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h ÚVODNÍK h

Tak mám pocit, že bych dokázala vyøešit veškeré vládní krize nejen

napøíè Evropou, ale v celém svìtì. Vím jak!

Když jsem se opìt jednou ocitla v hlubocké školce, což je

vždycky pøíjemná a osvìžující záležitost, nebo� energie malých dìtí

vám pøíjemnì dobije baterky, zase jsem si všimla té neutuchající

mravenèí práce uèitelek z mateøských škol.

A napadlo mì geniální øešení! Pøidìlit vládì, parlamentu, senátu,

dozorèím radám, komisím pro nevím co všechno, primátorùm

velkých mìst – uèitelky ze školky na dohlížení nad dodržováním

zásad slušného chování. Vyfasovaly by každá skupinku deseti

politikù a zaèaly se vìnovat své obvyklé práci. Tedy: zaèaly by

láskyplnì a pøísnì vychovávat.

Ony dokážou vše. Rozpoznají neomylnì nespravedlnost, které se

dopustíte. Zjistí okamžitì, kdo je viník, kdo do koho první strèil,

koho štípl nebo mu šlápl na nohu – a nebojí se ho za to pokárat.

Nenalžete jim, že to bylo v legraci. Zastanou se nevinných

a zakøiknutých, kontrolují ty pøíliš výbojné. Pokud si naberete

z gumových želatinových myší – urèených za odmìnu pro všechny

dìti –   víc než jednu, paní uèitelka vám ji zabaví a dá tìm, na které

se nedostalo. Paní uèitelka ohlídá, abyste nemluvili sprostì

a chovali se slušnì. Nedloubali se v nose, nýbrž použili kapesník.

Paní uèitelka vás pøimìje, abyste uklízeli hraèky spolu s ostatními.

Paní uèitelka je ochotna si s vámi sednout na zem, mazlit se s tìmi,

kteøí to právì potøebují, utøít nos tìm, kterým teèe nudle.

A zavazuje botièky poøád dokola. Poradí, které baèkùrky jsou vaše.

Paní uèitelka si vás všechny pamatuje jménem, vidí vám až do

žaludku, ví, co rádi jíte a kdy potøebujete èùrat. Paní uèitelka ze

školky neodroèuje vaše høíchy k soudu ani k pøestupkovému øízení,

ani o nich nenechá diskutovat nezasvìcenou èi samozvanou komisi.

Nenechá je ležet nepotrestané mìsíc, rok, roky, ani je nezaloží

ad acta. Øeší je hned a tady, pouze s vámi, ona je Spravedlnost.

Paní uèitelka nazývá vìci pravými jmény. Když lžete kvùli svému

prospìchu – nemáte bujnou fantazii, jste lháø. Když plníte stránky

novin svými skandály, nejste mediálnì známý a slavný – ale

promiskuitní. Když mluvíte jinak, než pøed pìti lety, nezformoval

se vám názor – ale nemáte charakter. Když si dovolujete na slabší

– jste zbabìlec. A tak dál.

Nepochybuju o tom, že by našim politikùm nastaly perné chvilky,

protože vysvìtlovat své èisté úmysly èi »omyly« novináøùm

a televizním kamerám, potažmo témìø bezmocným volièùm – je asi

fakt smìšnì lehké, oproti situaci, kdy koukáte do oèí paní uèitelce

a ona ví, proè a od èeho máte ušpinìné ruèièky.

Nápad, jak vylepšit prudce klesající køivku obyèejné slušnosti

a morálky v øadách tìch »mocných« je sice jednoduchý, ale napadá

mì taky tato otázka: Bylo by lidské takovouhle schválnost provést

tìm milým a sympatickým uèitelkám z našich školek?

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ :
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 

kteøí v mìsíci èervenci a srpnu 2011 
oslaví významná výroèí

Èervenec 
Jelínková Marta Hluboká 85 let
Hála Ladislav Hluboká 85 let
Svobodová Rùžena Hluboká  85 let
Ambrožová Anna Purkarec 85 let
Vomáèka Václav Munice 80 let 

V mìsíci èervenci 2011 oslaví spoleèné výroèí 50 let
»Zlatou svatbu« manželé Václav a Zdeòka Klimešovi 

z Hluboké nad Vltavou. 

Srpen
Platenka Karel Hluboká 91 let
Nemeškalová Vìra Hluboká 85 let
Jozová Rùžena Hluboká 80 let
Èejka František Munice 75 let
Štindl František Hluboká 75 let
Mádl Josef Hluboká 75 let

Do dalších let pøejeme všem dobré zdraví, 
spokojenost a osobní pohodu.

Narodili se
Krejcarová  Anna Hluboká 
Baštýøová Veronika Hluboká
Lisa Jakub Hluboká

Opustili nás
Malecha Václav Hluboká 
Dobiášová Terezie Hluboká
Paøízek Josef Hluboká
Valenta Radek Hluboká

h ZPRÁVY Z RADNICE h

z jednání zastupitelstva mìsta
O Zastupitelstvo mìsta schvaluje celoroèní hospodaøení mìsta
Hluboká nad Vltavou za rok 2010, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo schválilo závìreèný úèast mìsta za rok 2010 dle
pøedložených dokladù. Svazek obcí Blata a svazek obcí

Budìjovicko – Sever: pøezkumem hospodaøení za rok 2010 nebyly zjištìny chyby
a nedostatky.
O Zastupitelstvo odsouhlasilo odpis nevymahatelných nedoplatkù za sbìr, tøídìní
a odstraòování komunálních odpadù u poplatníkù, kteøí zemøeli èi není známa jejich
souèasná adresa – a vymáhání pohledávek by pøesáhlo vymáhanou èástku a pro mìsto
bylo ztrátové.
O Mìsto souhlasí s prodejem domu èp. 594 nájemníkùm domu do jejich podílového
spoluvlastnictví (dùm je veden jako RD a nelze prodávat jako jednotlivé byty). 
O V souvislosti s plánovanou výstavbou pøístupové komunikace pro zpøístupnìní
stavebních pozemkù v lokalitì Køesín, jedná mìsto s vlastníkem Èeské lesy a.s., který
souhlasí s prodejem pozemku v tomto kalendáøním rokem a odložení zaplacení kupní
ceny na rok 2012, kdy bude výdaj zaøazen do rozpoètu mìsta.
O Mìsto vydává novou Obecnì závaznou vyhlášku pro pohyb psù na veøejných
prostranstvích ve mìstì.
O Mìsto souhlasí s poskytováním pøíspìvku na terénní peèovatelskou službu  pro
celoroèní péèi o tøi obèany Mìstskou charitou ÈB.
O Rada mìsta se zabývala možností konání slavností vína v letošním roce. Letos,
stejnì jako loni, nebyly prostøedky na tuto akci do rozpoètu zaøazeny. V roce 2010 byl
pøíspìvek mìsta 93 tis. Kè. Pøedpokládaný rozpoèet letošních slavností pøedložený p.
Píšou èiní 142 tis. Zastupitelstvo projednalo stanovisko rady mìsta uvolnit prostøedky
do výše 100 tis. s tím, že èástka bude rozložena na Slavnosti vína 2011 a na Rybáøské
slavnosti 2011. Pøesné rozložení èástek nechali zastupitelé na rozhodnutí RM.
O Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím pøíspìvku TJ Hluboká na opravu støechy
tribuny (údajnì poškozovanou pády vìtví z aleje dubù). Až bude vyèíslen rozsah škod,
resp. pojistné plnìní, zastupitelstvo se k vìci vrátí.
O Zastupitelstvo projednalo doporuèení rady mìsta na zøízení pøívozu v Purkarci
s nabídkou vhodných pøevozních lodí. Jako nejlepší se jeví bezúdržbová loï Vari –
Honda, která v souèasné dobì jezdí na Labi v obci Oseèek. Cena lodi 250 tis. + DPH.
O provozování pøívozu projevil zájem obèan z Purkarce, který navrhl provoz jako
nekomerèní pøepravu místních obyvatel, turistù a acyklistù pro obnovení komunikace
a odstranìní bariéry mezi obcemi na obou bøezích Vltavy a ke zvýšení atraktivity
Purkarce. Nákup lodì byl odsouhlasen.
O Zastupitelstvo souhlasí se zaøazením kaple sv. Isidora v Hroznìjovicích do
kulturního dìdictví mìsta Hluboká/v. a prohlašuje ji kulturní památkou místního
významu.
O Zastupitelstvo bere na vìdomí informaci o neudìlení dotace MK na projekt
»Digitalizace kina Panorama«.
O Žádosti o nadaèní pøíspìvek Nadace ÈEZ na realizaci projektu »Bezpeèná
køižovatka Zámostí« bylo schváleno 250 000 Kè. Pøedmìtem projektu je výstavba
chodníku pro pìší od mostu ulicí Tøeboòskou. Realizace probìhne až po ukonèení
stavby deš�. kanalizace, pravdìpodobnì v roce 2012.
O V souvislosti s nedávnou pojistnou událostí, kdy spadlá vìtev poškodila
zaparkovaná vozidla u golfového høištì,  místostarosta pøipomnìl havarijní stav
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dubové aleje a konstatoval, že v pøípadì škody na majetku èi zdraví nese
plnou zodpovìdnost vlastník stromu, pøièemž mìsto je vlastníkem vìtší
èásti stromù. Revitalizace aleje je velmi nároèní projekt, jen zamìøení aleje
a urèení pøesných vlastnických hranic je odhadnuto na 150 tis. Kè.
Místostarosta vyzval MÚ k aktivitì v této vìci, protože v pøípadì
hrozícího nebezpeèí by mohlo dojít až k uzavøení stezky pro veøejnost.
O Místostarosta referoval o dosavadním vývoji projektu splavnìní Vltavy
a financování této akce.
O Pan Irovský vyjádøil nesouhlas s umístìním dop. znaèky zakazující stání
u høbitova, která dle jeho názoru neøeší dlouhodobé stání návštìvníkù
mìsta na tomto místì a omezuje návštìvníky høbitova. Dále opìtnì
vyjádøil nesouhlas se systémem parkování ve mìstì. Upozornil také na
nízké poplatky vybírané pøi pouti od provozovatelù atrakcí.

Nabídka kosmetického ošetøení 

v salonu Body and Face  

v RRC Hluboká:

P Kosmetické ošetøení Maria Galland

P Cocoon 700 Kè/cena pro trvale bydlící na

Hluboké/ 1000 Kè 

P Profilift 1000 Kè/cena pro trvale bydlící na Hluboké/ 1250 Kè

P Úprava oboèí(70 Kè)

P Barvení oboèí a øas (70 Kè a 70 Kè)

P Depilace teplým voskem 

P Pánské kosmetické ošetøení pleti Maria Galland 850 Kè 

P Manikúra 250 Kè 

P Lakování

NOVINKA

Novì od èervence prodlužování øas metodou B-lashes 

(øasa na øasu) 2900 Kè, každé další doplnìní 400 Kè

SLEVA 25 % na prodlužování a zahuš�ování øas 

pøi pøedložení tohoto kuponu 

– platné od 1.7. 2011 do 31.8.2011

TEL: 603 805 563

www.bodyandface.cz/RRC

Pracovní doba: lichý týden st, pá 9.00 – 14.00

sudý týden po, st, pá, so, ne 14.00 – 19.00

Kronika Baráèníkù k nahlédnutí...

Vážení obèané Hluboké nad Vltavou,

Chtìli bychom Vám pøiblížit èinnost hlubockých Baráèníkù 

døíve i nyní, a proto Vám dáme do místní knihovny 

k dispozici naši kroniku. Je vedená od založení Baráènické obce v
Hluboké nad Vltavou, tedy od roku 1929. 

Po dohodì s knihovnicí paní Marií Krejcarovou si tam mùžete kroniku
v klidu prohlédnout i pøeèíst.

Pøidáme k ní i fotky z našich akcí, abyste si udìlali 

ucelený obraz naší èinnosti. Kroniku bychom mìli pøedat do knihovny
zaèátkem èervence 2011.

Pøejeme Vám hezký zážitek pøi ètení kroniky 

a èekáme Vaši odezvu.

Hluboètí baráèníci

Knihovna pro veøejnost:

út, stø, ètv 9.00 – 11.30 x 12.00 – 16.00

B. Jakubcová 606 244 496, 387 966 118

Setkání hlubockých baráèníkù 

se slovenskými dùchodci

Ve støedu, dne 15. èervna 2011, se nás, devìt hlubockých Baráèníkù,
setkalo se slovenskými dùchodci z Devínskej Novej Vsi.

Toto setkání nám zprostøedkoval MÚ Hluboká nad Vltavou, který
Slovákùm také zajistil levný nocleh na el. uèilišti (ISŠE – COP)
u hlubockého nádraží. Mìli zájem i o setkání se èleny nìjakého
hlubockého spolku, a proto jim pan starosta ing. Jirsa zajistil Baráèníky.
Naše setkání se uskuteènilo na uèilišti, kam jsme se dostavili v našem
baráènickém obleèení »svérázu«, které se jim velmi líbilo. Tetièka
Rousková si dokonce vzala jihoèeský kroj.

Setkání to bylo velmi pøátelské. Zábavu zajistili manželé Jana a Vláïa
Rouskovi hrou na harmoniku a zpìvem známých èeských písnièek.
Zazpívali jsme si s nimi nejenom my, ale i slovenští dùchodci, kteøí
vìtšinu tìch písnièek znali. Oni nám zase zazpívali krásné slovenské
a chorvatské písnì. Vyprávìli nám o jejich životì na Slovensku, protože
jejich pøedkové byli Chorvati, kteøí v minulosti pøišli na Slovensko za
prací. Udržují si dodnes stále svoji kulturu, zvyky i kroje a mají tam svùj
pìvecký soubor, který vede 84 letý dirigent.

My jsme jim zase pøivezli ukázat naši kroniku a fotky z baráènických
akcí a pøedali jsme jim informaèní letáky o našem mìstì. Také jsme jim
osvìtlili vznik, název, úèel a èinnost Baráèníkù døíve a nyní. Oni se velmi
zajímali i o samotné mìsto Hlubokou nad Vltavou, a tak jsme je
informovali o zdejším bohatém kulturním dìní. Pochlubili jsme se našimi
mažoretkami, ženským pìveckým souborem Záviš, divadelními ochotníky,
i každoroèním »hlubockým vinobraním«, svìcením zvonù nebo oslavou
100. výroèí povýšení Hluboké na mìsto.

Nakonec nám pøedali knihu o Devínskej Novej Vsi, která se nachází
nedaleko Bratislavy, a pozvali nás k nim s tím, že se nám po èas naší
návštìvy bude jejich prùvodkynì vìnovat.

Tento veèer se slovenskými pøáteli se velmi vydaøil. Protože se však už
ve 21 hodin zavírá brána areálu uèilištì, museli jsme se, aè neradi,
rozlouèit. Na tento veèer nám dlouho zùstanou krásné vzpomínky.

Zapsala èlenka BO Hluboká nad Vltavou B. Jakubcová

V Hluboké se pro motoristy otevøel 

nový most pøes Vltavu

V úterý 28. èervna
se pro motoristy
i chodce otevøel
nový most 
za 86 milionù
korun. Pøemostìní
øeky Vltavy opìt
spojilo mìsto se
Zámostím, takže
se rozlouèíme se
semaforem
a provizorním 
(leè krásným)
montovaným mostem. 
 Most pøes øeku Vltavu prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Je teï o nìco vyšší,
a to je dùležité nejen kvùli protipovodòové ochranì, ale také  pod ním nyní
mohou proplouvat výletní lodì.
    Oproti starému mostu, který pocházel z roku 1935, je ten nový zhruba
o tøetinu širší. Zatímco pùvodní vozovka mìøila 5,3 metru, nová má sedm
metrù a i s chodníky 10,5 metru. Její bìžná nosnost je 32 tun, pro
výjimeèné pøípady dokonce až 196 tun, tedy prakticky bez omezení.

Nový most bude otevøený pro všechna auta bez omezení. Tìžší vozy na
nìj budou moci vjet až o nìco pozdìji, protože stav kanalizace v Pražské
ulici, která na nìj navazuje, je v katastrofálním stavu. Pøi prùjezdu tìžkých
aut hrozí propadnutí vozovky. Mìsto plánuje opravy kanalizace až na
podzim, proto požádalo Jihoèeský kraj, aby zákaz prùjezdu tìžkých
vozidel Zámostím ještì prodloužil. Pøejme si, a� nám most dlouho slouží
a opìt bezproblémovì spojí oba bøehy našeho mìsta. 

Ale víte, co je škoda? Že se v den otevøení mostu na nìm ani
netancovalo, ani nezpívalo, ani si nepodali ruce sousedi z obou bøehù.
Opravdu už na nic takového nemáme èas?
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Poøízení cisternové automobilové støíkaèky 
– JSDH Hluboká nad Vltavou

Pro Jednotku sboru dobrovolných hasièù Hluboká nad Vltavou
byla poøízena nová Cisternová automobilová støíkaèka T – 815
TERRNO, která nahradila již zastaralou, vyrobenou v roce
1982. Poøízena byla za finanèní pomoci :
GENERÁLNÍHO ØEDITELSTVÍ HASIÈSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU ÈR (Dotace obcím na reprodukci

požární techniky pro rok 2011) ve výši 1 000 000  Kè 
a JIHOÈESKÉHO KRAJE (Grantový program na podporu jednotek
sborù dobrovolných hasièù obcí Jihoèeského kraje, 1. výzva
pro rok 2011) ve výši 850 000 Kè.

Oranžový rok 2011 

v obci Hluboká nad Vltavou

Na základì uzavøené objednávky na
poskytování reklamy a propagace mezi
spoleèností ÈEZ, a.s.  a  mìstem Hluboká
nad Vltavou  bylo sjednáno, že
poskytovatel (mìsto) je oprávnìn zabezpeèovat pro
objednatele jeho reklamu a propagaci, na což bylo spoleèností ÈEZ, a.s
poskytnuto 200 000  Kè.

Reklama a propagace bude zajištìna v rámci tìchto akcí:

# Oslavy MDD Munice 4.6.2011 # Oslavy MDD »Vesnice

vpohybu« Bavorovice (fotbalové høištì) 11.6.2011 # Setkání

Kostelcù ÈR – Èervený Kostelec 18.6.2011 # Dokropná – hasièská

soutìž, Kostelec (louka U Køížku) 2 5 . 6 . 2 0 1 1  #  D r a è í  l o d ì ,

Purkarec, 2.7.2011 # Slavnostní otevøení nové hasièské zbrojnice,

Hroznìjovice (budova hasiè. zbrojnice) 23.7.2011 # Ponìšický

košt, Ponìšice (Ponìšická kovárna) 6.8.2011

Polovina bruslaøù na Hlubokou kvùli

špatnému asfaltu v Bavorovicích nedojede

Kvùli špatnému povrchu cyklostezky è. 12 v Bavorovicích pøichází
majitelé restaurací a dalších podnikù v oblasti cestovního ruchu na
Hluboké o peníze. Vyplývá to ze sobotního sèítání cyklistù, bruslaøù
a pìších, které na cyklostezce mezi Èeskými Budìjovicemi a Hlubokou
nad Vltavou provedla Místní akèní skupina Hlubocko – Lišovsko. 

»Sèítání na této cyklostezce provádíme každoroènì už od roku 2007.
V pøedchozích letech jsme mìli sèítací komisaøe v úseku u sídlištì Vltavy.
Letos sèítali komisaøi poprvé v Hluboké nad Vltavou u sportovního
areálu,« uvádí Lukáš Tryml, øeditel Místní akèní skupiny Hlubocko –
Lišovsko a dodává: »Výsledky sèítání nás pøekvapily. Zjistili jsme totiž
velké rozdíly v celkovém poètu zejména bruslaøù. Jsme pøesvìdèeni, že za
tím stojí špatný povrch cyklostezky v Bavorovicích, který vìtšinu bruslaøù
odradí pokraèovat dále v jízdì až na Hlubokou nad Vltavou.«

Zatímco v loòském èervnu projelo po cyklostezce v úseku Èeské
Budìjovice – Bavorovice od osmé hodiny ranní do osmé hodiny veèerní
880 bruslaøù, letos jich v úseku Bavorovice – Hluboká nad Vltavou projela
jen zhruba polovina, celkem 482 bruslaøù. Vìtšina bruslaøù se tak zøejmì
pøed Bavorovicemi zastavila a dále v cestì nepokraèovala. 

Naopak v úseku za Bavorovicemi smìrem na Hlubokou nad Vltavou se
pohybuje jednou tolik pìších než v úseku Èeské Budìjovice – Bavorovice.
»Letos zde prošlo za celý den 406 chodcù, v loòském roce jsme v úseku
Èeské Budìjovice – Bavorovice napoèítali 248 chodcù. Je to dáno
zejména tím, že se podél cyklostezky v Hluboké nad Vltavou nachází
golfové høištì i sportovní areál, kam chodí pìšky mnoho rodièù s dìtmi,«
dodal Lukáš Tryml. 

Zajímavé výsledky pøineslo sèítání i v oblasti nošení cyklistických
pøileb. Místní akèní skupina Hlubocko – Lišovsko bìhem každého sèítání
sleduje, zda mají cyklisté a bruslaøi pøilbu. Od roku 2007 postupnì roste
poèet cyklistù, kteøí vyrazí na kolo s pøilbou. V roce 2007 mìl pøilbu
každý pátý cyklista (20 % cyklistù), v roce 2011 už to byl každý tøetí
cyklista (36 % cyklistù). Podobné je to i s bruslaøi. Zatímco v roce 2007
si pøilbu vzaly jen 4 % bruslaøù, v roce 2011 se procento bruslaøù s pøilbou
ztrojnásobilo na 12 %. 

Dobré zprávy od Anežky z Týna

Jaro ve znamení dílenského a kanceláøského nábytku
Letošní jaro se v chránìné truhláøské dílnì DOMOVA SV. ANEŽKY
v Týnì nad Vltavou neslo ve znamení dvou významných objednávek
kanceláøského a dílenského nábytku. Jednou z nich byla zakázka na
kompletní vybavení kanceláøe Mìstského úøadu v Hluboké nad
Vltavou. Druhou pak vybavení kanceláøí a zázemí pro zamìstnance v nové
týnské provozovnì firmy Rumpold. V Anežce jsou rádi, že byli oba
odbìratelé spokojeni a tìší se na další zájemce o kanceláøský nábytek, kteøí
mohou o jejich práci u tìchto zákazníkù získat reference. 
Moc dìkujeme za podporu chránìné truhláøské dílny!

Pozvání na výstavu do Temelína

Pøijïte, dívejte se a nakupujte! Zveme vás k návštìvì letní prodejní
výstavy chránìných dílen Domova sv. Anežky v Informaèním centru JE
Temelín Vysoký Hrádek. Výstava potrvá do konce srpna a bude na ní
k vidìní také nìkolik nových obrazù z naší Výtvarné dílny. Je otevøeno
každý den (vèetnì sobot a nedìlí) od 9.00 do 17.30 hod. Prohlídka celé
velmi zajímavé expozice je zdarma. Moc dìkujeme za vstøícnost a pomoc

pracovníkù Informaèního centra a tìšíme se také na vaši návštìvu.
www.anezka-tyn.cz

JEDNODENNÍ LETNÍ TÁBOR
13. èervence 2011 – 10 hod. – 19 hod.

PØISPÍVÁME KE ZLEPŠENÍ SVÌTA

Téma: Spolupráce a služba

Program pro dìti: vìková skupina 6 – 10 let (program v èeštinì)
Program pro juniory: vìková skupina 11 – 14 let (program v angliètinì
s podporou v èeštinì)
Kde: prostory Townshendovy mezinárodní školy, Hluboká nad Vltavou,
Hradèany 1070 Cena: 200 Kè (zahrnuje stravu a materiály)

Registrace – kontakt: Zuzana Kováøová 
tel. 777 342 508, zkovarova@seznam.cz

Projekt služby nabízený Bahá’í spoleèenstvím.

SUM M ER DAY CAM P

July 13, 2011 - 10 a.m.-7 p.m.

CREATING A BETTER WORLD

Theme: Cooperation and Service

Children’s Program: ages 6-10 (program in Czech). Junior Youth
Program: ages 11-14 (program in English with Czech language support).
Location: Townshend International School campus, Hluboká nad Vltavou,
Hradèany 1070 Cost: 200 CZK (food and material included)

To register contact: Zuzana Kováøová 
777 342 508, zkovarova@seznam.cz
Service project of Bahá’í community.

OO Howavart, 

zadám štìòata s PP, 

plavá a èernoznakatá.
Kvalitní vrh, odbìr koncem

èervence. Mob: 724 524 513.

OO Vymìním zrekonstruovaný obecní byt v Tøeboni 
v centru na námìstí, 2+1, 2.patro, 66 m , 2

plynové topení, parkety, dlažba, 
koupelna vana, bojler 120 l,

 nová kuch. linka, nájem + služby cca 3 000 Kè, 
za byt v Hluboké nad Vltavou. Tel. 602 431 795
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Hluboká nad Vltavou v èervnu 2011 – jak ji vidí místostarosta Pavel Dlouhý?
Zámek nad mìstem záøí svou bìlostí. Z tenisových kurtù se ozývají údery raket a svištìní míèkù, na zelených plochách golfového høištì se barevnì
pestøí postavy hráèù. Modøe svìží bazén letní plovárny vysílá do prostoru odraz vlnek a vùni vody, z Adrenalin parku vítr pøináší støípky nadšených
výkøikù dìtí. Na Vltavì se právì otáèí vyhlídková loï. Budoucí obytný dùm naproti radnici žije hektickým finišem pøed kolaudací a stavební ruch

vládne i o pár set metrù dál, zdravotní støedisko dostává nový kabát a už teï je jasné, že mu bude slušet. 
Na terase krásnì opravené školky v Zámostí si hrají dìti. Dojem dokonalé idylky podpoøí slunce, které svítí pøímo ukázkovì.

Jeden èervnový den v Hluboké. Dokonalá idyla?
Záleží, jakýma oèima se díváte. Jiné oèi vidí:
zámek, kvùli kterému je mìsto plné turistù a aut
a není chvíle klidu, natož aby bylo kde
parkovat. Tenis, golf, adrenalin, co s tím, jen se
do toho cpou peníze, kdyby je radši mìsto dalo
na nìco jiného. Tøeba na chodníky. Že ani jeden
ze zmínìných sportovních objektù mìstu
nepatøí, a tedy do nich ani neinvestuje? Aáále,
kdo ví, jak to je... Loï a pøístav na Vltavì??
Takový nesmysl, tolik penìz to stálo, kdyby
radši mìsto... no ano, ty chodníky. Že mìsto
pøístav neplatilo? To je jedno. Dùm u radnice?
Hrùza, není kvùli nìmu vidìt na kostel! Oprava
zdravotního støediska? Je z toho jen hluk
a prach a projít do lékárny se pomalu nedá a...
A školka? Terasa? My žádnou terasu nemìli
a byli ve staré školce a taky jsme vyrostli.

Ano, i tak lze vidìt. A jak vidí Hlubokou nad
Vltavou v èervnu 2011 místostarosta Pavel
Dlouhý? To je námìt již tradièního
pøedprázdninového rozhovoru.
Pane místostarosto, Hluboká nad Vltavou žije,
Hluboká se rozvíjí... Je ale z vašeho pohledu
stále dobrým místem pro dobrý život obèanù,
nebo už ten pomìrnì rušný rozvoj pøináší pro
bìžný život negativní dopady?
Pavel Dlouhý: Dovolím si odpovìdìt trochu
jinak, než zní otázka. V uplynulých týdnech
jsem hodnì vnímal urèité kritické ohlasy, které
reagovaly na zahájení rekreaèní plavby po
Vltavì, z Èeských Budìjovic zatím do Hluboké
nad Vltavou, v další etapì pøes Hnìvkovickou
pøehradu do Týna nad Vltavou a dál, Orlík,
Slapy. 

Nìkterá média zveøejnila vyslovenì negativní,
zauja té  informace ,  n a  k teré pak
i v internetových diskusích lidé reagovali, také
negativnì. A mne v té souvislosti napadlo, jak
u nás v Èechách umíme kritikou a odmítáním
zkazit i to dobré, co se daøí budovat. Skoro bych
neváhal použít výraz, že na to kydáme špínu.
Pøitom jezdíme do zahranièí, do Holandska,
Belgie, Nìmecka, tam obdivujeme jejich vodní
díla, absolvujeme vyhlídkovou plavbu lodí
a chválíme, jak je to pìkné. A když se nìco
podobného realizuje v Èechách a konkrétnì
tady u nás, na jihu Èech, tak nadáváme,
kritizujeme a vymýšlíme tisíc dùvodù, proè je to
špatné. Týká se to nejen splavnìní Vltavy, ale
tøeba také akcí a investic v Hluboké nad
Vltavou. 

Ano, vnímám nìkteré kritické hlasy obèanù,
kterým vadí tam rámus ze stavby, tady
procházející turisté a támhle zúžený výhled na
kostel. Je ale tøeba vidìt, že nejen
u jmenovaných záležitostí pøevažují pozitivní
aspekty. Bytový dùm Podzámèí bude mít brzy
nové obyvatele, kteøí do mìsta pøinesou další
významný ekonomický potenciál. Zateplená,
opravená fasáda zdravotního støediska bude pro
úsporu energií jednoznaènì pøínosná a není od
vìci pøipomenout, že po opravì nevzhledného

støediska volali obèané pomìrnì hodnì
intenzivnì. A turisté? Chápu, že nìkdy mohou
být prùvody turistù, smìøující na zámek, pro
obèany mìsta nepøíjemné, ale také je potøeba si
uvìdomit, že díky velmi dobøe nastavené
nabídce jiných aktivit, sportovních, kulturních
a zábavných, hodnì turistù v Hluboké zùstává
déle než jeden den, kdy se vìnovali prohlídce
zámku a po ní odjeli, protože tu nebylo nic, co
by je lákalo pobýt déle. Dnes je to jinak, ubytují
se na tøi dny, týden, navštìvují zmínìné aktivity
a malí a støední podnikatelé prosperují, mohou
zamìstnat další lidi... všechno souvisí se vším
a v ekonomice zvláš�. Navíc, všechny
vybudované objekty, høištì, zaøízení jsou všem
obyvatelùm mìsta plnì k dispozici a také jim
poskytují možnosti dobøe prožitého volného
èasu.

Zmínil jste projekt splavnìní Vltavy.
»Zásluhy« za jeho realizaci jsou pøipisovány
vám. Právem? Ne. Naopak. Byl jsem pùvodnì
k zámìru, který spoleènì pøipravil tuším v roce
2005 tehdejší ministr zemìdìlství Jaroslav Palas
a hejtman Jihoèeského kraje Jan Zahradník,
hodnì skeptický. Nevìøil jsem, že se povede
zámìr realizovat a pochybnosti jsem mìl
i o myšlence projektu. Dnes vím, že
nejpodstatnìjším argumentem, proè vùbec
zámì r  usku teèni t ,  byla  významná
protipovodòová opatøení, která byla souèástí
projektu. Všichni pamatujeme povodnì v roce
2002 a jejich následky pro Budìjovice
i Hlubokou. Prohrábka koryta øeky a další
regulaèní zásahy znamenají mimoøádnì úèinná
opatøení proti riziku, které by mohla pøinést
další povodeò. To by si mìli ti, kteøí projekt tak
kritizují, uvìdomit. Ano, slyšel jsem, že se
splavnìní realizuje proto, že kmotra Dlouhého
už nebaví jezdit z Budìjovic domù na Hlubokou
autem, a tak bude jezdit lodí. To snad ani nestojí
za komentáø.

Doplním jen, že stavby, s projektem spojené,
byly zaøazeny do vládou ÈR schváleného
harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury
v letech 2008 až 2013, harmonogram byl
schválen v øádném usnesení dne 19. 9. 2007.
Projekt vychází z historických zámìrù splavnìní
Vltavy, které prosazoval, a také èásteènì
uskuteènil Vojtìch Lanna. Projekt má tøi
realizaèní etapy, první je z Budìjovic na
Hlubokou, druhá z Hluboké do Hnìvkovic

a tøetí z Hnìvkovic do Týna nad Vltavou a dál.
Tok øeky Vltavy  kolem Hluboké nad Vltavou je
dán geograficky a Hluboká je jen jedním z míst,
kudy by lodì mìly plout, takže úplnì nechápu,
proè právì Hluboké, potažmo mnì, je
pøipisován nìjaký vliv na trasu splavnìní. 

Ale jak už jsem nedávno uvedl v rozhovoru
pro jeden jihoèeský nezávislý internetový portál,
nìkdy mám pocit, že mohu i za to, že venku
prší.

Dnes za déš� urèitì nemùžete... venku neprší.
Svítí slunce. Jaký je tedy váš pohled na
Hlubokou nad Vltavou v èervnu 2011?
Rád bych øekl, že spokojený. Ale každá
spokojenost má blízko k urèitému ustrnutí,
stagnaci, a to není dobré, poøád je hodnì vìcí,
které je tøeba zlepšit nebo i napravit. Jsem rád,
že hodnì podnìtù k nápravì ne úplné ideálních,
nebo k vybudování nových prvkù, dostávám
pøímo od obèanù. A když jsme konkrétnì
v èervnovém èase, tak za nejdùležitìjší krok
považuji dokonèení èistièky v Zámostí. To byla
nákladná akce, která nemá takový ten líbivý
charakter, který obèané vidí a ocení, ale byla  to
akce velmi potøebná. Urèitý díl spokojenosti si
zaslouží probíhající oprava zdravotního
støediska, z dùvodù, které už jsem øíkal. 

Také dokonèení rekonstrukce domova seniorù
U zlatého kohouta je pozitivní, vzniklo tam
dùstojné, modernìjší a pohodlnìjší bydlení
i zázemí. Vnímám i rozšíøení atrakcí
v Adrenalin parku, rád jsem zaznamenal, že už
funguje letní plovárna... 

A protože vím, že možnost letních aktivit
pøímo souvisí s prázdninami, pøedejdu tentokrát
vaší obvyklé otázce a rovnou si dovolím popøát
všem malým, školou povinným a prázdniny
vyhlížejícím, i všem dospìlým, už zamìstnaným
a dovolenou vyhlížejícím hlubockým obèanùm,
aby prožili hezké léto, ve kterém budou vidìt
svìt pozitivnì, a ten náš, hlubocký svìt, si

pøíjemnì užijí. A jako každý rok, i letos
vyslovím pøání, abychom se po prázdninách
zase všichni ve zdraví a s nestagnující
spokojeností sešli. 
Pane místostarosto, i Vám krásné léto a dìkuji
za rozhovor. Lucie Burianová

foto Jan Pirgl: adventure minigolf
a ochlazovací zóna v Adrenalin parku na

Hluboké
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Lipenská panna
Pro hlubocké vìtšinou hlavnì starosta, pro Jihoèeský kraj ovšem
hlavnì senátor – Tomáš Jirsa. Musím pøiznat, že mì zase pøekvapil.
A mile. 

Poøídil totiž jihoèeskému lidu krásnou ženskou. Ne že by
Jihoèešky nebyly samy o sobì krásné, ale pøece jenom, tahle nemá
jedinou chybu. Nádherná postava, krásná òadra, pikantní profil,
rozevláté vlasy a ušlechtilá povaha. Zasnìná, nìžná, cudná,
romanticky si smáèející roucho (nebo osušku?) ve vodách jezera...
Jezerní panna...

Za jejím poøízením byla radost, a hezký nápad – ten sice nebyl
jenom pánì starostùv, ale do vlastní kapsy kvùli nìmu sáhl právì
on. Proto, aby... sochu vìnoval obci Lipno nad Vltavou, mìstysi
Frymburk a všem pøátelùm jezera... a doufám, že za pøátele našeho
jihoèeského moøe se považujete i vy.

Upøímnì, kdyby politici mìli takových nápadù a krásných gest
víc, já bych jim tleskala. Už jenom proto, že takovýhle èin možná
pøetrvá v povìdomí déle, než lecjaký – by� tøeba splnìný – politický
slib. Dìlat lidem radost je totiž nejkrásnìjší politické motto – a kdo
z politikù se ho drží? Právì lipenské pannì se daøí obš�astòovat

kolem jdoucí, kolem plující i s kolem okolo jedoucí. My ji spatøili poprvé z vody, ze èlunu, když nám ji
náhle a bez varování ukázal lipenský hrázný Dan Barcal – a zùstali jsme paf. Hrázný hned pøidal èerstvì
vzniklou místní historku – víte, co vyèítá starostovi Lipna starosta z Frymburku? Proè že je panna
k Frymburku natoèena zadeèkem (pravda – nádhernì tvarovaným) zatímco smìrem k Lipnu oblièejem?

Pak jsem ji vidìla z cyklistické stezky a uvìøila tomu, že tahle kráska nenechá nikoho chladným. Všichni
pánové – kamarádi – neváhali slézt z kol a šli se s tou krásnou vodní lipenskou vílou polaskat, fotit, pøiložit
dlaò, asi tušíte kam – zkrátka èekala na ni fronta mužských... A hezké na tom je, že pøitom èekající ženy
na své mužské nežárlí a pøejí jim to, i když nìkteré zamáèknou v oku slzu, že když mìly míò let a míò kil,
byly i víle podobné... ach jo...

Pøeju lipenské pannì, aby se Šumava kolem ní zase zazelenala (za což bojuje právì náš starosta
a šumavský senátor) a aby k ní nezabloudil žádný hloupý vandal. Nepochybuji ale o tom, že k ní èasto
bloudí duch Karla Klostermanna, Adolfa Stiftera, posledního šumavského medvìda a jiných šumavských
velikánù. Budiž jim to pøáno, a� se také potìší.

Foto: Martin Poláèek. Jezerní pannì obèas nìco pøibude: šátek na krk, horní díl plavek èi paže z masa a kostí (ty na fotoèce patøí Jindøišce)

Nìkolik poznámek k diskusím o splavnìní Vltavy
• V pøípadì splavnìní Vltavy je nesmysl
hovoøit o nehospodárném využití prostøedkù.
Projekt prošel standardním hodnocením
ekonomické efektivity a bez pozitivního
hodnocení návratnosti investice by ØVC na nìj
nedostalo ani evropské ani národní zdroje.
• Kraj nedal na projekt ani korunu. Vše bylo
placeno ze SFDI, potažmo z EU. Tj. kraj získal
vše zdarma.
• Peníze byly urèeny Evropskou komisí
k využití ve vodní dopravì. Takže mohly být
využity na Labi nebo na Ba�ovì kanálu, popø.
na Slovensku nebo v Polsku, ale urèitì ne na
silnice nebo železnice v Jihoèeském kraji.
• Vyspìlé evropské státy aktivnì podporují
vodní dopravu jako nejekologiètìjší
a nejbezpeènìjší zpùsob pøepravy zboží. Proto
také pokraèují v budování vodních kanálù a
zlepšování parametrù stávajících vodních cest.
• Náklady na 1. úseku jsou 740 mil. Kè. Tato
suma by staèila zhruba na 2 km dálnice, tj. na
takový kousek silnice, který by nepøinesl žádný
užitek. Na rozdíl od splavnìné Vltavy, do níž se
investice vrátí v podobì pøílivu turistù, nových
volnoèasových aktivit obyvatel, nových
pracovních míst a na to navazujícího
ekonomického rozvoje regionu. Tento princip
není pouhou smyšlenkou, ale je potvrzen dìním
na Ba�ovì kanálu, kde každoroènì poèet
spokojených turistù stoupá (tedy s výjimkou
rokù ovlivnìných povodnìmi).
• Vodní turistika je v posledních letech
výrazným fenoménem v celé západní Evropì. 

Vltava má v tomto smìru se svou krásnou
pøírodou a spoustou kulturních památek výrazný
potenciál pøilákat nové turisty.
• V podstatì nevymýšlíme žádné pøevratné
novinky. O nutnosti splavnìní Vltavy byl
pøesvìdèen již Karel IV., který svým výnosem
pøikázal mlynáøùm udržovat jezy splavné
pomocí vorových propustí. Ale ani nedávná
historie nebyla proti splavné Vltavì. Velké
pøehrady Slapy a Orlík byly projektovány
s lodními zdvihadly pro velké lodì. K jejich
realizaci nedošlo zejména z dùvodù
politicko-ekonomických, kdy byla v závìru
jejich výstavby upøednostnìna v té dobì tolik
potøebná výroba elektrické energie a navíc
socialistický režim považoval vlastnìní lodì za
buržoazní pøežitek. I poslední dvì budovaná
velká vodní díla na Vltavì – pøehrady Koøensko
a Hnìvkovice (uvedeny do provozu 1991) –
poèítaly s provozem vodní dopravy. Na
Koøensku byla plavební komora uvedena do
provozu, na Hnìvkovicích byla dokonèena
hrubá stavba. Takže pouze pokraèujeme
v budování odkazu našich moudrých pøedkù,
i když dnes mluvíme o využití øeky nad Prahou
spíše pro turistické úèely, než pro nákladní
dopravu a tomuto úèelu jsou uzpùsobené plány
do budoucnosti i v souèasnosti budovaná díla.
• Na nádraží ve Slapech a Orlíku se pohybují
tisíce malých plavidel, Èeské Budìjovice jsou
logickým cílem cest a obdobnì atraktivní místo
vedle Hluboké n. V. a zámkù Orlík a Zvíkov na
horní Vltavì není.

• roènì se proplavuje komorou Koøensko 600
lodí, které dojedou do Týna nad Vltavou.
Pøitom Týn je turisticky málo atraktivní, po
otevøení vodní cesty dále se poèet plavidel
jedoucích z orlické nádrže mnohonásobnì zvýší
• osobní lodní doprava linkového typu,
podporující místní turistický ruch, úspìšnì
funguje – jako pøíklad samozøejmì mimoøádnì
úspìšný Ba�ùv kanál, kterým roènì projede 70
tisíc návštìvníkù
• osobní lodì pravidelnì jezdí na Dunaji
v Rakousku, opìt jako souèást integrovaných
turistických produktù
• velikost vodní cesty je pro turistiku optimální
– plavební komory nejsou tak malé, že by
nebyla efektivní osobní lodní doprava vìtších
lodí (do komory se vejde loï až pro 300
cestujících) a naopak se nejedná o »velkou
vodní cestu«, kde by mohlo být pro laické
kapitány nebezpeèné jet a efekt pohodlného
putování krajinou není tak bezvýznamný
• základní infrastruktura pøístavù a pøístaviš� je
budována souèasnì s vodní cestou a je veøejná,
tedy vodní cesta netrpí absencí bodù pro
bezpeèné pøistání a nástup a výstup, které tuto
funkci garantují. Jsou tak vytvoøeny podmínky,
aby ihned po dokonèení mohla být vodní cesta
intenzivnì využívána (je to rozdíl oproti napø.
prvním letùm na Ba�ovì kanálu, kdy chybìly
pøístavištì, také na Labi je problém absence
pøístavù a pøístaviš�)
• splavnìní Vltavy není stavbou na zelené
louce, která zaèíná od nulového stavu. Vesmìs
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se využívá hladin, které udržují v minulosti
vybudované jezy, také koryta øeky zùstávají
v místì a podobì, jak bìhem historie vznikly.
Pouze se budují u jezù plavební komory na
pøekonání spádu a v nìkterých krátkých úsecích
bylo nutné prohloubit dno øeky. Takže tyto
úpravy jsou diametrálnì odlišné napø. od
budování nového kanálu 
• zahranièní pøíklady v Evropì ukazují, že
budování infrastruktury pro rekreaèní plavbu je
efektivní, tj. nejedná se pouze o staré vodní
cesty, kde nastal útlum nákladní dopravy a nyní
se využívají zejména pro rekreaci a pøitom se
nejedná o tradièní Nizozemí: 
o prùplavní spojení Edinburgh – Glasgow ve
Skotsku se zdvihadlem Falkirk Wheel 
o vodní cesty v Alsasku – Lotrinsku ve Francii,
významnì modernizované s lodním zdvihadlem
Arzviller a automatickými komorami 
o vodní cesty v jižní Francii – Canal du Midi 

Kdo na splavnìní vydìlá?

• K pozitivùm stavby by se mìlo pøièíst, že
v dobì nejvìtší ekonomické krize v dìjinách ÈR
dala práci stovkám dìlníkù a technikù, kteøí by
jinak byli mohli být na podpoøe! A bude jim
dávat práci ještì další dva roky. Samozøejmì,
vydìlají i stavební spoleènosti, které stavbu
realizují. Bìhem výstavby na Hluboké vydìlají
kromì zamìstnancù i ubytovatelé dìlníkù
a poskytovatelé služeb. Ale po spuštìní
splavnìní a v prùbìhu provozu vydìlá celé naše
mìsteèko a všechny další obce a mìsta na
Vltavì. Podívejme se kamkoliv do zahranièí, jak
funguje turistický prùmysl okolo splavnìných
øek. Tomáš Jirsa

Historie Vltavské vodní cesty

Plavba se na Vltavì provozovala od pradávna
a vltavská vodní cesta mìla pro celou zemi velký
význam. Pøirozený øíèní tok se postupnì
upravoval a využíval, vznikaly první støety
zájmù mezi uživateli. 

Støední Vltavou býval nazýván tok Vltavy od
Èeských Budìjovic po Prahu. V dnešní dobì je
ale jako hranicí mezi dolní a støední Vltavou
chápána spíše hráz pøehrady Slapy v økm 91,5
nedaleko Tøebenic, kde dnes konèí prùbìžná
plavba ve smìru od Mìlníka.

Celý tok Vltavy byl již od pradávna
upravován a využíván pro voroplavbu. Od
roku 1547 v úseku pod Èeskými Budìjovicemi
též pro plavbu lodí støední velikosti. Splavòovací
práce probíhaly v nìkolika vlnách témìø po
celých 400 let a spoèívaly pøedevším
v odstraòování pøekážejících balvanù, tìžbì
nánosù v plavební dráze a pozdìji též
v regulaèních pracích. 

Svatojánské proudy – voroplavba kolem roku
1930. Nejvìtšího rozkvìtu dosáhla lodní plavba
v polovinì 19. století, ale s otevøením
železnièního spojení z Èeských Budìjovic do
Prahy postupnì ustávala, až kolem roku 1870
v horní èásti støední Vltavy ustala témìø úplnì.
Nadále ale byla plavba hojnì využívána v dolní
èásti støední Vltavy, od zámku Orlík po proudu,
pøedevším k dopravì místního lomového kamene
do Prahy. Kapitola prùbìžné støedovltavské
plavby se uzavøela témìø pøesnì po 400 letech v
roce 1949 spolu se zaèátkem výstavby pøehrady
Slapy.

Vltavská kaskáda byla sice projektována se
zachováním malé plavby, tedy lodí o rozmìrech
33 x 6 metrù, ale kvùli úsporným opatøením
a pováleènému pøehodnocením priorit ve
prospìch výroby elektøiny došlo k zastavení
rozpracovaných plavebních zaøízení na
pøehradách vltavské kaskády a prùbìžná plavba
na støední Vltavì již nebyla obnovena.
Štìchovice – stavba plavební komory 1943
Bìhem druhé poloviny 20. století došlo,
v souvislosti s jinými zámìry, k vybudování
všech plavebních stupòù a stavební èásti dvou
plavebních komor, potøebných k prùbìžnému
splavnìní Støední Vltavy od pøehrady Slapy do
Èeských Budìjovic, tentokrát již pro tøídu I.,
tedy lodì o rozmìrech 45 x 6 metrù. Spolu
s narùstajícím významem rekreaèní plavby
v posledních letech pak bylo rozhodnuto
støedovltavskou vodní cestu pro rekreaèní plavbu
dobudovat a aktivovat. Splavòovací práce byly
zahájeny v øíjnu 2008 rekonstrukcí jezu Èeské
Vrbné nedaleko Èeských Budìjovic a probíhají
dodnes. Plánovaný termín dokonèení 1. etapy –
dosažení prùbìžného splavnìní z Èeských
Budìjovic do Týna nad Vltavou je rok 2013.

Èeské Vrbné – rekonstrukce jezu v roce 2009
 Historie v datech:
• 1316 – První historicky doložená zmínka o
voroplavbì na Vltavì. Král Jan Lucemburský
udìlil Starému Mìstu pražskému privilegium
pøedkupního práva na døevo, dopravené po
Vltavì.
• 1366 – První historicky doložené splavòovací
práce. Karel IV. stanovuje minimální šíøku
propustí vltavských jezù na 20 loktù (necelých
12 metrù).
• 1547 – Na popud krále Ferdinanda I. zaèínají
práce na splavnìní støední Vltavy od Èeských
Budìjovic pro lodì, po vzoru existující plavby
na øece Travné v Rakousku, a to za úèelem
dopravy soli ze solných dolù na území dnešního
Rakouska do Èech. Došlo k odstranìní
nejnebezpeènìjších balvanù z øeèištì, výstavby
nových propustí na støedovltavských jezech
a zøízení potahové stezky po celé délce øeèištì za
úèelem tažení prázdných lodí zpìt proti proudu
koòským potahem.
• 1643 – Zanedbané plavební stavby obnoveny
pod vedením opata Strahovského kláštera
Kryšpína Fuka. Na skalisko Sedlo ve
Svatojánských proudech vztyèen Ferdinandùv
sloup. (Dnes umístìn na levém bøehu pod
pøehradou Slapy).
• 1724 – Další regulaèní úpravy Vltavy mezi
Kamýkem nad Vltavou a Prahou, pod vedením
Jana Ferdinanda Schora. Pøi nich byla na jezu
v Županovicích vybudována roku 1729 první
plavební komora ve støední Evropì. (Její
stavební èást se zachovala dodnes a je zaplavena
jezerem pøehrady Slapy).
• 1776 – Splavòovací práce pod vedením Janem
Bequin de Demenge. Bìhem nich byly všechny
jezy pod jezem v Podskalí nedaleko zámku Orlík
protrhány a zøízena plavba volnou øekou. Nad
Podskalím zùstaly pùvodní uzavíratelné propusti.
• cca 1870 – Kvùli otevøení železnice témìø
ustává lodní doprava zboží. Nadále lodì
dopravují pøedevším døevo a kámen
støedovltavských lomù.
• 1949 - Zaèíná výstavba pøehrady Slapy a její
staveništì pøetíná plavební dráhu. Konèí 400 letá
historie prùbìžné plavby

Souèasný stav vodní cesty (v roce 2011)
Støední Vltava
Ze 148,1 km vodní cesty od Tøebenic (Pøehrady
Slapy) po Jiráskùv jez v Èeských Budìjovicích
je splavných celkem 142 km ve 4 oddìlených
úsecích.
Støední Vltava je rozdìlena na 4 oddìlené
splavné úseky:
• Pøehrada Slapy – Pøehrada Orlík: økm 91,5
- økm 144,6. Celkem 53,1 km.
• Pøehrada Orlík – Týn nad Vltavou: økm
144,6 - 205,0. Celkem 60,4 km.
• Pøehrada Hnìvkovice – Hluboká nad
Vltavou: økm 210,4 – 228,4. Celkem 18 km.
• Hluboká nad Vltavou – Èeské Budìjovice:
økm 229,1 – 239,6. Celkem 10,5 km.
Dolní Vltava
Pátým, prùbìžnì splavným úsekem, je celá
Dolní Vltava od Mìlníka pod pøehradní hráz
slapského jezera v délce 91,5 km.

FAKTA A MÝTY 
O EVROPSKÝCH DOTACÍCH

Praha, 20. kvìtna 2011 – V poslední dobì se v
médiích objevily spekulace o možné ztrátì
dotací na dopravní projekty v souvislosti
s kontrolou Evropského úèetního dvora (EUD).
Bohužel v nìkterých pøípadech autoøi pøešli od
zveøejòování faktù k volné literární tvorbì plné
mýtù a dohadù. Øeditelství vodních cest ÈR
a Ministerstvo dopravy ÈR protestují proti
takovým praktikám, kdy jsou veøejnosti zámìrnì
pøedkládány umìle vykonstruované poplašné
zprávy. Fakticky totiž v tuto chvíli žádné
rozhodnutí Evropské komise o neposkytnutí
dotací neexistuje. 

Jak to tedy ve skuteènosti je? 
1. Ano, v Èeské republice probìhla kontrola
EUD na dopravních projektech. Ano, kontrola
objevila nìkteré nedostatky, které ve své
pøedbìžné zprávì oznaèila jako možný dùvod ke
krácení dotace. Nikoliv tedy k jejímu
neposkytnutí, èi dokonce k jakémusi vracení
penìz, se kterým nìkterá média s oblibou straší
veøejnost.
2. Nyní má Èeská republika lhùtu na vyjádøení
a až následnì po projednání našich argumentù,
zveøejní EUD závìreènou zprávu.
3. Ani závìreèná zpráva ovšem nebude
obsahovat pøípadnou korekci poskytnuté dotace,
nebo� EUD takovou pravomoc vùbec nemá.
Tato zpráva bude pouze sloužit jako pøípadné
doporuèení Evropské komisi (EK) k
pøezkoumání, zda je èi není dùvod ke krácení
dotací.
4. Jediným oprávnìným orgánem, který mùže
rozhodnout o snížení dotace je EK.
Evropská komise se k této problematice zatím
oficiálnì vùbec nevyjádøila. Není tedy ani
zdaleka tak jasné, jak to vidí autoøi nìkterých
pochybných èlánkù, jaký bude výsledek jejího
šetøení a zda vùbec, a v jaké výši k nìjaké
korekci v dotacích dojde.

Dále je nutné zdùraznit, že ÈR o žádné
prostøedky snížením dotací pro konkrétní
projekt nepøichází. Poskytovatel dotace totiž
svým rozhodnutím pouze øíká, že daný projekt
nechce podpoøit v pùvodnì pøedpokládané výši,
ale dotaci je možné vyèerpat na jiný dopravní
projekt.
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A jak je to s Vltavou?
Podaøilo se úspìšnì dokonèit obnovení
splavnosti Vltavy mezi Èeskými Budìjovicemi
a Hlubokou nad Vltavou. Slavnostní otevøení
tohoto úseku pro rekreaèní vodní dopravu
probìhlo v sobotu 11.6.2011 v Èeském Vrbném
za úèasti zástupcù Ministerstva dopravy,
statutárního mìsta Èeské Budìjovice, mìsta
Hluboká nad Vltavou, investora a dodavatelù.
Jedná se o první úsek ze tøí, po jejichž
dokonèení bude možné plout až do Týna nad
Vltavou resp. k pøehradì Orlík. Evropská unie
prostøednictvím Operaèního programu Doprava
pøispívá na první a tøetí úsek z 85 %. Celkové
schválené náklady na tyto dva úseky dosahují
1,614 mld Kè vè. DPH. Druhý úsek, který bude
financován výhradnì z národních zdrojù má
schválené náklady 551 mil. Kè vè. DPH.
Celkové náklady na projekt Dokonèení vltavské
vodní cesty v úseku Èeské Budìjovice – Týn
nad Vltavou tedy nepøesáhnou 2,165 mld. Kè,
pøièemž z této èástky bude hrazeno 793 mil. Kè
ze SFDI a 1,372 mld. Kè z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. 

Toto jsou v této chvíli jediné schválené aktivity
ØVC ÈR na Horní Vltavì. Není tedy pravda, ani
že jsou v ohrožení 3 miliardy, ani že ØVC
postaví Hluboké nad Vltavou pøístav za 160
miliónù, ani že ØVC provozovalo v loòském
roce vyhlídkové plavby v Èeských
Budìjovicích, nebo� to, jak jasnì vyplývá z jeho
zøizovací listiny, ani nesmí.

Námìstek ministra dopravy Ing. Ivo Toman
k vltavskému projektu øekl: »Ministerstvo
dopravy nesouhlasí s jednostranným a
tendenèním informováním o situaci v resortu.
Nemáme žádný dùvod se nezúèastnit
slavnostního otevøení prvního úseku nové vodní
cesty. Její budoucí dvoumiliardová hodnota
výraznì pøispìje k tvorbì nových pracovních
míst i k atraktivitì regionu.«

Øeditelství vodních cest ÈR, organizaèní
složka státu zøízená Ministerstvem dopravy ÈR

ÈESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA A

TECHNOLOGIE ROKU 2010

Praha, 10. èervna 2011 – Vèera byly slavnostnì
vyhlášeny výsledky soutìže Èeská dopravní
stavba a technologie roku. Na Øeditelství
vodních cest zavládlo velké uspokojení, když tøi
z jejich nominovaných staveb získaly ocenìní.
 Nejvyššího ocenìní se dostalo stavbì
pøístavištì Lannova lodìnice v centru
Èeských Budìjovic. Pøístavištì se stalo
zajímavou dominantou u levého bøehu Vltavy
pod Dlouhým mostem. Bylo slavnostnì
otevøeno v loòském roce a tvoøí koncový bod
obnovované vltavské vodní cesty, která se
otevøela pro plavbu až do Hluboké nad Vltavou.
Zbylé dva úseky projektu Dokonèení vltavské
vodní cesty v úseku Èeské Budìjovice – Týn nad
Vltavou budou dány do provozu v roce 2013.

Pozornosti odborníkù z Èeské komory
autorizovaných inženýrù a technikù neunikla ani
stavba v Èeské republice unikátního sklopného
mostu, který umožòuje vjezd do pøístavu
Èeské Vrbné lodím o výšce až 5,25 m. Varianta
sklopného mostu byla zvolena proto, aby byla
zároveò zachována i pùvodní komunikace pro
pìší a cyklisty. Ochranný pøístav Èeské Vrbné

je významný bezpeènostním prvkem nové vodní
cesty pro pøípad povodní. 

Cenu èasopisu Silnice a železnice získal
i železnièní most v Kolínì. Tato cena byla
udìlena za ojedinìlé kolejové øešení.

Øeditelství vodních cest ÈR dìkuje všem
dodavatelùm, kteøí se na tìchto stavbách
podíleli.

Všechny ocenìné stavby byly postaveny za
výrazné podpory Evropské unie, která na nì
pøispìla prostøednictvím Operaèního programu
Doprava z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.

Èlánek vznikl podle podkladù Øeditelství
vodních cest ÈR

Lodní øád

Vzhledem k prozatímnímu provozu plavební
komory v Èeském Vrbném zatím bez záruky:

velká loï
út, ètv, so, ne
z ÈB 9.00, 12.00, 15.00
z Hluboké 10,30, 13.30, 16.30

po, stø, pá
z ÈB 12.00
z Hl. 13.30 

Dopravu zahustí i menší lodì, èasy zatím
neupøesnìny. Cesta trvá necelou hodinu a pùl
a cena by mìla být 120 Kè na celou cestu, 200
Kè pak za zpáteèní jízdenku. Dìti za polovic.
http://lodnidopravaceskebudejovice.cz/
Detailní informace pøípadnì na telefonním èísle:
602 491 344 (pan Machart).

Spanilá jízda veteránù

TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2011 je projekt
zamìøený na podporu turistického ruchu
v Èeské republice. Hlavní myšlenkou projektu
je propagace jednotlivých krajù, mìst a obcí na
pozadí exkluzivních historických automobilù.

Projekt spoèívá ve spanilé jízdì kolony dvou
desítek historických vozidel  v èele se závodní
Tatrou šestinásobného vítìze rallye Paøíž –
Dakar pana Karla Lopraise, která probìhne ve
dnech 29.– 31. èervence 2011. Trasa mapuje
bìhem tøí dnù nejzajímavìjší místa Jižních

Èech. Souèástí projektu jsou kromì spanilé
jízdy doprovodné programy ve významných
mìstech na trase, jejichž cílem je upozornit
návštìvníky na jednotlivá turisticky zajímavá
místa, nacházející se na území kraje. Zvláštní
pozornost je vìnována tomu, aby tyto turistické
nabídky byly poutavou, nevšední a divácky
pøitažlivou formou propagovány jako vhodné
cíle pro domácí i zahranièní turistiku. 

Titulárním partnerem celého projektu je Èeská
centrála cestovního ruchu – CzechTourism, od
prvního pilotního dílu v Moravskoslezském
kraji v roce 2006 se projekt tìší oficiální záštitì
Hospodáøské komory Èeské republiky.

Letošní, již jedenáctý díl tohoto projektu je
realizován pod oficiální záštitou hejtmana
Jihoèeského kraje Mgr. Jiøího Zimoly a
primátora Statutárního mìsta Èeské Budìjovice
Mgr. Juraje Thomy. 

Celý projekt odstartuje pod vlajkou hejtmana
kraje Mgr. Jiøího Zimoly a primátora mìsta
Mgr. Juraje Thomy dne 29. èervence v 9.00hod
z Èeských Budìjovic.
První den: ÈB – Hluboká n/v. – Bechynì –
Zvíkovské Podhradí – Písek – ÈB
Druhý den: ÈB – Netolice – Kratochvíle –
Prachatice – Volary – Lipno – È. Krumlov – ÈB
Tøetí den: ÈB – Tøeboò – J. Hradec – È. Lhota
– Deštná – Tábor

Zakonèením tøetího dne ve mìstì Tábor spanilá
jízda ukonèí své 444km dlouhé putování, dne
31. èervence 2011 v 15.00hod.

Do èela kolony exkluzivních historických
vozù se stejnì jako v pøedešlých roènících
postaví  pan Karel Loprais se závodním strojem
Tatra, prezident projektu TROFEO NIKÉ
BOHEMIA 2011. Šestinásobný vítìz Rallye
Paris – Dakar hodnotí myšlenku propagace
krajù na pozadí historických  vozù jako zcela
zdaøilou s podaøenou zpìtnou vazbou. V kolonì
historických vozù se mimo jiné pøedbìžnì
pøedstaví   P. A. Barbier s vozem HUDSON
27A, rok výroby 1912, Jiøí  Krejsa  s  vozem
LAGONDA z roku 1933, Viliam Miklík
s vozem AERO 1000S z roku 1934, Ladislav
Novák s vozem BENTLEY z roku 1936,
Jacques Lessuer s vozem PEUGOT 302
Darl´Mat, rok výroby 1937, Vladimír Kudrna s
vozem ŠKODA POPULAR z roku 1939 èi Jiøí
Lukeš s vozem ALVIS TD 21 Cabrio
vyrobeném v roce 1960.
Hlavním organizátorem projektu je spoleènost
International Sports Marketing s.r.o., mediálním
partnerem projektu je RÁDIO IMPULS
a nestranný mìsíèník všech automobilistù
orientovaný na histori i  motorismu
MotorJournal. Veškeré prùbìžné informace
naleznete na oficiálních stránkách projektu
www.trofeonike.cz a www.kudyznudy.cz.
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Relaxaèní a regeneraèní centrum Hluboká slaví 1. narozeniny

365 dní. První rok, první narozeniny. Slavnostní výzdoba, vybrané
lahùdky, kvìtiny, nazdobený dort, gratulanti, kteøí pøináší dárky
a vyslovují svá blahopøání. Takové bývají oslavy 1. narozenin, když je
slaví malý èlovíèek. Jaká je oslava narozenin, které slaví Relaxaèní
a regeneraèní centrum Hluboká? 

Kultivovaná výzdoba vèetnì kvìtin zdobí RRC celý rok, tedy i v den
narozenin. Také vybrané lahùdky nabízí restaurace RRC celý rok, od
kvìtna navíc v novém jídelním lístku a také ve speciálnì pøipraveném
menu. Dárky? Samozøejmì, dárky pøipravilo RRC pro všechny
návštìvníky, dárkem jsou speciální slevy, pobytové balíèky a také Den
otevøených dveøí. 

A blahopøání? Gratulanti? Ovšem. Bez
nich by oslava nebyla oslavou. Co RRC
k 1. narozeninám pøáli?

Tomáš Jirsa, starosta mìsta Hluboká:
Relaxaèní a regeneraèní centrum považuji
za jednu z  nejvýznamnì jš ích
porevoluèních staveb v našem mìstì.
Vysoký standard provedení stavby
i provozu, špièkové vybavení i specialisté
staví toto zaøízení opravdu na vysokou
evropskou úroveò. Ano, nìkdo mùže
namítnout, že centrum je »pro
Hluboèáky« drahé. Udržet trvale vysokou
kvalitu ale vyžaduje vysoké náklady.
Proto opravdu oceòuji, že vedení RRC
poskytuje místním obèanùm speciální
slevy z ceny vstupného. Èasto
Relaxaèním a regeneraèním centrem
provádím èeské i zahranièní návštìvy,
doporuèil jsem tam ubytování nìkolika
velvyslancùm a všichni potvrzují
špièkovou úroveò tohoto zaøízení.
A pokaždé, opakuji pokaždé, když RRC
navštívím, potkám tam nìkoho
z místních obyvatel. Respektujme, že
místní obyvatelé i ostatní hosté si v RRC
platí právì tuto výjimeènost a klid. 

A je-li pro nìkoho RRC i po slevì
drahé, v našem mìstì máme již nìkolik
dalších wellness center, v Podhradu, ve
Šteklu, velmi pìkné nové wellness na
Barborce, fitness v Parkhotelu, dva letní
bazény (mìstské koupalištì a Barborka),
které nabízejí služby za velmi pøátelské
ceny.

Jsem opravdu rád, že po desetiletí pøíprav bylo Relaxaèní a regeneraèní
centrum otevøeno. K prvním narozeninám vyslovuji pøání trvale udržet
špièkovou kvalitu a výjimeènost.

Hana Hricová, øeditelka Regionální agrární komory Jihoèeského
kraje: ErErCéèko v mém pøípadì umí trápit fyzicky i duševnì, zpùsobit
nárùst hrdosti a nadìje. Obèas mi dává pìknì do tìla. Skrze ty úžasné
cvièící mašinky, nebo tepelnými šoky v saunì. Na zmražení tìla jsem si
ještì netroufla, ale už jsem stihla vypustit kus duše z tìla pøi hromadném
šlapání do pedálù nehybného bicyklu v rytmu muziky a podle pokynù
neuvìøitelnì pozitivní trenérky. Za ty pocity navozené uvedeným muèením
to ale stálo! Mé svìdomí tento podnik týrá pokaždé, když jedu okolo
s vìdomím, že dneska to cvièení zase nestihnu. Ne druhou stranu vnímám
luxusní wellnes centrum a pìtihvìzdový hotel jako luxusní šperk v nabídce
ubytování pro nejrozmazlenìjší a nejprestižnìjší hosty našeho mìsta.
Dobøe tam vaøí, zajistí zázemí firemním akcím i besedám se zajímavými
lidmi. Pøitom nabízí vyžití i místím obyvatelùm. No, a klinika nad hotelem
mi dává nadìji tøeba na nové zuby nebo prsa. Jen se musím zbavit strachu
z doktorù a vymyslet jak na zkrášlovací zákroky ušetøit, když je teï Sazka
v konkurzu. ErErCéèko mi pùsobí dilema i v otázce, èím mu
k narozeninám pøipít. Energetický drink nebo šampaòské Dom Perignon
Blanc 2000? Asi obojí. Protøepat, nemíchat. A tímto speciálním koktejlem
tedy pøipíjím a pøeji, aby dál inspirovalo, oslovovalo, lákalo, rozmazlovalo
a dávalo nadìji.

Jiøí Karvánek, èlen rady mìsta Hluboká nad Vltavou:
Jsem velmi rád, že mohu v pomyslném pøípitku vyslovit své pøání
k 1. narozeninám RRC Hluboká, které vnímám velmi pozitivnì. Jak jsem
již nìkolikrát pøi setkání s doktorem Pešlem uvedl,cítím se pøi návštìvì
RRC jako v kruhu svých pøátel a uvolnìnì jako doma v obývacím pokoji.
Pøístup veškerého personálu je na profesionální úrovni a velice vstøícný.
Pøi mých návštìvách RRC si nejen udržuji kondici a své zdraví, ale
setkávám se s pøíjemnými lidmi, jak z øad personálu, tak z øad ostatních
návštìvníkù RRC, o kterých vím, že vnímají RRC stejnì nebo podobnì.
Pøeji tedy RRC Hluboká, aby i nadále bylo pro nás všechny místem
pøíjemných setkání a zážitkù a aby i nadále bylo místem, na které mùžeme

být jako obèané mìsta právem hrdí.

Lenka Havlová, generální øeditelka
RRC Hluboká: Moje pøání nebude
pøáním, ale podìkováním.
 Podìkováním všem hostùm
a návštìvníkùm, kteøí RRC Hluboká
v uplynulých 365 dnech poctili svou
pøítomností a naplnili tak smysl
a poslání RRC Hluboká. Tím posláním
je nabídnout a poskytovat komfortní
péèi a vysoce profesionální, ale
pøátelský pøístup a luxusní prostøedí
všem, pro které jsou tyto hodnoty
prioritou. Nedovolím si hodnotit první
rok z pohledu našich klientù, vìøím
ale, že pokud se k nám opakovanì
vrací, pak proto, že jsou u nás
spokojeni a nachází pøesnì to, o co se
všichni v RRC Hluboká snažíme –
opravdu kvalitní, nadstandardní servis
a výjimeènì pøátelskou atmosféru.

Velmi si vážíme návštìv a
pøítomnosti obyvatel Hluboké nad
Vltavou a dobré partnerské spolupráce
s mìstem. Doufám, že i RRC je pro
mìsto Hluboká pozitivním partnerem,
i ve smyslu reprezentace mìsta pøi
rùzných významných událostech, jako
byl napøíklad pobyt týmu fotbalové
reprezentace ÈR v bøeznu 2011.

Víme, že RRC Hluboká je v mnoha
smìrech vnímáno jako výjimeèné.
Dovolím si tedy vyjádøit nadìji, že tak
bude vnímáno i ve dnech budoucích a

že jeho výjimeènost budou návštìvníci z Hluboké nad Vltavou využívat
co nejèastìji – a� už pøi pøíležitosti spoleèenských událostí, nebo pøi
relaxaci ve wellness a balneu èi kondièních pobytech ve Fitness centru a
také v možnostech léèebné péèe naší partnerské RRC Clinic. Vážené

dámy, vážení pánové, milí
návštìvníci, jménem RRC
Hluboká i jménem svým vám
dìkuji, že svou pøítomností
dáváte existenci RRC smysl...

Gratulace vysloveny, èíše k
s l av n o s t n í mu  p ø í p i t k u
pozvednuty... 
A voda ve fontánì ve tvaru
stylizovaného srdce ve vstupní
hale RRC se dál zurèivì
pøelévá a spolu s ní plynou i
další minuty a hodiny, které
nakonec splynou v druhý rok
…už druhý rok místa, které má
srdce.

Symbolické srdce, kterému patøí celý svìt, nebo srdce, které patøí celému
svìtu? Svìtu, který se pøece toèí...v Relaxaèním a regeneraèním centru
Hluboká.  Lucie Burianová
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Putování za zvony po Hluboké a okolí se chýlí ke konci. Další zvony, které mají svou starou i novou historii, najdete v kostele v Kostelci 
a kaplièce v Hroznìjovicích. Zasvìcené informace nám pøedali pan Jaroslav Stropnický a paní Katarina Hylenová. 

Byl sluneèný den, kostelecký kostel obklopený høbitùvkem s množstvím rozkvetlých žlutofialových macešek záøil èistotou a upraveností. 
Je pravda, že když je høbitov uprostøed vsi, mají ke svým pøedkùm pøíbuzní blíž.

A u kaplièky sv. Isidora v Hroznìjovicích zase vonìly rozkvetlé šeøíky a z okolních zahrad bylo slyšet spokojené kvokání slípek. Tentokrát tedy
nìco o Kostelci a pøíštì už naposled, o posledním zvonku v kraji hlubockém – a tøeba se nìco dozvíte také o Hroznìjovickém pokladu...

Historie zvonù kosteleckého kostela
Velký zvon byl zavìšen roku 1526, ve vìži
kostela visí dodnes. Druhý zvon byl
poøízen roku 1699. Oba zvony visely
pùvodnì ve staré døevìné zvonici mimo
vìž kostela. V letech 1861 – 1862
postavena nová vìž a zvony zavìšeny do
ní. Nevíme, kdy byl do vìže zavìšen
umíráèek, nejmenší ze zvonù. Tak visely
zvony na kosteleckém kostele do roku
1916.

Tehdy byl odebrán nejmenší zvon –
umíráèek – na rozlití k váleèným úèelùm.
V roce 1917 byl odevzdán pro váleèné
úèely také druhý zvon. Po válce, až roku
1924, byl odkoupen zvonek – umíráèek –
od purkareckých osadníkù, ti si totiž
poøídili pro kostel všechny zvony nové.
V roce 1936 ulila firma Rudolf Perner ze
Suchého Vrbného nový zvon, Vavøinec,
pro náš kostel. Zároveò bylo do starého
zvonu dáno nové srdce. Tento stav trval
velmi krátce. Dne 2. dubna 1942 byly opìt
oba výše zmiòované zvony odebrány pro
váleèné úèely a odvezeny do Hamburku.

Po druhé svìtové válce, 16. kvìtna
1946, daroval a posvìtil malý zvon,
umíráèek, místní faráø Jan Pour. Umíráèek visí vedle velkého zvonu v naší kostelní vìži dodnes. V roce 1997 byla provedena revize obou zvonù. 

Pan Mgr. P. Vácha oznaèil stav velkého zvonu za havarijní a doporuèil s ním pøestat zvonit. Stávající elektrický pohon oznaèil za pøekonaný a velmi
problematický. Tak pøestaly zvonit zvony na našem kostele úplnì. 

Od té doby jsme hledali cestu, jak vrátit hlas zvonù do naší kostelní vìže. V roce 2000 bylo rozhodnuto. Mìsto Hluboká nad Vltavou objedná a zaplatí
v rámci generální opravy našeho kostela zvony nové. Ve výbìrovém øízení uspìla firma Perner – dnes už, vlivem bìhu èasu, z nìmeckého Pasova.

A tak 11. srpna 2001 byly na vìž našeho kostela zavìšeny dva nové zvony: Vavøinec a Maria. Zároveò byly stávající dva zvony zrekonstruovány.
Všechny ètyøi zvony byly napojeny na elektrický pohon. Velký zvon bude používán jen slavnostnì, aby nebyl zbyteènì zatìžován. Dva nové zvony budou
zvonit ráno, v poledne a veèer. Umíráèek bude používán pøi úmrtí a pohøbu samotný, protože neladí s ostatními zvony.

Jak se žije v téhle krásné krajinì, na kterou shlíží dva nové zvony právì
deset let, a ten nejstarší zvon už 485 let?
Každá z vesnic, které pøísluší k Hluboké, má svou samosprávu, což je
dobøe, mohou mluvit do vìcí, které se jich týkají. Zrovna máme šestileté
výroèí, kdy si osadní výbory všech vesnic zvolily vlastní
pøedstavenstvo – a já sám mám nìkdy to »štìstí«, jindy zas tu »smùlu«,
že dìlám pøedsedu komise pro obce, což je taková spojnice mezi
jednotlivými obcemi a mìstem Hluboká, usmívá se pan Stropnický.

Dá se øíct, že o vsích tady kolem nìco vím, ale už nejsem ten, kdo
– když je tøeba spravit v Hroznìjovicích náves – to bìží zaøizovat.
Poøád jsou ale rùzná témata, nad kterými je tøeba se scházet. Zrovna
jsme probírali pøipravenou vyhlášku o volném pobíhání psù. Je sice
rozdíl mezi mìstem a vesnicí, ale dneska je jiná doba – ani na vsi by
už nemìli bìhat psi bez dozoru – pøibývá turistù, pád cyklisty po støetu
s volnì bìhajícím psem už není záležitost, která se v klidu vyøeší mezi
sousedy. 

Co se týèe obnovení pøevoznictví z Purkarce na naši stranu – to je
snad témìø hotová vìc, ale problém bude spravit cestu z Kostelce na
bøeh pøehrady. Dnes je to spíš cesta pro traktory, je to obecní cesta,
a nevím – pokud už se udìlá pøívoz, bude se muset pøemýšlet i nad
tím, kde sehnat další peníze na opravení cesty, protože na ni v jejím
dnešním stavu pustit lidi bude nebezpeèné. Trasa z Hluboké podél øeky
do Ponìšic je sice také krásná, ale nebezpeèná, úzká a plná zatáèek,
kde se míjejí auta a cyklisti. Pøes Líšnici vede cyklostezka až z Lince,
a je to tam také velice rozbité, protože cesty používají i Lesy
a pohybují se zde s tìžkými auty. 

Takže bych situaci zobecnil asi ve smyslu, že naše vesnice to dnes
mají tak, že mìsto Hluboká nám zajiš�uje standard, ale na nadstandard
prostøedky nejsou.

Kostel a zvony. Pøed deseti lety v srpnu byly zavìšeny a svìceny nové
zvony, velká slavnost, setkání rodákù... a se zvoneèkem z pravé
zvonoviny, který se tehdy prodával, u nás zvoní Ježíšek...
Prvotní impuls všemu dali tehdy památkáøi. Protože, abych nelhal, ale

myslím tak od roku 1972, to jsme
byli malí kluci ministranti – zvony
v Kostelci zaèaly zvonit na
elektrický pohon. Tehdy se tím
zabýval otec kováøe pana Paøízka,
provádìl elektrifikaci zvonù v
okolí Hluboké. Jenže tehdejší
ovládání zvonìní fungovalo na
mechanickém principu, a to
nedìlalo zvonùm dobøe. 

Podle provedené kontroly
odborníka a historika pana Váchy
z Podìbrad, který se zvony zabývá,
bylo konstatováno, že ten nejstarší
zvon se tímto provozem výraznì
poškozuje. Dále zjistil, že
umíráèek je špatnì zavìšen a tluèe
nesymetricky ke stranì. A tehdy
pøímo doporuèil: zvony úplnì
odstavit. Což byla samozøejmì pro
nás místní smutná zpráva. 

Zaèalo se uvažovat, co dál a jak
– a shodou okolností tehdy kostel
pøišel jako poslední v diecézi na
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øadu s tím, že by se mìla opravit støecha. Jáhnem a správcem farnosti byl
tehdy pan Prajer, byli jsme spolu nìkolikrát i na mìstském úøadu
a jednoduše øeèeno žádali o pøíspìvek. Tehdy se øeklo, že dávat na jednu
hromádku peníze mìstské a církevní by nebylo dobøe, ale mìsto
jednoznaènì chtìlo pomoci, a tak to pojali tak, že mìsto mùže zaplatit
nové zvony. Tehdy byl ještì aktivní Monsignore Dvoøák, který mìl hodnì
známých a zasadil se o pomoc i tím, že sehnal ještì nìjaké peníze
z Nìmecka. Podaøilo se to všechno dát dohromady tak, že bìhem dvou let
se zrekonstruoval kostel, mìsto poøídilo nové zvony, udìlalo se klasické
výbìrové øízení, do kterého šly zvonaøské firmy Perner, Marie Tomášková
– Dytrychová a ještì jedno zvonaøství z Prahy. Mìsto vybralo Pernera,
pøijel odborník, který si zvony poslechl, aby bylo možné vyladit nové dva
zvony do stejných tónin. Na základì odborných dobrozdání bylo vydáno
doporuèení, že staré zvony vlastnì zvonit nebudou. Místo nich budou
zvonit nové, a ty historické se použijí slavnostnì a výjimeènì, jen bìhem
Vánoc, Velikonoc. Umíráèkem se zvoní, jen když nìkdo umøe.

A tak dnes tedy nám zvony zase zvoní, my se staráme o údržbu, a dá se
øíct, že mìsto dodneška nad zvony drží patronát. Pro pøípad náhlých
událostí, kdy dojde k závadì. Èasové spínaèe, elektronika, umí nahradit
èlovìka dokonale, nejsou tam rázy, je to plynulé zvonìní z jedné strany na
druhou, je to pìkné, všichni si na zvonìní zvykli... a tak když náhodou
pøijde bouøka nebo nìjaký výpadek proudu, tak lidi hned volají a ptají se,
co se dìje. I když zpoèátku je tøeba zvony ráno budily, ale poledne
vyhovuje všem a také veèerní zvonìní se ustálilo na urèité hodinì.

Hlas zvonù prostì do krajiny patøí. Takže po dobách, kdy bylo ve vìži
ticho, a tehdy tam visely jen dva zvony, nastala hezká doba, že tam teï
jsou ètyøi, dva staré zùstaly, dva jsou nové.

Šplháme se po schùdkách do vìže. Tenhle kostel nevoní zatuchlinou, ale
je vypulírovaný, èistý všude poøádek a opravený zvenku i uvnitø. Vìžní
okna jsou ochránìna sítí proti holubùm i proti vodì, aby dovnitø
nezahánìlo. Nahoøe u zvonù se trochu tísníme, a protože je tìsnì pøed
dvanáctou, pan Stropnický øíká, že pokud zvony zaènou zvonit poledne,
pøímo u nich si užijeme pìkný rámus. Staré zvony dostaly nová srdce,
a i když umíráèek sice úplnì neladí s ostatními, obèas prý je spustí
všechny najednou, však on k ostatním také patøí a ono se to v tom hlaholu
zvonù ztratí...

Kdo se o farnost a kostel stará? Je to teï rozdìleno tak, že duchovnì se
o nás stará pan faráø z Hluboké, administrativnì a materiální stránku vìci

má na starosti jáhen Pepa Stanìk
z Modré Hùrky. A já  dìlám kostelníka,
mám od kostela klíèe, kdyby nìco. Po
pravdì øeèeno všechno kolem zvonù
funguje dobøe, jen obèas je potøeba
nìco promazat, prohlédnout... 

Jediný problém jsou už zmiòované
bouøky – a do kostela uhodí minimálnì
jednou do roka. Vyletí magnetické
jistièe, a když se to stane dvakrát,
tøikrát za sebou, tak elektronika vezme
za své, s tím se nedá nic dìlat.

Ze zvonaøství Perner pøijíždìjí na
pravidelné kontroly, mají ve své péèi
zvony, které dìlali, a tak buïto
pøijedou oni a volají mne, nebo se ozvu
já jim, když je nìjaký problém. Vìdí, že
nevoláme kvùli hlouposti, je to jejich
øemeslo a jejich reklama, takže když se
nìco pokazí, pøijedou brzy a závadu

opraví. Pou� je v Kostelci 10. srpna, na sv. Vavøince. Zatím je kostel
plnohodnotný z hlediska církevního, Vánoèní, Velikonoèní slavnosti zatím
omezeny nejsou, ale bojíme se, aby biskupství v rámci nedostatku
duchovních a šetøení prostøedkù provoz kostela neomezilo.

Honza Pirgl fotí zvony a my si je mùžeme aspoò pohladit. Jakoby z nich
opravdu byla cítit síla, dùstojnost, pøinejmenším se dotknete nìèeho, co je
skoro 500 let staré, jako ten nejstarší zvon – a to je zvláštní pocit, saháme
tak do minulosti. A máte pocit, že zvony nejsou neživé vìci.

Je pravda, že bez penìz náš dnešní život už vùbec nefunguje, ale pøesto
by to chtìlo na tyhle duchovní pøesahy z generací pøed námi nezapomínat.
Každý, kdo tu ve vìži a u zvonù kdy nìco opravoval, se ve vìži podepsal
na zdi. Když sejdeme dolù do kostela, ocitneme se v pøíjemném prostøedí

 udržovaného kostela. Malby køížové cesty a obrazy (skoro) všech svatých
s podpisem pana Peterky z Týna. Varhany jsou v poøádku a vìrnì
doprovází mše. Strop kostela je kupodivu plochý, žádné klenby, proto
centrální osvìtlení kostela pøipomíná spíš domácí pohodu – lustr jako
v obýváku. Však je také nad ním nahoøe prostorná èistá pùda. Pan
Stropnický upozorní na zvláštnost schodištì na kùr. Je novì udìlané. Bylo
zrušeno nìkdy 1890, kdy byl kostel místním tak tìsný, že se kosteleètí
rozhodli udìlat schody na kùr zvenèí kostela, aby se vyšetøilo další místo
pro farníky. Až do roku 2001 se proto chodilo na kùr venkem. Ve staré
kronice je zápis, že jediný dùvod byl, že se sem lidi do kostela nemohli
vejít. Pøed deseti lety se udìlalo nové schodištì a uvedlo se tak vše do
pùvodního poøádku. Dneska už se lidé do kostela pohodlnì vejdou...

Je to venkovský kostelík, nijak honosný, i když pùvodnì nese stopy
ponìšických pánù a pak už jak to pøinášela doba... øíká pan Stropnický. 
Kdy tady byla poslední svatba? ptáme se ještì. Øekl bych tak v 59 roce,
tady se nikdo nežení a nevdává, všichni za tímhle úèelem míøí na
Hlubokou. Berte to tak, kdo se v døívìjších dobách musel ženit civilnì –
už do kostela nešel, a dnes – když už v kostele – tak radìji na Hluboké.
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Škoda – tak tøeba to nìkdy v budoucnu nìjakou nevìstu a ženicha zase
napadne... a øeknou si své ano v krásném žlutém kostele na vršku
v Kostelci. Foto: Jan Pirgl

Pøijïte se pobavit na Ponìšický košt
V sobotu 6. srpna probìhne na návsi Ponìšicích již ètvrtý Ponìšický košt.
Zdejší košty navazují na úspìšné oslavy 600 let obce v roce 2007 a jsou
nejen pøipomínkou historie Ponìšic, ale pøedevším oslavou léta a prázdnin.
Košt poøádají místní osadní výbor a obèanské sdružení spolu s ponìšickým
lihovarem. Letos poprvé tuto letní slavnost podpoøila také Jaderná
elektrárna Temelín, která Ponìšický košt zaøadila do svého Oranžového
roku.
Kromì samotného koštování výrobkù místního lihovaru, pestrého
obèerstvení a vyhlášení nejlepší pálenky za loòský rok, nabídne letošní
košt i bohatý kulturní program. V jeho rámci vystoupí napøíklad divadelní
soubor Studna z Hosína, skupina heligónkáøù, hlubocké mažoretky èi
Bla�ácký soubor za Ševìtína. K tanci i poslechu bude hrát až do pozdních
hodin Ševìtínka, která v Ponìšicích úspìšnì vystupovala i v minulých
letech. Program zaèíná ve dvì hodiny odpoledne a i po setmìní je
návštìvníkùm k dispozici osvìtlený taneèní parket a kvalitní živá hudba.

Poèátkem srpna bývá na ponìšické návsi každoroènì živo.

Program: O 14:00 – Divadelní soubor Studna O 15:00 – Vystoupení
heligónkáøù O 16:00 – Ševìtínka O 17:00 – Vystoupení Hlubockých

princezen O 18:00 – Veøejná degustace O 18:00 – Vystoupení
Bla�áckého souboru O 22:30 – Ohòostroj (v pøípadì pøíznivého poèasí)

ZUMBA S MICHAELOU

Cvièení probíhá ve
dnech:
nedìle 
od 19:00 – 20:00 
a ve støedu 
od 19:30 – 20:30 
v  Sokolovnì u RRC
centra a nebo za
hezkého poèasí
bìhem sezóny na
høišti za ZŠ na
tartanu, smìr do
parku kolem plotu
areálu školy.
Pro všechny  vìkové
kategorie . Cena
cvièení 50 Kè za hodinu Zumby. 

Tel.:773 525 788
Email:zumba.michaela@seznam.cz
www.zumbasmichaelou.wbs.cz
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Doma – a v jiném svìtì
Jazykový kurz 21. století

Upøímnì øeèeno, z pozice matky dospívajících dìtí mám své výhrady k nadmìrnému trávení èasu u poèítaèù a k poèítaèovým hrám jsem kdysi
vydala progresivní stanovisko – ano, obèas, ale ne ty bojové. Trošku jsem ovšem na svém antipoèítaèovém militarismu ubrala poté, kdy mùj syn

vystudoval anglické gymnázium, a ukázalo se, že prokazatelnì se jeho dost dobrá angliètina stále vylepšovala a profilovala hraním poèítaèových her
– tìch dobrých – v anglickém jazyce. Jinak se totiž zásadnì nikdy nic a nijak do školy neuèil. Kdo by to byl øekl, že to takto funguje?

Ale asi nejsem sama, kdo si téhle záležitosti s poèítaèi všiml. Že mají praktické jazykové znalosti úzkou spojitost s hrami i prací na poèítaèích je
jisté a já vám nabízím jeden z dùkazù. Mgr. Michaela Krausová z Hluboké vystudovala germanistiku a po návratu z Nìmecka založila v roce 2004

soukromou jazykovou školu jazz-com. V roce 2009 po roèní pøípravì otevøela jako první v republice 1. virtuální jazykovou školu.
– A jak to souvisí s poèítaèi?

Ten nápad je úžasný! 
Výuka cizích jazykù (v souèasné dobì
nìmèiny, angliètiny a èeštiny) probíhá
na principech superlearningu. Lektoøi
a metodici spoleènosti jazz-com se
odbornì pøipravili na jazykové kurzy,
které se svými studenty vedou ve
virtuálním svìtì.

Jazykový virtuální kurz mùže
vyøešit problémy, které jsou pro
klasické kurzy neøešitelné. Nìkteøí
lidé neradi mluví pøed ostatními, bojí
se, že øeknou nìco špatnì, stydí se.
Mnozí nemají èas docházet nìkam na
pravidelné kurzy. Nìkteøí jsou tìlesnì
postižení a špatnì by se dopravovali do bìžné
školy. 

A nezapomeòme na maminky na mateøské,
které se nemohou èasto uvolnit od svých dìtí
a pøípadnì ještì ani nebydlí ve mìstì... Pro 3D
e-learning to nejsou žádné pøekážky!

Jako úèastník virtuálního kurzu si uvaøíte
kávu, pohodlnì se posadíte k poèítaèi – u sebe
doma – a nasadíte si sluchátka s mikrofonem.
Uèit se mùžete všude, kde je internet.
Spustíte si program a pomocí svého avatara
vstoupíte do virtuálního svìta Second life. 
    Zde se setkáte se svojí lektorkou a ostatními
studenty. Ostatní studenti nevidí vás, ale
avatara. (Avatar jste vy – vaše druhé já – figurka
v poèítaèové realitì. Navíc si svou postavièku
mùžete udìlat pøesnì tak, jak byste  ve svém
paralelním svìtì chtìli vypadat – vždy� ve
virtuálním svìtì si snadno uberete pár kil,
pøidáte si svaly i vlasy, obleèete bezva šaty,
zkrátka vylepšíte se podle svého vkusu. Nebo
vám s tím pomùže stylistka školy jazz-com, se
kterou se ve virtuální škole urèitì potkáte.)
Nikdo nezná vaše jméno, ani neví, kde bydlíte.
V kurzu s vámi budou maximálnì 3 studenti,
kteøí budou mít stejnou jazykovou úroveò.

    Pak už se jen zúèastníte lekce – a protože ve
virtuální realitì není nic nemožné – uèíte se v
krásné zahradní uèebnì nebo cestujete po
místech, které tematicky odpovídají výuce –
restaurace, divadlo, obchod, Londýn,
Mnichov... 

Zaregistrování ve virtuálním svìtì Second life
je zdarma a snadné, stáhnete si program,
nainstalujete a pøihlásíte se. A mùžete bloudit
po svìtì neomezených možností, mìst a krajin
– ano, ocitnete se v živém virtuálním prostøedí
plném avatarù jako jste vy, kteøí hovoøí svým
rodným jazykem a nestaèí jim ke komunikace
jen Facebook. Pokud se budete chtít úèastnit
jazykového kurzu, navštivte tøeba nejdøíve
bezplatnou konverzaèní hodinu – probíhá každý
týden, termíny jsou vždy na webových
stránkách www.e-jazz.cz. Budete-li chtít
navštìvovat jazykový kurz, pøihlásíte se,

 projdete malým testem a budete zaøazeni mezi
podobnì pokroèilé studenty. V urèený den a
hodinu budou zahájeny domluvené lekce s
avatarem – a nejedná se jen o výuku, ale i
dobrodružství.  

V celosvìtovém mìøítku není tato jazyková
škola ve mìstì Bohemia zvaném Second life
jediná. Najdete tam na 600 vzdìlávacích
institucí a univerzit, které tam pùsobí již nìkolik
let. Zítra už jich bude možná zase o nìco víc!
To, že si jazz-com zvolil název 1.virtuální
jazyková škola, je ovšem na místì, protože se v
Èechách jedná o první jazykovou školu ve 3D
a tento projekt je ojedinìlý i ve støední Evropì.
Jazyková škola si ve virtuálním svìtì prostì
koupila vìtší pozemek a vybudovala na nìm
školu v pøíjemném prostøedí a v pohodovém
stylu.
Vše ve škole je pøístupné i pro veøejnost.
Najdete tu informaèní tabule pro zájemce o
studium a zahradní uèebny plné výukových
pomùcek zároveò poskytují soukromí
studentùm. Každá uèebna má pøíjemné prostøedí
s malým kouskem pøírody – ale i tak studenti s
lektorem dost èasto cestují po svìtì Second life
a navštìvují spoleènì Louvre, Brandemburskou
bránu, obdivují Monu Lisu…  Proè ne – a bez
letenky a bez vstupného!

Cena je vysoká? Ceny výuky jsou srovnatelné
s cenami reálných kurzù. Zúèastnìte se
nìkterých bezplatných výukových hodin a sami
si vyzkoušíte, jestli vám tento moderní zpùsob
výuky vyhovuje.

Pohyb ve virtuálním svìtì je snadný. I pokud
nejste pøíliš technicky zdatní, ve škole vám
lektoøi pomohou, v kurzech jsou dokonce
i studenti starší 60ti let. V hodinách »nesedíte«
v uèebnì. V každé lekci navštívíte nové
prostøedí a díky zábavným pomùckám, rùzným
pøevlekùm a neuvìøitelným krajinám zažije
spoustu legrace. Ovšem školu mùžete vlastnì
kdykoliv navštìvovat i mimo èas kurzu.  Avataøi
jsou zváni i na spoleèenské akce, napøíklad
oslavu nyní již 11. èíslo èasopisu Mojuski, který

pravidelnì vydává 1. virtuální jazyková
škola ve spolupráci se svou stylistkou.

Využít virtuální svìt ke komunikaci
s rodilými mluvèími se nabízí, protože
svìtem Second life bloudí lidé z rùzných
koutù svìta. Navštívíte cizinu a máte
možnost si živì popovídat nejen s lidmi
vaší národnosti, ale i s lidmi rùzných
z rùzných zemí. Pøevleky a pomùcky
studenty motivují. 

Ve virtuálním svìtì Second life
mátezkrátka možnost jen tak žít a hrát si na
život ve virtuální realitì anebo si vyzkoušet
výuku jazykù (3D e-learning) – tak jak jsme
o tom s Michaelou Krausovou mluvili.

Øíká, že ji tahle zkušenost osobnì oslovuje,
sama se díky Second life ve velmi krátké dobì
zdokonalila v angliètinì. V jejích kurzech je
mnoho studentù z rùzných èástí Èeské
a dokonce i Slovenské republiky. Pøi vyuèování
se všichni opravdu baví, užívají si to.

Ale pøesto – obèas si dopøejí i spoleèné –
skuteèné setkání. Nikoli už jen ve virtuální
realitì. Vystoupí z anonymity poèítaèového
svìta a potkají se v reálu, právì proto, aby se

potkali takoví, jací ve skuteènosti jsou, lidi z
masa a kostí. A zjistí, že se už vlastnì »znají« a
že je jim spolu dobøe i v tom našem starém
dobrém svìtì – mimo ten virtuální.

Ve virtuální realitì se tedy mùžete uèit jazyky,
potkávat se, povídat si – dokonce se mùžete do
sebe zamilovat, a� už mluvíte jakýmkoli
jazykem. Tak jako fungují vztahy v reálu,
mohou fungovat vztahy i ve virtuálním svìtì, ve
kterém se mùžete plnohodnotnì realizovat. Zda
zùstanete u virtuálního vztahu nebo se váš vztah
stane skuteènì reálným, už záleží jen na vás.
Stejnì tak, jestli vstoupíte do reálné nebo
virtuální jazykové školy.

www.jazz-com.cz      www.e-jazz.cz

Obr. 1: O globálním oteplování mùžete ve 3D
diskutovat opravdu s každým.
Obr. 2. Pikantní zákazy ve 3D Hyde Park
v Londýnì
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Poslední dny pøed prázdninami v mateøské škole
Poslední mìsíc pøed blížícími se prázdninami
byl pro dìti z mateøské školy plný zajímavých
akcí s pøíjemnými zážitky.

Èerven zaèal oslavou MDD. Každé pracovištì
Mateøské školy v Hluboké nad Vltavou mìlo
pøipravený dopolední program plný soutìží,
zábavy a odmìn. I když poèasí pøíliš nepøálo,
dìti si pøesto 1. èerven náležitì užily.

Pøíjemnou èervnovou akcí pro budoucí
prvòáèky bylo setkání s panem starostou
v zasedací místnosti Mìstského úøadu
v Hluboké. Budoucí školáci si s ing. Jirsou
povídali o mateøské škole, kterou brzy opustí,
o programu na prázdniny, o zvíøátkách, která
chovají doma a na co se nejvíce tìší ve škole. Ze
setkání na radnici si dìti odnesly Pamìtní listy
a knihu »Hádanky od srdíèka«.

V mìsíci èervnu probìhly ukázkové hodiny
výuky Aj na tøídách nejstarších dìtí. Dìti
spoleènì se svými lektorkami Aj pøedvedly
rodièùm, co se v prùbìhu celého školního roku
nauèily a jaké jsou jejich znalosti v oblasti
cizího jazyka.

Èlovìk se ve svém životì dennì setkává
s velkým množstvím neoèekávaných
a nebezpeèných situací, které se nevyhýbají ani
tìm nejmenším.

V prùbìhu celého školního roku byly dìti
seznamovány s pøíležitostmi a èinnostmi, které
vedou k prevenci úrazù, byly seznamovány
s možnými pøíèinami úrazù. Dìti si osvojovaly
dovednosti dùležité k podpoøe zdraví,
seznamovaly se s pravidly chování ve tøídì
i mimo prostory mateøské školy. Vìdomosti
a poznatky, které dìti získaly v MŠ, si mohly
procvièit pøi setkání s tìmi, kteøí nám všem
pomáhají v nesnázích, tj. s hasièi a pøíslušníky
Policie ÈR.

Dìti ze všech pracoviš� MŠ postupnì
navštívily 3. èervna základnu SDH Hluboká nad
Vltavou, kde byly velice pøíjemnì pøivítány
hasièi p. Slepièkou st. a p. Slepièkou ml.
Následovala prohlídka hasièské zbrojnice
a hasièské techniky. Dìti si prohlédly velké
hasièské auto, hasièskou výstroj (ochranný
odìv, pøilbu, kyslíkový pøístroj) i výzbroj. Celá
prohlídka byla provázena poutavým výkladem
p. Slepièky ml., který trpìlivì odpovídal na
všechny všeteèné otázky. Nejvìtší obdiv všech
však získali hasièi vzorným poøádkem,
svìdèícím o disciplinovanosti celého hasièského
sboru.

Setkání s Policií ÈR v mateøské škole
pøedcházela návštìva dopravního høištì
v Èeských Budìjovicích. Nejstarší dìti z MŠ si
zde mohly ovìøit své znalosti o dopravních 

znaèkách, pravidlech pøecházení vozovky,
o bezpeèné jízdì na kolobìžce, reagovaly na
svìtelné semafory. Na tuto akci navazovalo
velice pøíjemné setkání s pøíslušníky Policie ÈR
na jednotlivých pracovištích mateøské školy. Na
školní zahrady, za pøíjemného poèasí, dorazila
poèetná skupina pøíslušníkù i s pejsky. Pøíjezd
blikajícího a houkajícího policejního vozu
vyvolal u nìkterých dìtí i slzièky v oèích.

Naopak ukázka práce psovodù se svými
svìøenci pøi zadržování pachatele vzbudila
respekt nejen u dìtí, ale i všech pracovnic
mateøské školy. Pøi povelech a gestech (beze
slov) s pejsky si všichni museli uvìdomit, jak
nároèná je práce tìch, kteøí se starají o naši
bezpeènost.

Dìti si v prùbìhu programu prohlédly i policejní
vùz. Ukázka výzbroje policistù – uniforma,
zbraò, obušek, vesta, pouta – zajímala snad
každého. Pøi povídání s policisty byly dìti
informovány o tom, jak se mohou chránit a co
dìlat pøed cizími lidmi, jakým zpùsobem na
sebe upozornit okolí v pøípadì nebezpeèí a které
telefonní èíslo je dùležité.

Návštìva hasièské zbrojnice a setkání
s pøíslušníky Policie ÈR byla pro dìti velkým
zážitkem, a proto patøí všem, kteøí se o nás
starají v pøípadì nebezpeèí, velký dík za èas,
který dìtem vìnovali, a za ochotu, s jakou
k dìtem v prùbìhu setkání pøistupovali.

Další školní rok je za námi. S nìkterými
rodièi a dìtmi, které opouští pøedškolní zaøízení,
jsme se spoleènì rozlouèili pøi Zahradních
slavnostech a na nové se tìšíme 1. záøí.

Ale ještì jsou pøed námi prázdniny
a dovolená. Všem pøejeme hodnì sluníèka
a pohody k naèerpání energie a dobré nálady,
které není nikdy dost.

Hezkou dovolenou a èas strávený s dìtmi
pøejí všechny pracovnice MŠ Hluboká n.Vlt.
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Spolupráce školy s Policií ÈR
Naše škola jako jedna z mála obdržela certifikát za absolvování øady besed
s názvy Nebezpeèí virtuální komunikace a Poèítaè – kamarád nebo
nepøítel? Certifikát pøevzal dne 24.6. 2011 øeditel školy Mgr. Jaroslav
Schmied. Jako držitelé tohoto certifikátu se žáci i pedagogové aktivnì
zúèastnili série školení s Policií ÈR KØP Jèk  k problematice kyberšikany,
kybergroomingu, sextingu, kyberstalkingu a bezpeènostních rizik sociálních
sítí.

Pøedání certifikátu bylo spojeno s pøíjemnì prožitým dnem v areálu høištì
SKP v Èeských Budìjovicích, kde probìhla velmi zdaøilá akce Den Policie
Èeské republiky. V rámci pøipraveného programu si mohli žáci sedmého
roèníku zahrát paintball, zhlédnout práci psovodù, ukázku zákroku
poøádkové jednotky Policie ÈR proti demonstrantùm, zásahové jednotky
vybavené vrtulníkem a prohlédnout si ukázky technického a materiálního
vybavení Policie ÈR, policie Horního Rakouska a Dolního Bavorska.
Vzhledem k rostoucímu nebezpeèí kyberšikany, která žáky ohrožuje, chce
naše škola ve spolupráci i nadále pokraèovat.  

P. Klomfarová

Gratulace žákovi Pavlu Kálalovi

Žák naší školy Pavel Kálal ze 3. B se umístil v mezinárodní soutìži
Matematický klokan v kategorii Cvrèek na 1. místì. Vzhledem k tomu, že
soutìž probìhla v celostátním mìøítku, považujeme tento výkon za
mimoøádný úspìch. Pavlíkovi byl udìlen Jednotou èeských matematikù
a fyzikù diplom, vystavený Univerzitou F. Palackého v Olomouci. 

K vynikajícímu úspìchu Pavlovi gratulujeme, dìkujeme za výbornou
reprezentaci naší školy a pøejeme mnoho zdaru do dalších soutìží. 

ZŠ Hluboká nad Vltavou    

Exkurze na Hasièský záchranný sbor v È. Budìjovicích

Ve støedu 22. èervna jsme vyrazili na exkurzi do Èeských Budìjovic, kde
jsme navštívili Hasièský záchranný sbor. Tuto akci nám zaøídila paní
Kuchejdová, maminka našeho spolužáka. Cesta linkovým autobusem nebyla
nijak pøíjemná, ale nikdo z nás útrap nelitoval.
     Na vrátnici hasièského sboru na nás èekal pan hasiè Slepièka, který nás

spolu se svým kolegou
Pavlem provedl celým
areálem. Nejdøíve nám
ukázali hasièská auta a jejich
vybavení. Všichni jsme
koukali, co musí hasièi
všechno umìt a s èím vším si
musí poradit. Oba hasièi na
naše požádání pøedvedli jízdu
po tyèi jako pøi zásahu. To se
nám nesmírnì líbilo a ocenili
jsme jejich výkon velkým
potleskem.

Pak nás pan Slepièka
zavedl do prostoru, kde hasièi trénují svou fyzickou zdatnost. Protože jsme
z Hluboké, mohl si nìkdo z nás také vyzkoušet cviènou klec. No, nebylo to
nic lehkého. Na závìr nás svezli v opravdovém hasièském autì a dokonce
pøi jízdì zapnuli sirénu. Samozøejmì jsme si také mohli zkusit støíkání
proudnicí. To byla zábava!

     Moc se nám na exkurzi líbilo a dìkujeme hasièùm za jejich práci.   
Žáci 3.B

Den pro radost (nejen)  dìtí v Municích

Sluneèná sobota 4. èervna 2011 patøila v Municích dìtem. Na návsi pro nì
Osadní výbor Munice ve spolupráci s Hitrádiem Faktor a ÈEZ. a.s. pøipravil
zábavné soutìžní odpoledne, které bylo oslavou a dárkem pro dìti k jejich
svátku – Mezinárodnímu dni dìtí.

Ve 14 hodin hezká munická náves ožila dìtmi a jejich rodièi. Pro dìti
bylo pøipraveno mnoho soutìží, skákání v pytlích, podlézání lana, lovení
pøedmìtù v bazénku a další. Dìti s chutí soutìžily a bavily se. Jejich nadšení
umocnily také sladkosti, které dostaly jako odmìnu za soutìže a
samozøejmì také jako dárek k svátku. Sladkostí bylo tolik, že dìti ani
nemìly zájem o možnost opékání pøipravených buøtíkù. Dìti mìly velkou
radost i z balónkù a dalších dáreèkù, které ke svému svátku dostaly.
Velkému zájmu se tìšil skákací »vodní svìt«, nadšení malých sleèen 

vyvolalo malování na oblièej a radost mìly dìti i z písnièek Hitrádia
Faktor. Prùbìh oslav jistila také MP Hluboká nad Vltavou, která mimo

jiné také popøála dìtem k jejich
svátku. Odpoledne si užily nejen
dìti, ale i rodièe a všichni
pøítomní. 

Byl to velmi pøíjemný, s radostí
prožitý spoleèný den. Podìkování
za jeho pøípravu a realizaci a patøí
Danì Svobodové, pøedsedkyni
OV Munice, Davidovi Krzokovi
(OV Munice) a Janu Novákovi
(OV Munice), Petru Sigmundovi,
J anì  P eèe n k o v é ,  r o d in ì

Gabrielových, Petrovi Píšovi ( KC Panorama) Hitrádiu Faktor a hlavnímu
sponzorovi – ÈEZ a.s.

Fotografie z oslavy MDD v Municích si mùžete prohlédnout ve
fotogalerii na webových stránkách obce Munice:  

http://obec-munice.webnode.cz/

Proè bychom se netopili VI.
aneb bavoroviètí hasièi vyrazili na vodu již pošesté

Odehrálo se Léta Pánì 2011, od pátku 17. èervna do nedìle 19. èervna.
Již tradiènì jsme i letos uspoøádali soustøedìní na Vltavì. Jako loòský

rok jsme kvùli poèasí radìji zvolili mìsíc èerven, ale jako loni ani nyní k
nám poèasí moc pøívìtivé nebylo. A tak se nás v pátek veèer sešlo
v táboøišti ve Vyšším Brodì jen 5 dospìlých a 5 dìtí. Naštìstí nás opìt
posílili pøátelé ze Zlína. Poveèeøeli jsme – netradiènì kotlíkový guláš
a tradiènì – buøty a klobásky a s oèekáváním lepšího zítøka jsme ulehli ke
spánku.

I pøes ranní pøeháòky, bylo vody dost málo, ale naštìstí podmraèené
poèasí neodradilo další úèastníky – 5 dospìlých a 2 dìti, kteøí za námi
pøijeli. Obsadili jsme 3 rafty a vyrazili po proudu k Rožmberku. Tam již
zaèalo pršet úplnì a v Zátoni byly dìti tak promoèené a promrzlé, že jsme
to odpískali a jelo se
do tepla domova.
Dobaštili jsme guláš
a kuøe a pozorovali
oblohu s nadìjí, že se
rozjasní a zasvítí
sluníèko.

V nedìli ráno
opravdu sluníèko
vykouklo a tak jsme
vyrazili opìt na Vltavu
– do Zlaté Koruny
v poètu 3 rafty,
14 dospìlých a 8 dìtí.
Bohužel, po pøíjezdu do Zlatky se pro déš� nedalo ani vylézt z aut. 

Za chvíli se ale poèasí trochu umoudøilo a mohli jsme vyjet. Cesta
probíhala bez zjevných závad – pouze obèas lehce pøeprchalo.

Po vrácení raftù se provedlo zhodnocení a zpracování posledních zbytkù
proviantu. Na závìr mùžeme konstatovat, že se Vltava letos (kromì deštì)
vydaøila a pøíští rok jedeme znovu. SDH Bavorovice
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Když milujete konì
Být konìm, narodila bych se docela ráda v jednom dvoøe v Bavorovicích. Stala bych se 105. høíbìtem, kterému pan František Novotný pomùže na svìt
a jsem si jistá, že bych pøišla do dobrých rukou. To, že se tady všechno toèí kolem koní, je vidìt na fotografiích na zdi, prostírkách na stole,  hrneècích
na èaj a nebo podkùvkách na vìšáku s kabáty a na spoustì dalších drobností. A také v zarámovaném textu Modlitby konì hned u vstupních dveøí.
A v maštali s vysokou podestýlkou èisté slámy. Ale hlavnì se tady konì usídlili v srdcích domácích lidí.

Když si chcete popovídat s pravovìrným koòákem, musíte dobøe poslouchat, o èem je øeè, protože padají slova, která obyèejný èlovìk nezná. A také
zjistíte, že to není jen povídání o tom, jak vychovat z høíbìte dobrého konì. V našem rozhovoru byla slyšet moudrost a zkušenost èlovìka, který je z rodu
statkáøù a s koòmi se potkávaly generace jeho pøedkù. Správný koòák je rovnej chlap a rozumí nejen koòùm a všemu, co mu kùò chce øíct. 
A v kapsách nosí kostky cukru a suchý chleba. 

Je nedìle dopoledne, slunce svítí, klid.
Vypadá to, že kromì koní se ve dvoøe statku mají
dobøe i jiøièky, protože si udìlaly pod klenbou
prùjezdu do dvora nejmíò stovku hnízd a pilnì krmí
své mladé. Ve dvoøe jsou nataženy elektrické dráty,
takže se tu na podzim mohou i spoøádanì houfovat
pøed odletem. 

I když se teï ve dvoøe trochu smutní, protože pøed
nedávnem museli uspat Šimlièku, bylo jí 21 let.
A Anita – pýcha hospodáøova chovu – umøela pøed
dvìma lety. Odešla krásnì, usnula, když jí bylo
požehnaných koòských 31 let a mìla za sebou krásný
a plodný život.

Právì teï žije ve dvoøe osm dalších koní, rùzného
vìku, vèetnì tøímìsíèní høíbìcí holèièky. Což také
znamená, že se za rok spotøebuje 70 metrákù ovsa,
na kterém se ještì spokojenì pøiživí pár myší,
a spousta vdìèných vrabèákù. Proto prý to vypadá,
že jsou na vyhynutí. Nejsou, všichni hodují tady.

Táta øíká, že v nedìli se nepracuje, ale kolem koní se
zkrátka otáèí i v nedìli, øíká Vìrka, dcera pana
Novotného, která otci pilnì fušuje do øemesla a sama
už také pár høíbat odrodila. A tak se tentokrát pojede
pro èerstvou trávu k sousedùm na sad a ještì se bude
maèkat oves. Konì už jsou venku na èerstvé pastvì,
potkáváte je, když jedete okolo cyklostezkou, ve
výbìhu jsou celý den. Než jdou ven, napijí se èerstvé
vody a odpoledne kolem tøetí je jedou domácí znovu
napájet. Mívali tam nádrž na vodu, ale v létì je voda
za dva dny zelená, a to není dobøe.

V nedìli zásadnì nedìlám, øíká pan Novotný. Pán
Bùh øekl, že sedmý den se má odpoèívat. Ale kdo má
konì, ví, že ho potøebují dennì. Nejde to, abych konì
vyhnal a nechal je na pastvinì jak je rok dlouhý.
Když je chci mít, musím se o nì starat – anebo je
nemít vùbec. Kolikrát je chovatelé nechají venku, ani
boudu jim nepostaví, a je zima, padá sníh a oni se
snaží zahøát v houfu, ne, to není dobré, nemùžu se na
to dívat. Tìmhle koòákùm já øíkám konimuøkové.

Vy pracujete s koòmi celý život, pane Novotný?
Celý život. My mìli v Bavorovicích statek, mìli jsme
doma ètyøi konì. A když jsem skonèil školu, šel jsem
se uèit do Kladrub. Vyuèil jsem se, šel jsem do
Benešova na statek, byl jsem žokej a jezdil dostihy,
po vojnì jsem se oženil, trochu jsem pøibral a dva
roky jsem taxikaøil. Ale pak jsem se zase vrátil ke
koním a už u nich zùstal.

Naši rodinu, a nejen naši, ale všechny sedláky
z Bavorovic, tady odsud vystìhovali v roce 1953, to
mi bylo sedm let. Když jsem se sem chtìl právì po
vojnì vrátit, kdepak, øíkali, my nechceme, aby se
starousedlíci vraceli... Špatná doba to byla, táta náš to
neunes, ten se obìsil. I když se dnes øíká, to byla
minulost, ne, já si myslím, že se to má pøipomínat.

Jsme uvnitø ohrady a jako první k nám bìží høíbátko,
zvìdavá tøímìsíèní holèièka. Její máma je bílá
grošovaná, høíbì je zatím sametový hnìdáèek.
Høíbata se narodí s jednou barvou, ale barva se
u koní mìní, tohle høíbì pravdìpodobnì vybìlá po
mámì. Hnìdák má èernou høívu, ale ryzák  má

i høívu zrzavou, grošovaný je šiml, èerný je vraník...
Stejnì tak staøí konì ztrácejí barvu až do šediva.

Høíbata polokrevníkù dostávají do jména první dvì
písmena po otci, když byl táta Harum, dcera je
Halina. Není složité je vymýšlet? Ne, je to hezké.
Když se nám narodí høíbì, vezmu tøeba atlas svìta
a už jedu... øíká Vìra. Zrovna nedávno jsem
obdivovala jeden krásný strom s velkými listy – a jak
jsem ho hledala v atlasu rostlin, zjistila jsem, že je to
Catalpa – a hned jsme mìli jméno pro narozenou
kobylku, její táta se jmenuje Carol. Cantona máme
zase po jedné èínské restauraci toho jména. Staèí
trocha fantazie a jméno vždycky nìkde potkáte.

Tatínek se smìje, že dcera rozhoduje o všem – nejen
o jménech – a on že je za èeledína. Ale pravda to asi
nebude.
Kdybychom brali koòský vìk jako lidský, jak by se
poèítal? Berte to zhruba tak, že když je koni rok,
jako èlovìku by mu byly ètyøi. Já konì vychovám od
narození do jeho tøí let, pak je dám na Slovensko, do
Bratislavy, tam mám kamaráda a ten je vyuèí. Oni
dìlají parkury, skáèou a když skáèou aspoò tìch 140,
tak se sem zase vrátí do chovu. To je jim kolem devíti
let. Dožít 30 let – to je už hodnì dlouhý koòský
život, vìtšinou se dožívají dvaceti, pìtadvaceti.
Aktivní dvanáctiletí konì dìlají dostihy, parkuroví
konì jezdí i v osmnácti i ve dvaceti...

My máme teplokrevné konì, tohle plemeno se
jmenuje èeský teplokrevník, a s tìmi se zaèíná
pracovat ve tøech letech, v té dobì se zaèínají sedlat
a nìco se uèit. Plnokrevníci jsou dospìlí rychleji, ti
zaèínají už jako dvouletí bìhat krátké tratì, a ve tøech
letech už dìlají klasické dostihy. 

Když je jednièkový a dobrý, tak bìhá jarní dostihy
a ti nejnadanìjší, pár jedincù, pak vyhrávají jarní
ceny. Klasické dostihy jsou dostihy pouze pro tøíleté
konì. U nás to jsou Velká jarní cena (1600 m),

MODLITBA KONÌ

Nasy� mne, pane, napoj mne 
a dej mi èistou, prostornou stáj,
když skonèena je denní práce.

Mluv se mnou, nebo� Tvùj hlas 
mi nahrazuje otìže. 

Budeš-li ke mnì laskavý, 
budu Ti sloužit s radostí 

a najdeš místo v mém srdci.
Netrhej otìžemi, prosím, 

nesahej po bièi, jdeme-li kupøedu. 
Dej mi èas, 

abych pochopil Tvùj zámìr.
Nebij mne, když Ti nerozumím.

Nemìj mne za nepozorného, 
když nesplním Tvou vùli – možná,

že sedlo nebo podkovy 
nejsou v poøádku. 

Neuvazuj mne pøíliš krátce
a nestøíhej mi ocas, který je mou
jedinou zbraní proti mouchám

a komárùm.
Až poznáš, že se mé dny krátí, 
až Ti již nebudu moci sloužit,

mùj milovaný pane, nenechej mne,
prosím, hladovìt a mrznout

a neprodávej mne. 
Buï tak dobrotivý 

a pøiprav mi rychlou, milosrdnou
smrt a Bùh se Ti odmìní 

zde i na vìènosti.

PROSBA KONÌ

Do kopce mne nežeò
a z kopce nehoò mne
na rovinì mne prožeò

a ve stáji mì vzpomeò...
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Derby(2400 m) a St. Leger (2800 m), kde mohou
startovat tøíletí konì bez rozdílu pohlaví. Jarní cena
klisen (1600 m) s Oaks (obdoba Derby) jsou urèeny
pouze pro tøíleté klisny.

Na nich se pak ukážou ti nejlepší, kteøí se dostanou
mezi elitu. A ve tøech letech už se konì zaøazují do
chovu. V Nìmecku zaèali s klisnami pracovat tak, že
je neobsedají, hned ve tøech letech ji zapustí,
odchovají od ní høíbì a pak teprve jde do sportu. Pak
už je poøádnì zatíží a jako sedmileté skáèou 150...

Takže kùò musí mít nejen správný rodokmen, ale
musí projít i »školou«? Kùò musí mít nìjakou
výkonnost, a musí být provìøený. Když chcete mít
kvalitní chov, rodièe musí skákat nejmíò 140. Tamhle
ta kobylka skákala 180 a na parkuru na Ohradì se
dostala až na 190. Tím jsme prozatím skonèili, to už
byla pìt mìsícù bøezí, pod sedlo ještì chodila, ale bez
velké zátìže.

Dneska už jsou konì èipovaní. Ale ti, co jsou tady
ve výbìhu, mají ještì v srsti pálený znak: na levém
stehnì písmena – tady èteme ÈT, a èíslo pod pravým
sedlem. To bylo krásnì pøehledné. Když si to èíslo
pøeètete a zavoláte do Písku, kde je registr, oni vám
øeknou pùvod konì, majitele, rok narození – zkrátka
kompletní rodný list z plemenné knihy. Tomu se øíká
pedigree – rodokmeny našich koní.

Já tady každýmu tluèu do hlavy koòaøskou øeè. Jak
jsem se sem vrátil ze Støedních Èech, tam by nikdo
neøekl kydat hnùj, u koní se nekydá, tam se místuje...
Kdo je koòaø – mìl by mluvit koòaøsky.

A co se týèe toho, co se kùò nauèí... 
Kùò je po èlovìku nejinteligentnìjší bytost, øíkám já.
Arabští konì jsou velice inteligentní. Arabská policie
jezdí na koních – a to jsou høebci! – a oni jsou tak
vychovaní, že když je zastaví, zùstane jich stát v øadì
tøeba tøicet – a uhlídá je jen jeden èlovìk – stojí bez
hnutí jako sochy. Jak to dokážou? Odmalièka je
vychovávají...

A také øíkám, žádný kùò není zlej. Narodí se – a má
sklony k nìjakému chování. A èlovìk je buï utlumí
nebo prohloubí. Chyba je na èlovìku, když povzbudí
nìjakou špatnou vlastnost.

A pak také konì vychovává stádo. Tady na høíbìti
vidíte, už má ohlávku, dostane ji, když je mu mìsíc.
Od dvou mìsícù už zkoušíme vázat, nejdøív tøeba jen
provázkem, aby to nebylo jo kruté, oni se škubou,
nelíbí se jim to... Pak teprve dostává vazák, musí se
postupnì pøivykat. V pùl roce se odstaví od mámy
a pøejde tamhle k druhému stádu v ohradì a uèí se od
ostatních. A je to zajímavé, vždycky v tom stádu ten
nejstarší toho malého chrání. Vìtšinou to dìlají
kobyly, že na nejmladší dohlížejí. 

Proè nemùže høíbì zùstat u stáda s mámou?
Protože by té kobyle zase pøitáhlo mlíko. To se nám
stalo, že jsme v zimì pustili konì na dvùr, høíbì se
potkalo se svou mámou, už tøi mìsíce po odstavení,
a jak k mámì bìželo a mìlo se k ní, tak si zase
pøitáhla mlíko, zaèala by kojit. Volnì v pøírodì je to
tak dìlané, že kobyla už po pùl roce mléko a høíbì
k sobì nepustí. Naopak – už mùže být zase bøezí,
protože se øíká, že nejlepší bøezivost mají kobyly,
které pøipustíte devìt dní po porodu.

A pøipouští se v chovu ještì pøírodnì nebo spíš
umìle? Také se pøipouští pøirozenì, ale zase dobré
høebce nìkde poblíž neseženete, pøipuštìní je drahé
a mnohý ten høebec je hroznì daleko, cesta dlouhá.

Takhle zavoláme do Tlumaèova, a mùžeme dostat
sperma super høebce Colato – R, pùvodnì z
Maïarska. (Je mu 18 let, mìøí 178 centimetrù, váží
567 kilogramù a má 350 dìtí! Øeè je o høebci se

jménem Colato - R, pravém klenotu Zemského
høebèince v Tlumaèovì. Momentálnì si nejlepší
plemeník roènì pøijde až na 70 milenek!) 

Oni odebírají semeno v pondìlí, ve støedu a pátek,
veèer zavolám, že bych ho potøeboval na druhý den,
ráno odeberou, pošlou vlakem, veèer to tu je
a inseminujeme. Klisny mají rùznou øíji, je to jen pár
dní. Luboš Kozák (inspektor chovu koní z Hluboké nad
Vltavou) tomu rozumí moc dobøe, dokáže zjistit zralost
folikulu (vajíèka), pozná, kdy je ta pravá chvíle a v té
dobì se pak klisna oplodní.

Jak brzo se pozná, že se narodil nìjaký budoucí
šampión? Hned to nepoznáte. Geny jsou dobré, máma,
táta skáèou dobøe, ale nemùžete se spolehnout, že
potomek bude taky výborný. Nebo dá kobyla šest
høíbat a podaøí se jen jediné. Nikdo nemùže øíct, který
pøedek, které koleno získá navrch. Je to pøíroda
a nìkdy jsou to všechno náhody. Jako Korok, toho
Chaloupka vysvobodil, mìl vytoèenou nohu, nechtìli
ho ani zaøadit do chovu – báli se, a když ho pak
zaøadili, nikdo po nìm tu vadu nezdìdil. 

Slavný Korok, víc než jen kùò... Toho konì koupili
za seno, slámu a pár korun. Byl to pajda, kterému
nikdo nevìøil. Jen jeho ošetøovatel. Kùò se mu odmìnil
a slavnými se stali oba. Kùò se jmenoval Korok
a ošetøovatel Václav Chaloupka. Bìhem své osmileté
kariéry startoval 37x, z toho 25x zvítìzil. Když ho
chovatelé ze státního statku kdysi kupovali, urèitì je
nenapadlo, že jim tenhle pajdavý kùò nakonec vybìhá
tøi ètvrtì miliónu.

Na Koroka se jezdili dívat lidi s celé republiky. On
sice už nezávodil, ale jeho krev žila úspìšnì na
dostihových drahách dál v jeho potomcích. Když si pak
v pro konì úctyhodných 21 letech cestou do výbìhu
zlomil nohu a musel být utracen, truchlil celý národ.
Korok ale neskonèil v kafilérii, jeho ošetøovatelé ho
pohøbili poblíž statku, i když to zákon zakazoval.
Dostali za to pokutu 5 000, ve stejné výši jim ale øeditel
statku obratem vypsal odmìny...

Kùò je vlastnì hodnì cenné zboží... proto dostal jako
èeský dar k svatbì britský princ William a Kate
høebeèka z Kladrub. My Èeši máme jediné v Èechách
vychované plemeno, a to je starokladrubský kùò –
koèárový kùò, pùvodnì vychovaný pro vídeòský
císaøský dvùr. Kladrubští plnokrevníci jsou špièkový
èeský chov. 

Chovatelskou techniku mì kdysi uèil ve škole
dr. Lerche – byl øeditelem v Kladrubech, psal knihy,
byl vynikající odborník – a pak odešel dìlat øeditele
høebèína do Napajedel. On právì prosadil v 60. letech
nákup 11 plnokrevných klisen z Francie – a to bylo co
øíct, tehdy se nakupovalo jenom z Ruska, ze západu se
nesmìlo kupovat nic.

A to je dùležité pro osvìžení krve? Kdo všechno chová
ve svìtì špièkové konì? Amerika žije z mustangù, to
byli spíš kovbojský konì, potøebovali je ke stádùm
dobytka. Plnokrevníci – to je Anglie. Ale když jdete po
rodokmenech koní až na zaèátek, tak zjistíte, že vlastnì
každé plemeno v Evropì založil arabský plnokrevník.
To jsou spíš drobnìjší konì, ale vytrvalí a silní, a jak
už jsem øíkal, vysoce inteligentní. Arabové vám prodají
høebce – ale kobylu vám neprodají nikdy žádnou, tìch
si pøíliš cení. A ještì i dnes se tam uèí rodokmeny
svých koní jejich majitelé tøeba dvacet pøedkù dozadu,
i šestileté dítì vyjmenuje konì v jejich rodové linii.
Aby to nikde nebylo napsané, aby ta znalost byla pouze
ve vlastnictví jejich rodiny. To jsou moc zajímavé
vìci...  A pan Novotný pøevypráví legendu o klisnách
Mohamedových.  Je ale spíš opravdu možné, že to není
legenda, ale pravda! 

Klisny Mohamedovy 
 »Pramáti Evy« arabských koní

Pravil Alláh jižnímu vìtru: »Zhmotni
se! Chci z tebe stvoøit bytost ku slávì
svých vyznavaèù a k zhoubì svých
nepøátel!« I stalo se. Vzal Alláh vítr
do dlanì, dýchl do nìj a stvoøil konì.

  arabská legenda

A Alláh tehdy udìlal dobøe. Èlovìk,
dle køes�anských legend uplácaný
z prachu a hlíny, k sobì potøeboval
rychlonohého a nebojácného
spoleèníka – zvláš� èlovìk v poušti.
A právì onen èlovìk dobøe vìdìl, že
dobrý kùò není jen zvíøe, jen vìc,
která se dá vyvážit zlatem nebo
majetkem. Beduíni odjakživa chovali
ke svým koním úctu, protože právì
na nich mnohdy závisel jejich život.

Obliba drobných, ale rychlých
a vytrvalých pouštních koní, pøetrvala
i dlouho po tom, co zemøel zakladatel
jejich vznešeného rodu. Pøi
muslimských výbojích do Evropy
nebo naopak Evropanù na Blízký
východ byla nejcennìjší koøistí právì
stáda arabských koní. Tak se jejich
krev dostala na náš kontinent –
šlechta si domù odvážela ètyønohé
pouštní poklady a køížila je s koòmi
ze své domoviny. To zapøíèinilo
vznik mnohých evropských plemen,
z nichž nejznámìjší je asi anglický
plnokrevník, protože právì anglická
vrchnost s oblibou vkládala peníze
do šlechtìní nové rasy. 

Ale co bylo na zaèátku? Klisna.
Lépe øeèeno pìt bájných, ale dost
možná opravdu žijících klisen. Jejich
existenci dokládá muslimská ústní
lidová slovesnost, kdy se majitelé
arabských koní uèili jejich rodokmen
nazpamì�, protože neexistovaly
plemenné knihy. Každá linie mìla
poèátek v jedné z klisen.

A kdo rozhodl, které z klisen jsou
tìmi vyvolenými? Pøece vyvolený,
nám známý jednoduše jako Prorok
Mohamed... Když byl stejnì jako
o s ta tn í  p ro r o c i  p øe d  n í m
pronásledován a beduíni si jeho
hlavou pøáli ozdobit bránu Mekky,
Mohamedovi se spoleènì s jeho
stoupenci podaøilo prchnout pøed
vyslanými vrahy, prchal pouští a hnal
konì k tehdejšímu Jathribu, tedy
k Medinì. I oni museli odpoèívat,
a tak zastavili u oázy. Kdo ví, kdo
Mohamedovi, jistì také na pokraji sil,
vnukl šílený nápad zatroubit na roh
a svolat tak vyèerpanou družinu
k další cestì. Pouze pìt nejvìrnìjších,
pìt klisen, uposlechlo a pøicválalo
k nìmu, aniž by pysky svlažilo ve
vodì. Ty, které prošly zkouškou
vì rnos t i ,  Mohamed nazval
Al-Khamsa (Všech pìt). V Koránu
jsou oznaèovány jako Al-Khamsa
Al-Rasul – pìt klisen Prorokových.
Dle muslimù to bylo prý pøesnì
v noci 6. èervence 622 n.l.
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Dobøí konì jsou vlastnì vždycky legendy... a souhra
èlovìka a konì bývá proslulá – Vinnetou a Hatátitlá
– a dnes je úžasné vidìt tøeba Španìlskou školu ve
Vídni. Tam mají zase lipicány. Byli vychováni
v høebèínì v Lipici, bývalé Jugoslávii. Oni si je ve
Vídni sami vychovávají, tam jsou jenom høebci,
žádné kobyly. A berou k nim jenom patnáctiletý
kluky, ženský vùbec, a ti kluci nesmí do té doby, než

nastoupí do uèení, vùbec sedìt na koni, aby byli èistí,
a všechno se nauèili až tam.

Ten mladý kluk se zaène uèit na starším koni, už
vyuèeném, šest let se s ním uèí, jezdí bez tømenù, aby
mìl ten správný rovný posez. A pak dostane nového
konì a de facto má promoci tehdy, když sám dokáže
vyuèit mladého konì, nauèí ho všechno, co umí
a pøedá ho zas mladšímu jezdci, který pøijde po
nìm... Takhle to chodí, generace jezdcù si tak
pøedávají konì.

Tak se vrátíme zase do Bavorovic a rozhlídneme se
po koních v ohradì. Jaké to je – vychovat høíbì
a pak ho pøedat dál? Je to starost, ale krásná starost.
Holka to tìžce nese, když musí høíbì pryè. Ale nedá
se nic dìlat. Høíbì u mì zùstane do tøech – ètyøech
let, pak je pošlu do Bratislavy a kobylky se k nám
zase vracejí. Jedu se tam podívat tøeba na závody.
Podívejte, tohle je dcera té mé nejlepší Šimlièky.
Anita zase dala sedm høíbat za sebou. Tamhle Ráchel
byla v Bratislavì jen rok, a vyhrála docela tìžké
závody mezi 62 jinými koni. A ještì jeden náš, èerný
høebeèek, ten byl pátý. Takže z 62 koní dva
z Bavorojc vyhrajou! Mám z nich radost.

Jeden Anitin syn teï skáèe nìkde v Øecku a jedna
dcera je ve Slovinsku a má ji jeden z nejlepších raj�ákù
Slovinska. Ty dìti se všechny povedly. Nejdál mám
høíbì v tom Øecku, ale i Rakousku, Nìmecku, jsou
rùznì po svìtì rozházené, ale mám o nich pøehled.

Podívejte, jak krásný je tohle høíbì, ještì nemá
jméno, tak jí zatím øíkáme Beruška, na tøi mìsíce je
dost veliká, po mámì. Tátu Carisma jsme nevidìli,

narodila se z umìlého
oplodnìní. Tenhle èerný –
vraník – je po otci Quidamovi
a jmenuje se Quebec, ten pùjde
do školy za rok, když se narodil,
tak mìl úplnì bílý ocas.
Tamhleta kobylka je Queen,
královna, má stejného tátu. 

A tohle je Cameia taky po
Carolovi, polosestra høíbátka,
taky se èasem vybìlí, támhleta
bude trochu do zrzava.

A tenhle kùò má artrózu
pravého pøedního spìnkového
kloubu. Závodil dobøe, byl na
Pardubické, zato v Netolicích
provedl Urbánkovi – zkušenému
jezdci – neuvìøitelnou vìc.  Byli
první, mìli velký náskok,
a poslední pøekážku, proutìnku,
úplnì jednoduchou už na konci
dráhy, prostì obìhl, vyhnul se
jí. Chudák Urbánek byl strašnì
rozèílenej a køièel, že mít pušku,
byl by ho zastøelil. Takže dneska
už to s ním není na rychlou
jízdu, ale jezdí ho tu taková
mladá lehouèká holèina a dožije
u nás v pohodì, mezi mladými
koni – to je pro ty starší konì
prospìšné – on si s nimi dovede
i hrát, je mu tady dobøe. 

O konì se musíte postarat,
i když jsou staøí...

Mají ve stádì hierarchii? Mají.
Tam ta hnìdá je šéfka, vládla
pùvodnì zrzavá, ženská má
hlavní slovo, všichni musí
poslouchat, kobyly, ostatní
konì. Vedoucí  zùstane, dokud

mùže, dlouho vládla moje Anita. Ale pak pøišla ta
zrzavá, daly se do sebe, kopaly se...  musí se to nechat,
nedá se nic dìlat, vyøídí si to mezi sebou, a ta starší
nakonec uzná, že už na to nemá. Je to moudré. Høebci
bývají oddìlenì, ti by se také prali o pozice, navíc od
dvou let by se na pastvì mohli pøipouštìt, a to nelze,
stádo by degenerovalo.

Co znamená pro konì dobrý život? Dobrý život pro
konì znamená suchou stáj, kam se vrací na noc. Pøes
den ne že mùže – on musí! být venku, ti, kteøí jsou
v maštali, nikdy nebudou dobrý. Proto mám konì
dennì venku, v létì, v zimì chodí až tak po poledni do
ètyø odpoledne, to jim pìknì zhoustne srst...

Plnokrevníci chtìjí hodnì bìhat, i jako staøí. Nauèit
parkur, jezdit dostihy, to jsou hodiny práce, dìlal jsem
obojí, takže vím, co to je. Pardubická pøekážková dráha
je to nejvìtší, co tady u nás kùò mùže absolvovat. A je
dobrá ta dráha – jede se v jednom okruh – v Anglii
máte nìco podobného, ale jednu dráhu projíždíte
nadvakrát. V Pardubické se žádný skok neopakuje, je
tam tráva, hluboká oranice, každá pøekážka jiná, velká
pestrost, tak jako máte v pøírodì. Kùò si venku taky
nemùže vybírat terén, bìží krajinou a pøeskakuje

Ta noc se nazývá Hidžra a podle ní
také jeden z pilíøù islámu – alespoò
jednou za život vykonej cestu do
Mekky. I rok 622 si vysloužil
význam – je považován za poèátek
muslimského letopoètu a svým
zpùsobem i za úsvit chovu arabského
plnokrevníka. © Markéta Klobasová

# Kùò. Dává nám všechno, co má.
Rychlost, vytrvalost, sílu. Ale plane
v nìm i jeho divoký duch. Byl
jiskrou, která zažíhala dávné mýty.
Byl chloubou králù i dobyvatelù. Byl
oporou civilizace. Pod údery jeho
kopyt se utváøely dìjiny. Dodnes má
v našich srdcích místo, ona pyšná
krása, která nese jméno kùò.
# V jezdectví jde o partnerství.
Kùò vám pùjèí svou sílu, rychlost
a eleganci, které jsou vždycky vìtší
než ty vaše. Od vás za to dostane váš
dozor, inteligenci a porozumìní,
které jsou vìtší než ty jeho. 

Dohromady mùžete dosáhnout
bohatství, kterého každý sám nikdy
dosáhnout nemùžete...
# Konì jsou spoleèenské bytosti,
které spolu neustále »hovoøí«.
Vzájemnì se varují pøed nebezpeèím,
ale také ostatním jedincùm
signalizují, zda jsou dobøe èi špatnì
naladìni a co si právì pøejí a chtìjí.
K tomu používají svého hlasu, pachù,
a pøedevším výrazné øeèi tìla.
Zpùsob, jakým kùò napíná své svaly,
staví uši, napøimuje hlavu a krk, nese
ohon, pohybuje nohama, ba dokonce
jak napíná dolní ret a nozdry,
prozrazuje ostatním koním, co se
v nìm dìje. Také s námi lidmi konì
prostøednictvím svého tìla hovoøí,
a kdo chce na koni jezdit, musí se
nauèit vykládat jejich nìmou øeè.

I konì se velmi snaží rozumìt naší
øeèi. Velmi citlivì reagují na slova
a polohy hlasu. Mìkký hlas pro nì
znamená pøívìtivost a odmìnu,
pøísný naopak nespokojenost a trest.
Bìhem výcviku na jezdeckého konì
se kùò nauèí rozumìt i našim
pomùckám, které mu dáváme v sedle
prostøednictvím pohybù svalstva.
Èím lépe pøitom jezdec dovede
s konìm splynout, vcítit se do nìj,
a èím citlivìji dbá jeho signálù, tím
lépe mùže své pomùcky koni
pøizpùsobit. Konì nejsou žádné
jezdecké stroje, které by fungovaly na
strnulé stisknutí knoflíku, ale citlivé
bytosti, které nutnì potøebují náš
soucit a pochopení.
# Jak spolu konì mluví. Konì
nepat ø í  k »nejhovornì jším«
ètvernožcùm, pøesto pomìrnì
zøetelnì podøizují svùj hlas jasným
výrazovým formám. 

Svùj hlas nasazují konì vìtšinou
tehdy, když jsou optické signály
pøíliš nejasné – napø. na velkou
vzdálenost – èi když tyto signály
chtìjí nìèím zakrýt nebo zesílit.
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pøekážky, tak, jak v krajinì jsou... To konì zvládnou
a baví je to. Problém tøeba je, když jedete na závody
nìkam daleko, byli jsme v Anglii, a než kobylka
pøebìhla jednoduchou dráhu, v obyèejném píseèku,
byla úplnì vyèerpaná. Musí se poèítat s aklimatizací,
daleká cesta je pro konì nároèná, moøský vzduch –
konì jsou citliví, je to pro nì velký stres.

Co by lidi mìli vìdìt, když jedou po stezce kolem
vašich koní? Není to tak zlé, nechovají se špatnì.
Samozøejmì nekrmit, neplašit, nechodit k nim do
ohrady, ale stalo se mi, že tam nìkomu vlítl pes
a konì honil, vùbec ho nemohl odvolat, to jsem byl
opravdu rozèilený, mohlo by se jim nìco stát.

Jak poznáte na koni, že mu není dobøe? Pes možná
kòuèí, naznaèí, ale kùò...? ... my to musíme vidìt.
Pøestávají žrát, když má bolení – koliku – hrabe
nohama, dnes už jsou analgetika, dá se líp pomoct,
bolesti se srovnají, uvolní se. Ale musíte ho sledovat,
je to všechno spíš na pozornosti chovatele. Proto ti
sváteèní chovatelé na koni nic moc nepoznají, a ta
zvíøata na to doplácejí.

Nemusí být èlovìk vyštudovanej koòák, dneska si
hodnì teorie mùžete pøeèíst, informace se dozvíte.
Ale koòák musí mít ke koni lásku. Bez toho to nejde
dìlat. Jenom se vozit – to není jen sport, kùò je pøítel,
to nejsou lyže, které zavøete do komory.

Konì jsou tak chytrý, oni ví všechno. Dennì k nim
ráno chodím ve stejný èas, jen v nedìli o chvíli
pozdìji, a oni to ví, už øehtají, jen co pes ráno štìkne.
Mùj táta a dìda – dìda byl velkej koòák, takže já to
mám asi po nich. A dìda vždycky øíkal, pamatuj, že
pravidelné krmení je polovièní krmení. Konì jsou už
v tu urèitou hodinu pøipravení, sliny jim kapou, dìda
chodil po maštali s opálkou ovsa a dal si na èas, sedl
si tam, probíral se tím zrnem a konì byli netrpìliví –
ale on jim nedal, dokud nezaèali slinit. Pak jim teprve
nasypal – vìøím tomu, že si tím pøipraví trávení. 

Koòský hnùj je na zahrádku nejlepší, však se
podívejte, jaké mají u Novotných kytky...
Rozdáváme ho zahrádkáøùm, taky se z nìj dìlají
peletky na topení i tyèinky na hnojení... Koòský hnùj
vlastnì voní, je ušlechtilý jako konì, srovnejte si ho
s praseèím nebo kravským. 

Koòský koblížek – to je kvalita – vždy� je v nìm
oves, seno, jablka, chleba... U Novotných mají
maèkadlo na oves, nìkdy z roku 1870, vypadá jako
obrovský mlýnek na kávu, dva tlusté válce, a tudy
padá rozmaèkaný oves. Jakýsi šikovný J. K. Chudý
z Týništì udìlal stroj, který vydržel hodnì pøes sto
let. U modernìjšího za šest let oèesali váleèky
a spravit to nešlo. 

Dobré zažívání je u koní hodnì dùležitá záležitost?
Ano, když oves nemaèkáme, oni ho polovièku
vyženou zpátky nestrávený. Oves se nesmí šrotovat,

jenom zmáèknout, a nesmíte to maèkat dlouho
dopøedu, aby z nìj živiny neunikaly. Maèkáme obden
a hned se zkrmí, dobøe se jim tráví, zaléváme ho ještì
odvarem s otrubami. Výsledkem jsou zdraví konì
s krásnou lesklou srstí – to mají u nás všichni.

Konì se nažerou a my je mezitím vypucujeme, ze
stáje nesmí vyjít kùò nevypucovaný. Jednak je to
zdravé pro srst, èistotu, vztah èlovìka a konì
a jednak je to vizitka každého koòáka. Nemùžou se
pøece procházet se slámou v ocase a uprášení. Oni se
pak z výbìhu stejnì vrátí umazaní, zválení v bahnì,
to dìlají rádi mladí konì, mokøí od trávy. Veèer se
s tím už nedá moc dìlat, když jsou mokrý, pøes noc

to stejnì trochu otøou, jak leží ve slámì, ale
ráno je musíte pucovat znovu.

Všichni konì na noc lehají? I starší konì na
noc lehají. Jen ti úplnì staøí konì nelíhají proto,
že se bojí, že už nevstanou. I naše nejstarší
Anita lehala až do konce. Když jsme ji
uspávali, tak jsem u ní sedìl, tøicet let jsem ji
mìl, hlavu na klínì, a smutný je, že ten kùò má
poøád otevøený oèi, a a� jdete z jakékoli strany,
máte pocit, že po vás kouká. Anita – to byla
perla našeho chovu, nádherná, s krásnou
hlavou.

Je to smutné, ale pøipadá mi, že to tìm
zvíøatùm dlužíme, a jak je to v modlitbì pro
konì, je správné jim dopøát dùstojný odchod.

Stejnì tak, když se stane úraz, tøeba zlomené obratle
a ten kùò by musel viset tøi mìsíce v závìsu, to si
nikdo nedovede pøedstavit, co pro takové zvíøe
nehybnost znamená. Je to tìžké rozhodnutí, ale když
není pomoc, pak je smrt spíš vysvobozením.

Tady v Budìjovicích byl veterináø doktor Moravec,
výborný specialista na oèi. To je také vìc, jakmile
koni zaène oko slzet, øíká se tomu mìsíèní slepota,
musí se to vèas objevit, aby se oko zachránilo. Sem
jsme jezdili až ze Støedních Èech, Niagáru jsme sem
vezli a po týdnu nám ji vrátili vyléèenou, Moravec
byl vyhlášený a dnes je tu po nìm jeho syn.

A veterináø Krejcar z Hluboké má velké
zkušenosti, jako jeho táta, dìda, to je skvìlý doktor...

Jsme tady zpátky už 20 rok, a ta kobylka Anitka, ta
nezamarodila, ale jak se ve stáji objevil doktor,
zaèala se šklebit a kopat, smrdìl tady dezinfekcí a jí
to vadilo. A doktor øíkal: No ještì dobøe, že tahle
stará potvora je zdravá. Ne, že by se jí bál, smál se.
Jen ji pak nakonec uspával, navždy, a to už jen
ležela, nezlobila se a nic nedìlala, jako by øíkala
zapla� Pánbu. A právì doktor mi naposled øekl –
vidíte, èlovìk se celej život uèí –  to jsem nevìdìl, že
kùò je teprve mrtvý, když se mu pøes oko pøetáhne
taková slabá blanka...

Porody zvládáte sám? Vìtšinou jo, i holka to
zvládne. (Já už bych odrodila i ženskou, smìje se
dcera). Konì jsou sobìstaènìjší. Tahle prvnièka
rodila taky dobøe. Kobyly jsou skvìlé mámy, opatrné,
pozorné, láskyplné – øíkám, že by je mìly pøedvádìt
tìm lidským, které jsou zlé na své dìti.

Mám už 104 odchovaných høíbat, byla by jich
pìkná øada, dnes chovám jenom tyhle parkurové
konì, a to jsou krásné konì... Od posledního
pøipuštìní dáváme plus mínus týden, kobyly nosí
høíbì 11 mìsícù. Musíte sledovat vemínko, to se jí
tìsnì pøed porodem nalije. To pak hlídáme, i v noci.
Letím pro tkaloun a desinfekci a máme høíbì!
Pomáhat moc nemusíte, spíš jen pøidržet, když
kobyla zatlaèí.

Vždy� je to høíbátko takové neskladné! Samá noha!
Ne, ne, je tam dobøe složené. Pøíroda si pomáhá

I konì mají své období mutování.
Høíbata »mluví« jasným dìtským
hláskem, jenž se bìhem dospívání
promìòuje ve stále hlubší tóny.

# Kontaktní volání. Pokud se konì
namohou vidìt, volají na sebe jasným
ržáním. Jsem tady, kde jsi ty? – tak
nìjak bychom to mohli pøeložit. Konì
pøesnì poznají hlasy svých druhù. Po
takovémto intimním zaržání mùže
nastat skuteèný »koncert«, který trvá
tak dlouho, dokud každý kùò nepøidá
svùj »komentáø«.
# Varovná volání. Když si dva konì
pøíliš nepadnou do oka, zní ržání jaksi
»opaènì«, jako by vzduch
nevydechovali, ale vdechovali. Pøitom
stojí našikmo proti sobì a podupávají
pøedníma nohama. Znamená to asi:
Nechoï ke mì moc blízko!
# Pøátelské zvuky. Pokud se konì
mají rádi, pobrukují na pozdrav.
Pojï blíž, pøíteli mùj! to asi znamená.
Klisny k sobì tímto zpùsobem
pøivolávají svá høíbata.
# Funìní na poplach. Hlasité
odfrkávání nebo vydechování je
výrazem nejvyššího rozèilení a pro
zbytek stáda znamená poplach, nebo
to také mùže být výzva rivalùm.

Nìkdy konì objevili nìco
pozoruhodného, co by vlastnì rádi
blíže prozkoumali. Nebo také, když
mají chu� nìèeho se schválnì leknout.
Nìkteøí  konì  mají vskutku
melodramatické vlohy a rádi se umìle
rozèilují, jen aby se nìco dìlo.
# Uvolòovací zvuky. Chrochtavé èi
sténavé zvuky vydávají konì tehdy,
když se zvedají po odpoèinku nebo
když se ukládají, také v bolestech
nebo pokud se necítí dobøe. Tyto
zvuky nepoužívají k dorozumívání
s ostatními, ale spíše k vyjádøení své
nálady. Když konì hluboce spí,
mohou ostatnì poøádnì chrápat.
# Konì poznají zvuky, které vydává
»jejich« èlovìk. Podobnì jako se
konì øièením a zvuky dorozumívají
mezi sebou, dìlají to i ve vztahu
k èlovìku. Když se kùò s nìjakým
èlovìkem úzce sblíží, pozná jej po
hlase, podle krokù èi podle stylu
zvukù, které vydává u hrazení,
pøedtím než pøijde k boxu.
Nedoèkavým ržáním nám dávají
najevo, že »svého« èlovìka radostnì
oèekávají.
# Držení tìla a gesta. Už jen držení
tìla konì pùsobí na ostatní jako
signál. Blíži-li se nebezpeèí, napne
kùò všechny svaly a vypne se tak
vysoko, jak je to jen možné. Když
nastává èas krmení, napnou se koni
všechny svaly. Zvláštní postoje
zaujímá kùò v situacích, kdy má
konkurovat rivalùm a ukazuje svou
pøipravenost k páøení. Pøitom vysílá
sladìné signály ušima a ocasem,
hlavou a krkem, pøedníma a zadníma

www. hluboka.cz      strana 19



sama. Vìtšinou vyjede nožièkama napøed a na nich
položenou hlavièku a je tøeba, aby rychle praskl
plodový vak. Protože pro høíbì je nebezpeèné, aby si
loklo plodové vody, to je špatné, vdechlo by ji
a uhynulo. Proto mají v hubì bìhem porodu takovou
jakoby houbièku, když ji bìhem porodu ztratí, tak je
zle. Pupeèní šòùra se zaváže tkalounem. A za chvíli
už malé vstává. Všechna høíbata, co se narodí, jdou
dopøedu k mámì k pøedním nohám, ukázat se jí,
hledat u mámy bezpeèí. A kobyly jsou šikovné, i ty
prvnièky, tak se nastaví vemínkem, a tak se o høíbì
starají, aby se mu nic nestalo. Mají dva cecíky
a v nich ètyøi dírky, sotva se k nim høíbì pøiblíží,
mléko vytryskne, aby ho lépe našlo.

Dvojèata jsou málo èastá, ale stalo se nám, jedna je
nosila 8 mìsícù a pak náhle potratila. Normálnì žrala
pøi krmení a já se vrátím za chvíli do boxu, a tam
mládì na slámì mrtvé. Volal jsem veterináøe, lùžko
nevypadlo, a on povídá, tam bude ještì jedno.
Potratila, protože jedno z høíbat uhynulo uvnitø. 

A pøi dalším zapouštìní znovu èekala dvojèata, ale
to už jsme vidìli skanerem a nechali tam jen jedno,
aby nebyly komplikace. Já jinak nemám rád, aby se
do kobyl šmatalo, staøí dìdkové byli chytrý, umìli to
s koòmi, nedìlali to rádi, jenže døív byla jiná doba
a pøece jen byl asi úhyn vìtší.  

Dobøe, že jste se sem vrátil, a moc dobøe, že jsou
kolem Hluboké k vidìní krásní konì... Je to
potìšení pro oko... K domovu to èlovìka táhne
a máme tady koøeny... Bývalo tu koní hodnì, na
Hluboké, a v Pištínì byli høebci, tady, v Bavorovicích
bylo urèitì 30 párù koní. Bavorovice jsou mnohem
starší než Hluboká i Budìjovice. Byly tady velké
statky. Taky byly Bavorovice jediný, kde se
neudìlalo družstvo, tady byli odjakživa sedláci
zpupní, a tak je všechny vystìhovali. Báli se toho,
jaká by to byla velká síla.

Jaký to tehdy muselo být pro mámu. My byli tøi
dìti. Máma dojila krávy, když nás pøišli vystìhovat,
øekla, nechte mì to dodìlat. Odtáhli ji odtud a øekli:
Už tady nikdy dojit nebudete. Nìjakej Koudelka
z Hluboký nás stìhoval, když jsme se sem vrátili,
pøišel nám øíct, já za to nemohl, já musel, já mu
øíkám, vinu vám nedávám. Odjeli jsme s tím, co jsme
pobrali, nevìdìli jsme kam... Všechno tady zùstalo.
Úplnì všechno.

Tady byli odjakživa svobodní sedláci, tolik generací,
nikdy nejezdili na robotu,  naši mi øíkali, drž se
toho... Ale co se dalo dìlat? Proto nìkdy øíkám, lepší
jsou ty konì, než lidi. 

Když jsme sem pøijeli, øíká dcera, já otevøela
vrátka, koukla dovnitø, zavøela, sedla do auta a øekla:
Tady já nikdy bydlet nebudu. To byly rozvaliny,
všechno zarostlý, dvùr plný nepoøádku, stavení
znièený, elektrika žádná... pùl roku jsme sem jezdili
uklízet to nejhorší, než se sem dalo nastìhovat...

A dneska tu máte tak krásné èisté stáje... Konì musí
být èistý a v poøádku. Já dbal vždycky na to, aby byli
jezdci slušnì obleèený, bílý rajtky, bílou košili
a bílou kravatu. A oholený. Neoholenýho jezdce jsem
byl pøipravený odhlásit ze závodu, ten by nejel. To
jsem takhle jednou hulákal na vlastního šéfa. Šel si
radši vypùjèit holení – bál se. 

A jakými pamlsky konì potìšíme? Kostku cukru
dostávají za odmìnu, tvrdý chleba, jablka, ale to
Eman (veterináø) nerad vidí, jen málo, protože
pøekyselují žaludek.

A víte, že na Štìdrý den konì spolu mluví
a povídají si, jaké mají hospodáøe? 

My jsme to dìlali vždycky, že jsme Vánoce slavili
i u koní, øíká Vìrka. Konì ten veèer dostanou víc

dobrot. My doma zdobíme stromeèek a táta vyzdobí
maštale. Veèer si rozdáme dárky a pak jdeme ke
koòùm, jablka, vánoèku, cukroví dostanou, všechno,
tak jako my... 
Foto: Jan Pirgl. A nebojte se, na posledním snímku

je høíbátko s mámou, v naprosté pohodì se
povalovalo na sluníèku...

Èeský teplokrevník je nejrozšíøenìjším plemenem
koní v Èeské republice a našlo si široké využití ve
všech odvìtvích sportu i práce. Mnoho koní tohoto
plemene je zaøazeno do rekreaèního ježdìní, avšak
najdeme i jedince postavené na vysokých pøíèkách ve
sportu. Bìžnì se vyskytují hnìdáci a ryzáci, obèas
bìlouši a plaváci, vzácnì vraníci i albín.

Povaha: Mírná, uèenlivá a vynikající k dìtem, ale
najdou se nìkdy i horší povahy (plachý, zlý). Èeský
teplokrevník jako by v sobì odrážel spletitou historii
èeských zemí, které jsou svou polohou v srdci
Evropy pøímo pøedurèeny k tomu, aby se v jejích
dìjinách støetávaly nejrùznìjší vlivy.

nohama, dokonce i tím, jak napíná
svaly v oblasti oèí a nozder. Tuto
svoji øeè však konì nepoužívají pouze
vùèi jedincùm stejného druhu, ale i ve
vztahu k nám lidem. Èím lépe umíme
vykládat signály konì a rozumìt jim,
tím lépe si budeme i navzájem
rozumìt.
# Poplašný postoj. Základním
pravidlem zùstává: Èím je kùò
pozornìjší a rozrušenìjší, tím více se
napøimuje, napíná všechny svaly,
zvedá krk a hlavu, koøen ocasu,
špicuje uši a široce rozevírá oèi.
Pohyby v tomto napjatém postoji
jsou povýšené a škubavé. 

Rozèilení se pøenáší na ostatní
konì. Když v takovéto situaci vùdèí
kùò najednou zaène pádit pryè,
všichni ostatní se pøipojí za nìj.
# Klidný postoj. Pokud je kùò
naopak ospalý nebo se nudí, tìlesné
napìtí polevuje, uši padají na strany,
dolní pysk se uvolnìnì vysunuje
dopøedu, ocas klesá a pohled už není
tak ostražitý. Kùò odpoèívá na jedné
zadní noze.

Citáty o koních
! Miluješ-li konì, je to doživotnì. 
Je to nemoc, na kterou není žádný lék.
! Kùò je nejupøímnìjší tvor na zemi
– dìlá-li nìco špatnì, je to zøejmì
proto, že jste mu to poruèili.
! Nejtìžší dostih nevyhrávají nohy
konì, nýbrž jeho srdce.
! Je mnoho bájeèných míst na svìtì,
ale jedno z nejkrásnìjších je na
koòském høbetì.
! Kùò bez jezdce je stále konìm, 
ale jezdec bez konì je jen èlovìkem.
! Hoïte své srdce pøes pøekážku
a váš kùò ho bude následovat.
! Nedívejte se pøi jízdì na svého
konì... ty uši mu skuteènì neupadnou.
! Váš kùò mùže být pouze tak dobrý,
jak jste sami.
! Konì nezajímá, jak moc toho víte,
dokud nezjistí, jak moc vám na nìm
záleží.
! Život je krásný, konì ho dìlají
krásnìjší.
! Nikdo nemùže uèit jezdectví lépe
než kùò.
! Když bùh stvoøil konì, øekl
nádhernému zvíøeti: »Tobì rovného
jsem neudìlal. Všechny poklady
Svìta leží mezi tvýma oèima.«
! Nejste opravdový jezdec do chvíle,
než spadnete.
! Kùò dobývá slávu kopyty, èlovìk
jazykem. 
! Koòák by nikdy nemìl ukázat
strach èi zlost.
! Veškerou svoji sílu poznáš podle
pøekážek, které dokážeš zdolat.
! Konì poznáš v horách a pøítele
v nouzi.
! Že je mi kùò milejší, øíkáš, èlovìèe,
že je høích? Kùò mi zùstal v bouøi
vìrný, èlovìk ani ve vìtru.
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Na Hluboké padl 

nový Èeský rekord

Mažoretky Hlubocké
Princezny pøipravily na
páteèní odpoledne
skvìlou akci jak pro
dìti z týmu, tak pro
širokou veøejnost.

V pátek 10.6. se
zámecká  zahrada
v Hluboké nad Vltavou
promìnila ve svìt
milovníkù céèek.
 Od 16ti hodin se
travnatá plocha dolní

zahrady zaplnila dìtmi, ale i dospìlými, kteøí se spoleènì zapojili do
vytvoøení nového Èeského rekordu. Všemu dohlížel komisaø z Agentury
Dobrý den pan Aleš Rafaj a o zábavu se postaral moderátor David
Kovaøík. Odpoledne zpestøoval rùznými soutìžemi pro dìti, ve kterých
bylo možno vyhrát buïto další céèka, nebo nanuky od firmy Prima
Zmrzlina. Nejen dìti, ale i dospìlí propadli céèkovému šílenství, kam oko
pohlédlo, všude se skládalo. Nejvìtší napìtí pøišlo ve chvíli mìøení.
Všechny céèkové øetìzy se musely spojit, poskládat vedle sebe a mìøení
mohlo zaèít. Všichni napjatì pøihlíželi, jak pan Rafaj jezdí s koleèkem
a mìøí jednotlivé kusy. Závìreèná èísla si ale nechal až úplnì na konec.
Ještì bylo tøeba pokusit se omotat zámek tímto velkým øetìzem. Dìti
nosily klubka øetìzù kolem zámku a postupnì se spojovaly, abychom
spoleènými silami zámek  omotali. Nakonec se nám to povedlo ne jednou,
ale 2,6 krát dokola. A koneèný verdikt? Celý øetìz mìøil neuvìøitelných
955,6 metrù a bylo použito pøibližnì 88 870 céèek. K radosti všech byl
vyhlášen nový Èeský rekord, který bude zapsán  do Èeské knihy rekordù.

Podìkování patøí pøedevším partnerùm. Firmì Super-box.cz, která dodala
potøebná céèka k tomuto rekordu. Firmì CHCIWWWSTRANKY.CZ za
mediální podporu. Prima zmrzlina dodala pro páteèní horké odpoledne
nanuky, které všem dìtem dìlaly velkou radost. Rádiu Kiss Jižní Èechy,
Faktor a Èeskému Rozhlasu dìkujeme taktéž za mediální podporu.
Dìkujeme zámku Hluboká nad Vltavou za pronájem prostor zahrady
a také za zpøístupnìní zámecké vìže pro dìtské úèastníky rekordu. ZOO
Ohrada za slevové kupony. Všechna použitá céèka budou nyní vìnována
dìtem z dìtského domova Boršov. 

Tereza Sklenièková, Hlubocké princezny

Na Hluboké byla vybudována 

výjimeèná pìší stezka

V Hluboké nad Vltavou vyrostla netradièní pìší stezka pro všechny vìkové skupiny od
nejmenších až po seniory. Dvoukilometrový okruh s vodníkem Èesílko, malinovým paloukem,
skluzavkami nebo pøírodní posilovnou vede po pravém bøehu Vltavy v lokalitì Zámostí. 
»Chtìli jsme vytvoøit jedineènou stezku, na které se lidé nejenom pobaví, ale i trochu pouèí,«
uvedl David Š�astný, autor nápadu a pøedseda obèanského sdružení Hluboká nad Vltavou, které
za projektem stezky stojí. 

Právì nauèná èást je významným prvkem nové stezky. Na stezce jsou rozestavìny informaèní
tabule, kde se návštìvníci dozvìdí napøíklad informace o místních ptácích, rybáøství v Hluboké,
historii zdejší voroplavby èi vodních zdrojích.

Podél pìší stezky bylo vybudováno 17 stanoviš�. Vyrostlo zde napøíklad stanovištì vodníka
Èesílka, jehož souèástí je vrba s ruènì vyøezaným vodníkem Èesílkem, informaèními cedulemi
s pohádkami o vodnících, posezením a výhledem na øeku a lesy. Na jiných stanovištích mohou
lidé relaxovat a užívat si výhled do pøírody nebo si zasportovat v pøírodní posilovnì, zahrát
pétanque nebo využít vodní skluzavku èi houpaèku do vody. Dobít energii je možné v jídelním
koutì celé pìší stezky – na malinovém palouku o prùmìru 10 metrù, kde jsou vysazeny desítky
keøù malin. Souèástí zastávky jsou i informaèní tabule o jedlých a nejedlých bobulích a lesních
plodinách. Travnatá cesta je široká tøi metry a zaèíná asi 300 metrù od mostu do èásti Hluboké
Zámostí, kde byla pùvodnì špatnì prùchodná pìšina. Náklady na vybudování stezky pøesáhly
1,3 miliony korun. Z toho 1,24 milionu poskytla Místní akèní skupina Hlubocko – Lišovsko
z evropských fondù. 

Na podobné projekty bude možné
získat od Místní akèní skupiny
Hlubocko – Lišovsko dotaci bìhem
letních mìsícù, kdy bude vyhlášena
další výzva k pøedkládání žádostí
o dotace. »Zas bude možné podávat
žádosti do všech oblastí podpory.
Tedy na podporu cestovního ruchu,
obnovu a rozvoj vesnic a ochranu
a rozvoj kulturního dìdictví
venkova,« dodal Lukáš Tryml.

Místní akèní skupina  
- Hlubocko - Lišovsko

foto: Jan Pirgl
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Pozvánka na letní koncerty – 16. ROÈNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU NA ZÁMCÍCH HLUBOKÁ

Zeptali jsme se pana Petra Píši, co nás èeká na
letním hudebním festivalu? Jako obvykle, usmívá se Petr Píša, letní
koncerty.
Festivalové dìní zahajujeme jako každý rok poslední støedu v èervenci,
letos tedy 27. èervence, a to koncertem Pavla Šporcla na nádvoøí zámku
Hluboká, v pøípadì, že bude hezké poèasí. Pokud nebude, koncert se
uskuteèní v sále Loveckého zámku Ohrada barokního sálu. Pozval jsem
PAVLA ŠPORCLA s jeho programem hudby Gipsy Way v cikánském
stylu – se skupinou Romano Stilo 

A po støedeèním zahájení pokraèuje vlastnì dennì koncertování až do
nedìle právì na nádvoøí zámku, kde bude pøipraveno mobilní podium.
Ve ètvrtek 28. èervence se pøedstaví na Hluboké zpívající právník IVO
JAHELKA. Další z rodu písnièkáøù bude v pátek 29. èervence
JAROSLAV HUTKA. V sobotu 30. èervence pøijede na zámecké nádvoøí
ABBA REVIVAL z Prahy, jedna z nejlepších skupin, která se vìnuje
písnièkám slavné švédské skupiny. Tyto všechny koncerty se odehrají na
nádvoøí zámku Hluboká, pouze pøi nepøíznivém poèasí bychom si je
poslechli v sále Panoramy.

V nedìli 21. èervence ve schwarzenberské jídelnì zámku si mùžeme
poslechnout èeskoslovenské komorní duo PAVLA BURDYCHA
a ZUZANU BAREŠOVOU. Pøipomenou nám, že letos uplyne 170 let od
narození Antonína Dvoøáka. Specificky koncipovaný bude veèer 13. srpna
v Lovecké chatì Parkhotelu. Nazval jsem ho MORAVSKÝ VEÈER,
protože se tu potkáte s cimbálovou muzikou, dobrou veèeøí v moravském
duchu, a samozøejmì ochutnávkou vína – z nabídky vinaøství Lahofer.

Dále jsme opìt dali prostor dìtem z mezinárodních hudebních kurzù,
konaných v létì v Nových Hradech. Pøijedou koncertovat ve støedu
17. srpna do schwarzenberské jídelny. A blížíme se k závìru prázdnin, kdy
se v kostele sv. Jana Nepomuckého opìt pøedstaví 4TET pana JIØÍHO
KORNA, to by mìlo být 27. srpna. A jako poslední  letošní festivalová
tøešnièka na dortu nám v sále AJG v nedìli 4. záøí zazpívá RADÙZA.

Pøedprodej lístkù jako vždy v Panoramì, nebo v Èeskobudìjovickém
Music centru na rohu námìstí, a pokud by nìjaké vstupenky zbyly, pak
veèer v místì konání. Generálním partnerem je opìt jaderná elektrárna
Temelín, za podporu velmi dìkuji, stejnì tak i všem ostatním sponzorùm.

Tak to je hezká letní nabídka,  pro nás pamìtníky bude také hezké slyšet
písnièkáøe našeho mládí. Ale ještì jsem na nìco zvìdavá. Co je pravdy
na tom, že pøíští rok bude hostem tvého hudebního festivalu také
hlubocký pìvecký sbor Záviš? Prý jsi naše dìvèata pozval jako úèinkující
festivalu? Je to pravda. Na jarní koncert Záviše mì pozvala naše »hlídací
babièka« Milena Dušáková, která v nìm zpívá, a já vzal kluky a šli jsme
si ho poslechnout do kostela. Sedìli jsme nahoøe na kúru a já byl opravdu
mile pøekvapený, jak zpívaly, líbilo se mi to. Takže jsem je oslovil a vìøím,
že se domluvíme.

Je to poøád ten stejný festival, co jsi kdysi zakládal, nebo už máš jiný
pocit? Ty doby mých prvních festivalù už jsou pryè. Asi tak od 5. roèníku
zjiš�uji, že ke zmìnì došlo. Jednak pøestali chodit lidé v kra�asech
a trièku, a obmìnilo se to spoleèensky tak, že se opravdu vydají v šatech,
kravatách a saku, jako na klasický koncert. Kromì toho se zmìnila náplò
koncertù, protože zùstat pouze u klasického ducha nebo klasické muziky
nelze, divácká obec by byla trochu omezená. Má to jednak existenèní
dùvody, aby festival pøežil, ale to, že jsem zkusil jiné žánry a vidìl, jak na
nì lidi zareagují, nepovažuji za škodu vìci.

Pøichází jiná klientela, ale ponechávám jako zámìr to, že program
festivalových koncertù je natištìn na každé vstupence a že se nìkdo vydá
na písnièkáøe, ale tøeba ho pak osloví i jiný koncert, zapøemýšlí o návštìvì
dalšího nebo tu informaci pøedá nìkomu dál. Ta paleta je zkrátka
vícebarevná a každý má možnost si vybrat to své. Takže vytváøím festival
ve spolupráci s posluchaèi, snažím se poznávat, èemu dávají pøednost.
Uznávám spíše reklamu tohoto typu, když si to lidé øeknou mezi sebou
a nìjaký koncert doporuèí dál. A je to i o finanèních možnostech, rozpoèet
festivalu je každý rok kolem 1 000 000 korun, a ty peníze na nìj musíme
sehnat. Navíc je to i tvorba rok dopøedu, takže vìdìt, co bude žádané pøíští
rok, trefit se do nálady obecenstva, není úplnì jednoduché. Nejdøív prostì
musíš nasmlouvat umìlce, aby si udìlali èas a vyplnili okénko ve svém
kalendáøi, a pak teprve zaèneš shánìt peníze. Je to každý rok stejné,
zaèínáš od nuly a doufáš, že se trefíš do vkusu diváka, dobré formy hostù
a dobrého poèasí shora...

Takže tvé malé každoroèní festivalové napìtí... 
Tak trochu. Ale pøekulí se záøí a bude vinobraní, slavnost úrody, v sobotu
17. záøí. Bude spousta burèáku, námìstí bude uzavøené pro auta – prosím
už teï o porozumìní u tìch, kteøí tam obvykle parkují. Bude postaven
veliký stan, program po celý den, u Jirky Hanuše ochutnávka vína, pro dìti
skákací hrad atd. Vinobraní už je taky tradice, já je pøipravuji teprve druhý
rok, ale jinak je už snad popáté? Bude prùvod, Køížžáci v kostýmech,
vozka s koòským povozem, Karel Bìhounek alias král vína pøiveze soudek
a zahájí slavnosti vinobraní. Loni to hezky dopadlo i s ochutnávkou
hroznù z naší vinice, dozrálo akorát, abychom mohli ochutnat. A s panem
Duškem – zahradníkem, jsem domluven, že mu v èervenci aspoò pomùžu
s oštipováním výhonkù na vinici... 

Chtìl bych, aby zaznìlo, že slavnosti vína se kdysi pohybovaly s penìzi
z evropských fondù v rozpoètu kolem 300 000 Kè. Já jsem je loni udìlal
za 93 600 Kè, takže bych rád, aby bylo jasné, že žádných 200 000 nezbylo
v mé kapse. Rada a zastupitelstvo mìsta uvolnilo 100 000 Kè, a do tìchto
penìz se musím vejít... To bylo jen na okraj... Návštìvníkùm koncertù
a všem Hluboèákùm pøeji hezké léto a doufám, že se setkáme na nìkterém
z koncertù léta.
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Hlubocká muzikálová sezóna právì zaèíná
JEDNA NOC NA KARLŠTEJNÌ & ROMEO A JULIE

Nezaèala jsem š�astnì, to když jsem se
producenta Divadelního léta na nádvoøí
hlubockého zámku zeptala, jestli krásná Ivanka
zùstává královnou a králem Aleš Chrt,
a zavzpomínala jsem na jeho podmanivý hlas
a charisma ... 

Ježíši Kriste, zoufá si vzápìtí Zdenìk Pikl,
musím já tohle poøád poslouchat? To je po
každém pøedstavení, hrnou se ke mnì dámy,
dívky, holèièky a každá, opravdu všechny,
mladé, i ty zralejší, se rozplývají, a vyprávìjí
o Alešovi a nemá to konce – a když se ptám, co
na nìm mají – není multimilionáø, není vysokej,
nemá vlasy... jo, aha, tak celkovì a ten
charismatický hlas... A ještì pak všechny ty
chvály musím Alešovi doslova pøeøíkávat, aby
se tím obèerstvil jako žíznivý vodou...

V téhle chvíli pøestane Zdenìk Pikl hrát roli
žárlivého hereckého kolegy a usmìje se:
Samozøejmì, že je Aleš skvìlý a lepšího
èeského krále v republice nenajdeme... A nejen
on je úžasný, ale celý Karlštejn máme hodnì
vylepšený, zmìnìný, trochu jiné obsazení,
trochu jiná choreografie. Udìlali jsme malé
výbìrové øízení a doplnili nebo nahradili
nìkteré role. Takže nìkteøí naši zpìváci k nám
pøijeli z Havíøova, Plznì, Èáslavi, Ostravy,
Brna. V rolích Aleny a Peška – ústøední dvojice
pøedstavení Jedné noci na Karlštejnì – uvidíme
Zuzku Benešovou a Lukáše Randáka, už je
známe jako pøedstavitele Romea a Julie.
A v jejich alternaci poznáme Elišku
Ochmanovou a Ladislava Korbela, oba byli
finalisty soutìže Robin Hood, cesta ke slávì. Už
pøi zkouškách a kdekoli se objevili nìjací znalci,
Elišku a její hlas velmi chválili a spolu s Láïou
jim to zní moc dobøe.

Lukáše Randáka jsem letos trochu pozlobil,
on je takovej skromnej, pøišel, jestli by nemohl
v Karlštejnì dìlat zbrojnoše, ale jo, øíkám, aniž
jsem o tom pøemýšlel – a pak mi to došlo, vždy�
my potøebujeme Peška – a on by byl na nìj jak
ušitej! Tak mu volám, ty Lukáši, já si to s tím
zbrojnošem rozmyslel, ono to asi nepùjde,
nezlob se a on – zase tak skromnì, tak ne, ne,
dobrý, to se nedá nic dìlat... A já ho ještì chvíli
napínal, a pak teprve øíkám, jen tak mezi øeèí:
Ale já mám takovou variantu, že bys zpíval
Peška? A on po chvíli: Jo – to jooo, to bych
moc rád! A byl nadšenej! A ještì ke všemu,
protože v Romeovi a Julii si tak dobøe sedli se
Zuzanou Benešovou, tak to ho potìšilo ještì víc,
že budou spolu. Takže Lukáš Randák – skvìlý
typ na postavu Peška, uvidíte.

V obsazení máme spoustu lidí, kteøí by mohli
zpívat sólo role, Barbora Smejkalová z Písku,
Anetka Dobešová výborná... a další... I takové
kapacity jako šéfdirigenti profesionálních
orchestrù øíkají, že mají skvìlé, výborné hlasy.
Byli posíleni a vylepšeni zbrojnoši, také zpívají.
Je dùležité rozdat party tak, aby to celkovì
sedìlo, a celý kolektiv se prolínal a nikdo
nikomu nevadil. Hlasy jsou jedna vìc, ale
všechno musí být na místì choreograficky,
vizuálnì, ženy z Podhradí, které celý dìj spojují
a vedou...  Funguje to jako ve sportu, podívejte,
jak dopadli Rusové v hokeji. Jedna osobnost 

a talent vìtší než druhý, Oveèkin. Malkin,
mužstvo by papírovì mìlo vyhrát úplnì bez
problémù, jsou dokonalí. Ale nevyjde to, nejsou
tým. Nemùžou hrát každý sám za sebe, hokej
i divadlo chce týmovou spolupráci.

Ono to není o tom, získat dvì obrovské
hvìzdy, nìjaká skvìlá jména, tahák na plakát,
a ti ostatní budou patlálci, kteøí to nìjak
odzpívají a pùjdou domù. To by strašnì rušilo.

Není rozdíl mezi sólisty a ostatními. Každý musí
být originál – a každý musí hrát. Já takhle
vždycky pokukuju stranou na herce, co dìlají
spíš to køoví na pøedstaveních, kam se jezdím
dívat. Když jediný z tìch tøiceti, kdo jsou na
scénì, se tam nudí, zívá, kouká jinam a nehraje
– tak to shodí pøedstavení komplet. Je to
prorostlý organismus, který buï funguje nebo
ne. Proto poøád tvrdím – není malých rolí.
Všichni se musí nìjak tváøit a hrát, jako by i oni
situace na jevišti prožívali poprvé, byli
pøekvapováni a rozzlobení, š�astní nebo veselí,
to nejde, aby se poznalo, že už se zlobí po
stoprvé a tìší se domù na guláš.

A hrát ve skupince je i složitìjší než sólovì.
Král s královnou jsou na scénì dva a mùžou si
improvizovat, popojít dál nebo jinam, než byli
zvyklí, jsou tam sami za sebe. Ale když nastoupí
zbrojnoši a dva to budou kazit, pokazí celý
výstup všem. I když z Michala Kopeckého jsme
pro osvìžení právì udìlali zbrojnoše troubu –
opaèná noha, opaèný smìr, zmatkuje, aby
podtrhl sehranost ostatních.

Když jsou v šatnì umìlci jako Dalibor Tolaš,
který zpívá v Tokiu a Paøíži a další profíci,
s ostatními, nerozeznáš, kdo je špièkový sólista
a nebo – nemám to slovo rád – poslední èlovìk
z company. Nehrají si ani na to, já budu mít
lepší šatnu a potøebuju ohledy, já jsem nìkdo,
chovají se k sobì všichni velice pøátelsky, jsou
úžasná parta, vzájemnì si fandí, užívají si to.
Samozøejmì jsou lidi, které jsou primadony,
a kteøí jsou schopní rozložit celý soubor, ale o
tìch se vìtšinou nese povìst, takže musíte být na
výbìr opatrný. Je to intuice, opatrnost, nìco si 

musíte zjistit, vzít si reference...

Takže letos je léto rozdìleno na èervenec
v Karlštejnì a srpen s Romeem a Julií.
A je to také poslední možnost vidìt je na
Hluboké. Konèíme. Pøíští rok už opravdu
budeme hrát nìco nového. 

Romea ale úplnì nezabalíme, zøejmì ho
zahrajeme pøíští rok na zámku ve Štiøínì, mìl by
o to zájem producent Oldøich Lichtenberg.,
který vlastní pražské scény  Brodway
a Hybernia. Také pøipravuje letní amfiteátr
v parku v Prùhonicích, a pak ještì na
Malostranském námìstí v jednom z velkých
nádvoøí, takže uvidíme, jak to pøíští rok bude
a kde se objevíme. Protože nìkam vyjet
s Romeem a Julií znamená naložit velikánský
kamion, dodávku jenom s kostýmy, autobus,
mikrobus, auto s technikou... a to mluvíme jen
o technické stránce vìci...

V obou pøedstaveních,  Karlštejnem a Romeem
s Julií, se herci prolínají?
Ano, tøeba hned Romeo i Julie, Pešek a Alena,
Zuzana Benešová  a Lukáš Randák. Možná bude
zajímavé je vidìt v rozdílných rolích. Ivanka je
jednou královna Eliška, podruhé Julie...
Královna pro ni byla životní role, první velká
a miluje ji.

U obou pøedstavení je to velká skupina lidí,
jednou sedmdesát lidí, jednou ètyøicet, nejen
herci, ale i spousta dalších øemesel, které se
kolem divadla toèí. Kostýmy se musí opravit,
vyèistit, nìkteré ušít nové. Ivanka už je
maminka, takže se v prsou trošku pøešívalo,
biskup mìl nádherné roucho s køížem a dostane
ještì krásnìjší, zbrojnoši alternují, takže musí
mít každý svùj kostým. Døevìné atrapy meèù
nahrazujeme tentokrát ohýbacím meèem ze
zvláštního materiálu, abychom už nemuseli
lámat meè. To byla povedená scénka, kdy se
královnì Elišce povedl náhodou zlomit meè,
i když to nemìla ve scénáøi – ale to je zkrátka
ona – silná Eliška Pøemyslovna. Naštìstí je to
navždy zachyceno na videu, tak jako jiné
specialitky, když pršelo a podobnì.

Kostymérka Zuzka Rubešová nám šije
kostýmy po celou dobu spolupráce, je velmi
šikovná, ona sama zvládne padesát kostýmù,
pomáhá hledat i vhodné boty. I když kostým
není levná záležitost, sehnat historické boty pro
zbrojnoše je ještì složitìjší, a zbrojnošù a panen
z Podhradí bude po sedmi, takže celkem ètrnáct
lidí. Další stresové téma je stavìní hledištì
a kulis – zaèíná odpoledne ve ètyøi, nakládá se
a jede na zámek a do osmi musí být hotovo.
Staví se a� prší, nebo neprší. Nechci to
zakøiknout, nemuseli jsme tolikrát rušit
pøedstavení, stává se také, že je rùzné poèasí
v rùzných koutech kraje, takže na Krumlovì to
zabalí a my naopak klidnì odehrajeme. Pak se to
zase tøi hodiny bourá a druhý den nanovo.

Musí to být ale krásný pocit uspokojení, když
se pøedstavení podaøí...
Když se to podaøí. Ano, to ano. Na druhou
stranu je to dost tìžký pocit zodpovìdnosti za
tìch 80 lidí, co nasazují kùži, odpovìdnost vùèi
autorùm, a odpovìdnost vùèi tìm stovkám
divákù, kteøí pøijdou a chtìjí se bavit. Diváci,
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autoøi, herci, to všechno mì udržuje v trvalém
stresu, což je asi nevyhnutelné. Cítím za
všechno tu velkou zodpovìdnost. I kdyby nìkde
nìco zkazil kdokoli jiný, zasáhla nìjaká
prozøetelnost, kterou já nemùžu ovlivnit, pøesto
máš pocit, že za to zodpovídáš a že je to tvùj
problém. To je nìkdy hodnì nároèné.

Ale na druhou stranu jsou to opravdu krásné
chvilky slávy – a nejvíc èlovìka pøekvapí takové
ty malé, neèekané, nenápadné.

Takhle nás jednou potìšila paní, když jsme se
zastavili pøed naším vlastním plakátem ve
výkladu a ona nás oslovila: Vidìli jste to? Na
tomhle jsem loni byla dvakrát a pøedloni taky,
moc hezky hrajou, na to urèitì jdìte. To
pohladí!

Nebo když slyšíte jednu starší paní od
Strakonic, když nakupuje lístky pro »holky«,
povídá, nás je sedm a pojedeme už potøetí. To je
ta zodpovìdnost. Není kumšt jednou zazáøit,
vybièovat se, ale udržet nahozenou la�ku.
Vydržet. Nezklamat.

Na pøedstavení slíbil pøijet Karel
Schwarzenberg, a lidi od kumštu, øada dalších
lidí sem jede ráda, my s nimi taky potom rádi
posedíme... což je nìkdy nároèné – ale pak se
zase dáme do kupy – aby to veèer klaplo.

Mùžeme naznaèit, co se bude odehrávat na
zámeckém nádvoøí pøíští rok?
Mohli bychom naznaèovat. Ale za prvé to
nevím ještì pøesnì ani já, možná, tak pøibližnì,
známe to, nakonec vùbec nemusí zamýšlená vìc
vyjít. 

Dostal jsem takovou velkorysou nabídku –
ani nevím, jestli by byla realizovatelná.
Lichtenberg povídá Zdeòkovi Bartákovi, øekni
Piklovi, kdyby chtìl dìlat na Hluboké Barona
Prášila, tak že mu poskytnu všechny rekvizity
a kostýmy. V podstatì všechny materiální vìci,
kostýmy, což je úžasná nabídka. Já vùbec nevím
jestli je to pøedstavení pøenosné, 3 D projekce
a jiné triky, jestli to jde zvládnout. Taková
persóna a s takhle nezištnou nabídkou, to už jen
pohrávat si s tou myšlenkou je úžasné. Navíc to
je krásnì udìlaný pøíbìh, krásná hudba, herecké
výkony v Praze v Hybernii  úžasné. A to
bychom mohli tøeba zkusit s našimi herci
a pøetáhnout nìjakou osobnost, která v tom už
hrála... tak takhle asi vypadá to nejkrásnìjší
snìní producentovo.

Vybrat pøedstavení, které dobøe padne
našemu zámku, vìc, která je pøíjemná pro lidi,
vhodná pro léto, sedí do kulis nádvoøí – to není
jednoduché. Co mì tìší, jsou vyprodaná
pøedstavení, vìrnost fanouškù, ale nejen odjinud
– i hlubockých divákù – a jsem rád, když se jim
líbí. A tìší mì pøihlížet v tom portfoliu mladých
hercù a hereèek, zpìvákù, že je tolik nadaných
a skvìlých lidí, že jsou ještì mnohem lepší, než
ti mediálnì  »profláknutí«, navíc jsou kvalitní
i lidsky, nejsou to namyšlené hvìzdièky. Kdyby
mìla pøijet Madonna a slíbila, že nám tady
zadarmo bude zpívat hlavní roli, to radši vezmu
ty naše »obyèejné« lidi. A radši bych èetl
v novinách právì o nich, že nìco dokázali, co se
povedlo a co kdo umí, co pøišil tenhle chirurg
a zachránil tenhle hasiè, proè to neocenit...
 Poøád lepší než se stresovat, jak to – ježíšmarjá
– dopadne s tou Ivetkou Bartošovic v Netáliji
a jestli Agátka Hanychová se pøed porodem vdá
– anebo ne...? což se nám do uzávìrky tohoto
èísla stejnì nepovedlo zjistit.

Jedna noc na Karlštejnì

Autor hudby: Zdenìk Barták  Autor libreta: Petr Markov 
Hudební režie: Daniel Barták. Èeský muzikál uvádí Divadlo Hluboká nad Vltavou
v produkci Mgr. Zdeòka Pikla.
Muzikál Jedna noc na Karlštejnì je pùvabnou høíèkou o císaøi Karlu IV. a jeho hradì

Karlštejnì, na nìmž nesmìly pøebývat ženy.Jedné noci se však na Karlštejnì objeví nejen Karel IV.
a dva nezvaní hosté, cyperský král Petr a bavorský vévoda Štìpán, ale také dvì ženy v mužském
pøestrojení. Jednou z nich je císaøova manželka Eliška Pomoøanská, která z lásky a stesku porušila
zákaz, aby mohla císaøe alespoò zahlédnout, tou druhou je neteø purkrabího Alena, která se vsadila
s otcem, že dokáže strávit na hradì noc v mužském pøestrojení.Zatímco Alena pøivádí k šílenství
svého snoubence Peška, moudrý arcibiskup Arnošt z Pardubic pomáhá pøestrojené královnì
proniknout ke králi a také ji chrání pøed slídivými pohledy cyperského krále a bavorského vévody,
kteøí nevìøí, že by na hradì opravdu nebyla žádná „ženská".

Hrají a zpívají (Divadelní léto 2011): 
# Karel IV. – císaø øímský a král èeský Aleš Chrt # Eliška Pomoøanská – jeho cho� Ivanne (Ivana
Plachá) # Arnošt z Pardubic – arcibiskup pražský Jiøí Hruška # Štìpán – vévoda bavorský Zdenìk
Pikl # Petr – král cyperský a jeruzalémský Ludìk Šindeláø # Ješek z Wartenberka – purkrabí Eduard
Váòa # Alena – jeho neteø  Zuzana Benešová / Eliška Ochmanová # Pešek – císaøùv èíšník Lukáš
Randák / Ladislav Korbel # Šašek – králùv blázen Petra Karvánková # Setník – velitel stráží Zbynìk
Novotný # Karlštejnské ženy: Denisa Holeèková / Kristýna Lhotková # Marie Bauerová / Aneta
Dobešová # Kristýna Hulcová # Barbora Smejkalová / Jana Málková # Hana Wohlgemuthová
# Monika Karasová / Michaela Brožková # Petra Doktorová / Aneta Papanová # 
Zbrojnoši: # Jiøí Jakíma # Jiøí Kneifl # Michal Kopecký # Jan Kopeèný # Robert Marczak #
Vladimír Plachý

Termíny pøedstavení muzikálu Jedna noc na Karlštejnì
pátek  8.  èervence# sobota 9. èervence  # pátek 15. èervence # sobota 16. èervence # úterý 19.
èervence # pátek 22. èervence # sobota 23. èervence #  úterý 26. èervence vždy od  21:15– 23:30
hod.

Romeo a Julie

William Shakespeare, Zdenìk Barták, Eduard Kreèmar
Svìtový muzikál uvádí Divadlo Hluboká nad Vltavou v produkci Mgr. Zdeòka Pikla

Vìèný pøíbìh lásky mladých milencù a nenávisti rodù Montekù a Capuletù podle
Williama Shakespeara na nádvoøí nejkrásnìjšího zámku v Èechách - zámku Hluboká
nad Vltavou. Muzikál získal nejvyšší ocenìní Grand Prix za nejlepší muzikálovou
hudbu asijského kontinentu roku 2002.
Klasické zpracování, živý zpìv, dirigent, více než 40 úèinkujících, šermy, muzikáloví
a operní umìlci, èlenové nìkolika divadelních souborù, výpravná scéna a kostýmy, v
minulých sezónách 2009 a 2010 díky velkému zájmu zcela vyprodáno!

Režie: David Cody, hudební nastudování: Mario Klemens, Martin Peschík
V hlavních rolích: Jan Kopeèný, Lukáš Randák, Zuzana Benešová a Ivanne

Termíny pøedstavení muzikálu Romeo a Julie
úterý 2. srpna # pátek 5. srpna  # sobota 6. srpna # úterý 9. srpna #pátek 12. srpna # sobota 13.
srpna # úterý 16. srpna # pátek 19. srpna # sobota 20. srpna # úterý 23. srpna # pátek 26. srpna #
sobota 27. srpna vždy od 20:45– 23:30 hod.
Další informace a ukázky na www.divadlohluboka.cz a www.romeoajulie-muzikal.cz

Fotoilustrace: Hlubocké pøístavištì

www. hluboka.cz      strana 25

http://www.romeoajulie-muzikal.cz


h SPORT h

Hlubocký fotbal

V Hluboké nad Vltavou mají obèané možnost zapsat
se do jednoho z mnoha sportovních oddílù, které
jsou sdružené pod TJ Hluboká nad Vltavou. Mezi nì
se øadí i hlubocké fotbalové mužstvo, které má
v mìstì dlouholetou tradici. Podle mìstských kronik
se s kopanou v podzámèí zaèalo již roku 1911,
i když sportovní klub vznikl až v roce 1918. Ovšem
fotbalového trávníku se domácí doèkali až roku
1934. Do té doby hrávali na okolních fotbalových
høištích. To by tedy bylo na úvod nìco málo z
historie. Ovšem ráda bych byla aktuální, a proto hurá
do sezóny 2010 – 2011. Již dva roky je hlubocký
fotbalový tým pod vedením Karla Váchy, bývalého
profesionálního fotbalisty, jež pùsobil napøíklad v pražském
Slavii nebo v innsbruckém Tirolu, mimo jiné je nejlepším
støelcem èeskobudìjovického Dynama a dokonce i
reprezentoval Èeskou Republiku v kvalifikaci Mistrovství
svìta 1998. Po ukonèení kariéry pùsobil dva roky jako
asistent trenéra právì v Èeských Budìjovicích. 
Mužstvo oèima trenéra: Letošní sezóna pro nás nezaèala
dobøe, ponìvadž jsme prvních pìt utkání neodehráli podle
našeho oèekávání, získali jsme pouhé dva body a ocitali se
na chvostu tabulky Krajského pøeboru. Aèkoliv pøedvádìná
hra nebyla na špatné úrovni, na našem mužstvu se
projevovala nezralost hráèù, kteøí v tomto období vstoupili z
dorosteneckého vìku do mužského fotbalu. Po tìchto
nepovedených utkáních ale na mužstvu bylo vidìt, jak zaèíná
získávat zkušenosti a pomalu se to zaèalo odrážet na poètu
získaných bodù a zejména na pøedvádìné høe. Až do konce
podzimní èásti soutìže se naše výkony zlepšovaly, èímž jsme
získávali stále více bodù a posunuli se tak po první polovinì
soutìže na 6. místo s 21 uhranými body. 

V zimní pøípravì jsme využívali permanentnì høištì s
umìlým povrchem, které se podaøilo fotbalovým èinovníkùm
na Hluboké vybudovat a mimo jiné je využíváno všemi
okolními fotbalovými mužstvy rùzných výkonnostních
soutìží, vèetnì prvoligového Dynama ÈB. Díky tomuto
umìlému povrchu mùžeme trénovat i ve velmi nepøíznivých zimních
podmínkách na kvalitním høišti, o které se výbornì stará náš hráè a správce
v jedné osobì Kája Jonáš. Po utkáních v zimní pøípravì se naše mužstvo
stále zlepšovalo a kvalitnì se pøipravilo na vstup do jarní èásti Krajského
pøeboru. Tuto èást soutìže zvládlo naše mužstvo velmi dobøe a po získání
30 bodù ve 14 zápasech jsme poskoèili v tabulce až na pìkné 4. místo a od
postupu do Divize (2001) jsme celkovì nasbírali nejvìtší poèet bodù.
Velice nás tìší fakt, že jsme s hráèi s nejnižším vìkovým prùmìrem
v soutìži dokázali hrát pohledný a myslím, že i pro diváky atraktivní
fotbal. Také jsme do týmu zabudovali odchovance hlubocké mládeže
a vytvoøili partu, která táhne za jeden provaz. 

Vzhledem k tomu, že náš fotbal nenavštìvuje moc
fanouškù, chtìl bych aspoò prostøednictvím
Hlubockého zpravodaje seznámit naše
spoluobèany s hráèi, kteøí reprezentují naše
mìsto:
Hluboètí odchovanci: David Brašnièka, Tomáš
Antoš, Tomáš Adam, Lukáš Adam, Lukáš Dudek,
Josef Hála, Karel Jonáš, Jirka Mašek, Dušan
Vácha, Honza Èermín, Karel Štabròák, za
hlubockého se dá považovat i Zbynìk Stráský.
Dále hráèi, kteøí k nám pøišli z jiných klubù:
Martin Winkler, Pavel Hájek, Josef Kurali, Ondra

Marhoun, Ondra Janoušek, Kamil Benhák,
Andrian Dalipi, Radek Horejš. 
 Realizaèní tým:  Milan Dudek – co – trener,
Jaroslav Kerl – trenér golmanù a psychická
podpora mužstva, Franta Šùna – dlouholetý
vedoucí mužstva a zdravotník týmu. Neoddìlitelná
souèást mužstva: Honza Èermín st., Jirka Janeèek,
Tomáš Jára a Kája Vácha nejml. 
Vedení oddílu: Josef Brašnièka, Pavel Mádl, Petr
Øehoø a další. 
Nakonec bych rád zmínil úspìch našich
dorostencù, kteøí získali Krajský pohár

a individuální úspìch útoèníka Lukáše Dudka, který
s 15 góly získal titul krále støelcù Krajského pøeboru
mužù. Mým pøáním do pøíští sezóny je, aby mužstvo
zùstalo ve stejném složení, a nadále pøedvádìlo
alespoò takové výkony jako doposud, které by mohly
být zárukou zvýšeného zájmu divákù.
O zhodnocení sezóny jsem poprosila i jednoho
z hráèù, Pavla Hájka:

Hodnotit naše mužstvo na podzim, mohu tìžko, byl
jsme na hostování v Tøeboni, ale mužstvu se nevedlo
vùbec špatnì, vše jsem peèlivì sledoval a fandil...
Vrátil jsem se na jarní sezónu, takže zaènu hodnotit
tu... První zápas s Milevskem jsme neodehráli vùbec

špatnì, ale chybìl gólový pøísun. Poté jsme zavítali, teï už k mistrovské
Èížové, kde jsme okusilI chu� porážky, poté se rozjel stroj jménem
Hluboká nad Vltavou, který dokonce sezóny prohrál jen jednou, porazili
jsme takové týmy jako È. Krumlov, Jankov, J. Hradec a další... Pøedevším
naše útoèná dvojice Dudek – Kurali byla v nìkterých zápasech velmi
nebezpeèná, dále za zmínku stojí výkony Stráského, který skvìle dirigoval
obrannou ètveøici. Další dík patøí samozøejmì i trenérovi Karlu Váchovi,
který složil skvìlý mladý tým! Dìkuji obìma èlenùm oddílu za zhodnocení
uplynulé sezóny a pøeji našemu fotbalovému mužstvu úspìch i do té další.
                            Kateøina Váchová

Žákyòský volejbal v sezónì 2010-11

Na konci èervna ukonèil 14èlenný volejbalový
oddíl žákyò herní sezónu a všechny èekají
prázdniny. Poslední trénink byl rozptýlením
nejen pro hráèky, ale i jejich rodièe, kteøí se
zapojili do turnaje a bojovali o každý bod, který
spoleènì mohli uhrát. Poté probìhlo celkové
vyhodnocení roku a kromì tradièního shrnutí
a odmìnìní všech hráèek, došlo i na vyhlášení
individuálních cen, jež dle dùkladného zvážení
trenérù právem patøí tìmto volejbalistkám:
V kategorii starší: nejužiteènìjší hráèka – Hana
Šimková, nejlepší nahrávaèka – Kateøina
Koøanová, nejlepší smeè – Nikola Hanzalíková
V kategorii mladší: nejužiteènìjší hráèka –
Sára Ciglbauerová, nejlepší nahrávaèka –
Daniela Smažíková, nejlepší servis – Gina
Guffanti. Speciální cenu »nováèek roku«
obdržela Nikola Svobodná, která pøišla až po 

Vánocích, pøesto si
velmi rychle osvojila
techniku a brzkým
zapojením ve všech
soutìžích získala obdiv
nejen u trenérù. Krátké
ohlédnutí za sezónou:
Starší èlenky hrály až
do Vánoc Krajský
pøebor v trojkovém
minivolejbalu, kde se celkovì umístily pøibližnì
uprostøed tabulky. Po Novém roce nastala velká
zmìna v trénincích a zaèaly se všechny
pøipravovat na »velký« šestkový volejbal. 

Série turnajù se spustila už na konci února
a bylo velmi tìžké s èastou marodkou, která se
mìla v tomto období spíše vyprazdòovat,
nastoupit do každého zápasu vždy s hráèkami –

pomocnicemi z mladší kategorie,
které budou jistì další dva roky hrát
minivolejbal a jsou základu vìkovì
velmi vzdálené. Celkovì tedy starší
žákynì ukonèily turnaje šestkového
volejbalu na posledním místì.

Mladší žákynì byly pøihlášeny do
celoroèního Okresního pøeboru
v trojkovém minivolejbalu, ve kterém
také kralovaly døíve narozené

volejbalistky budìjovických klubù. 
Naše dìvèata ke konci soutìže pøedvedly

vynikající výkony, bojovnost, smysl pro
týmovou hru a radost z každého uhraného míèe.
Celkovì však souètem bodù obsadily poslední
pøíèku tabulky. Bìhem roku posílila trenérský
tým maminka Pavla Smažíková, která se velmi
aktivnì zapojila do trénování a stala se
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nedílnou souèástí veškerého dìní. Velká
volejbalová nadìje žákyòských týmù byla
zažehnuta a zùstane-li hráèkám chu�, píle,
dùslednost a pravidelné trénování, mùžeme se
tìšit v další sezónì na pìkné výsledky.
Trenérùm patøí dík za celoroèní práci a rodièùm
za podporu sportovních aktivit svých dìtí.
Sestava starších: Hana Šimková, Nikola
Hanzalíková, Kateøina Bláhová, Kateøina
Koøanová, Jaroslava Šimková, Nikola
Svobodná.
Sestava mladších: Sára Ciglbauerová, Gina
Guffanti, Daniela Smažíková, Lucie Jankovská,
Veronika Raddová, Marie Houšková, Kristýna
Houšková, Šárka Hollerová. Zdeòka Pirglová

Na plážovém volejbalu je rušno
První startovací celodenní turnaje Krajského
pøeboru žactva aneb »S ABV do finále« byly
odehrány dvoukolovì, v sobotu 29. kvìtna a pak
ve støedu 1. èervna. Pøi pøedstavì
beachvolejbalového »žactva« je tøeba mít na
mysli 15 – 16leté sleèny a mladé muže. Èlenky
hlubockého klubu pod vedením trenéra pana
Františka Böhma obsazovaly první místa.
S hrdostí se zúèastnily i hlubocké žákynì
šestkového volejbalu, které sbírají zkušenosti
pøi jakékoli podobì volejbalu. Chlapecká
kategorie se nehrála, pøihlášený jeden tým
nemìl soupeøe a automaticky zvítìzil.
Dlouholetá hráèka beachvolejbalu Katka
Lundáková pøipravila minisoustøedìní pro
všechny hráèe i zájemce a posléze se ujala
rozhodování turnaje. Neopomíjený dík je
smìrován na všechny organizátory a pomocnice.
Následující sportovní akcí bylo »Regionální
mistrovství ÈR ABV ÈVS 2011« pro dospìlé
kategorie, které se odehrálo 4. èervna. Do mužù
se pøihlásila jedna dvojice, která tedy bez boje
zvítìzila. Ženy byly obsazeny lépe, všichni
pøihlížející mìli pøíležitost vidìt hezký plážák
a nìkteré skuteènì vynikající akce. Nejvìtší
radost pøinesly Hluboèandy Milèa Cimbálková
a Jíøa Karvánková, které pøi své obdivuhodné
výšce dokáží vybìhnout èi vypíchnout jakýkoli
balón a odehrát ho par excellance. Ne nadarmo
po nich doslova lapl èeskobudìjovický
volejbalový klub Madeta, který díky hlubocké
posile postupuje do první ligy. Smíšené dvojice
se stávají jednoznaènì nejoblíbenìjší variantou
beachvolejbalu, na turnaj se pøihlásilo jedenáct
týmù a soutìžily až do veèerních hodin. Po
celém dni plném horkého slunce a devíti
odehraných zápasech se pøed sebe postavily
dvojice Milèa Cimbálková, Petr Èížek a Jíøa
Karvánková, Jirka Šimeèek, jinak dobøí
spoluhráèi, ale nedarovali si jediný míè. 

Toto finálové utkání bylo lahùdkou
a pravdìpodobnì i zápasem sezóny. Veliká
radost nejen hráèù, ale i organizátorù, že oba
vítìzné poháry zùstávají doma na Hluboké!

Oblíbený turnaj amatérských smíšených
dvojic Sranda cup ve svém tøetím roèníku
ukázal zvyšující se úroveò hry. Pøekvapením
dne byla pøespolní dvojice Naïa Platilová
a Ruda Èerník, kteøí se vidìli pøed turnajem
poprvé v životì, ale hernì vybavení nastoupili,
tvrdì bojovali a zasloužili si právem zlaté
medaile. Pohodový pár Máca Hrušková a Radek
Todorov odvezli støíbro a napùl Hluboètí Ivèa
Nováková a Jirka Kabeš obhájili bronz! 

Od zaèátku kvìtna až do záøí probíhá každé
pondìlí turnaj mixù, na který se mohou všichni
zájemci hlásit pøes webové stránky
www.beach.sport-hluboka.cz

Bìhem prázdnin je naplánován šestý roèník
turnaje mixù Meloun cup, sobota 23. èervence,
tentokrát pod taktovkou Davida Šebka.

Všem beachvolejbalistùm a Hlubockým
krásné léto! Zdeòka Pirglová

TJ Sokol Hluboká – Beachvolleyball

Zlato z Prostìjova

Letošní sezóna byla opravdu bohatá na soutìžní
pøehlídky, zúèastnily jsme se 3 vìtších soutìží,
kde jsme se utkaly s mažoretkovými skupinami

z celé republiky. Další možnost se zúèastnit
soutìže se nám naskytla tìsnì pøed koncem
školního roku. Místo slunìní jsme pilnì
trénovaly, abychom 25. èervna mohly vyrazit na
soutìž až do Prostìjova. Konal se zde první
roèník mažoretkové soutìže, kde se pøevážnì
utkaly skvìlé týmy z celé Moravy, mezi nimi
i Holešovské mažoretky, které jsou úøadujícími
vicemistrynìmi republiky 2011. 

Vìnovaly jsme pøípravì dva perné týdny a na
soutìž jsme jely odhodlané pøivést si nìjakou
medaili. V sobotu 25. èervna jsme vyjíždìly
v 8h ráno a mìly jsme pøed sebou 4 hodiny

cesty. Celá soutìž zaèínala ve 13h, takže jsme
mìly èas se v klidu pøipravit a ještì trochu
potrénovat pøed samotným soutìžním
vystoupením.  Já jako vedoucí jsem si na této
soutìži také zakusila porotcování, není to vùbec
jednoduché být objektivní, spravedlivì se
rozhodnout a pøiøadit body nejlepšímu týmu.
Radila jsem pak svým dìvèatùm, aby do
vystoupení daly všechno, aby sebraly všechnu
energii co mají a vyslaly jí smìrem k porotcùm.
Vystoupení našich Princezen bylo opravdu
skvìlé. Svými úsmìvy pøímo bombardovaly
porotce, všechny cvièily »jako jeden muž«,
skvìlá synchronizace i nasazení. Vyhlídky na
umístìní byly veliké. Musely jsme ale poèkat až
na konec soutìže na vyhlášení, jak všechno
dopadne. V této soutìži se také v každé
kategorii volila MISS mažoretka. 

V naší kategorii Junior jsme vyslaly dvì naše
zástupkynì, jedna
z nich,  Barbora
Helebrandová, zaujala
natolik, že získala titul
I. ViceMISS vìkové
kategorie Junior. 

Celým programem
provádìl semifinalista
supe r s t a r  Tomáš
J u r e n k o ,  p ø e d
vyhlášením výsledkù
dokonce zazpíval.
Pøed vyhlášením jsme
byly hodnì nervózní.
Pøeci jen, stály jsme
proti skvìlým týmùm, jeden lepší než druhý. 

Ale chtìly jsme prolomit smùlu. Musíme si
pøece letos aspoò jednu medaili odvést. Tøetí
a druhé místo obsadily skupiny z Vítkova
a Holešova. Na zlaté pozici poøadatelé vyhlásili
Princezny z Hluboké. Mìly jsme opravdu
velkou radost. Vždy� jsme porazily i mistrynì
ÈR. Píle a snaha se vyplatily, dokonce i ta
daleká cesta a domù si dìvèata vezla na krku
zlaté medaile. Je to pro nás krásné zakonèení
letošní sezóny. Teï nás èekají zasloužené
prázdniny, trocha toho odpoèinku. Pøes
prázdniny nás mùžete vidìt 23. èervence na
Slavnostech obce Žimutice, 6. 8. na Ponìšickém
koštu a 13. 8. na slavnostech Mrkve ve Zlivi.
Od záøí se budeme tìšit na nové tváøe. Jistì se

najdou na Hluboké a okolí nové šikovné
mažoretky. Za všechny hlubocké mažoretky

Tereza Sklenièková – Kadlecová

Hluboká Baseball & Softball Club

Adventure minigolf pøipravuje 8 TOUR!
8 Tour se skládá z osmi jednotlivých turnajù,
které se hrají na Hluboké každou letní nedìli
(10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8.). Ze všech
turnajù postupuje vždy 10 hráèù s nejvyšším
poètem bodù do »Super finále« 21.8. 

Každý turnaj se hraje na 2 základní kola, 2 x
18 jamek. Hráèi se zapoèítává vždy ten lepší ze
2 možných výsledkù. 6 hráèù s nejlepším score
postupuje do semifinále v podobì 3. kola. Vítìz
semifinále získává 6 bodù. Ostatní hráèi
získávají body sestupnì, dle jejich umístìní, tj.
2. místo 5 bodù, 3. místo 4 body, 4. místo 3
body, 5. místo 2 body, 6. místo 1 bod. Hráèi se
mohou zúèastnit libovolného poètu turnajù
8 tour.
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Super finále se uskuteèní 21.8. a hraje
ho 6 hráèù s nejvyšším dosaženým
poètem bodù ze semifinálových kol.
Vítìzem Super finále se stává hráè s
nejlepším score.

Turnaj je rozdìlen do dvou kategorií:
dìti (4 až 12 let) a dospìlí (od 13 let). Startovné
pro dìtskou kategorii je 100 Kè, pro dospìlé
200 Kè. Ve høe jsou zajímavé odmìny, a to
nejen pro Super finále, ale také pro vítìze
jednotlivých turnajù. Pøijïte si k nám zahrát
a vyzkoušet další areálové novinky! 

Petra Vojnarová,
www.adventuregolf-hluboka.cz

Pìkné 5. místo jihoèeského kraje
na olympiádì

Stamiliónová Olomouc hostila pøed
prázdninami již 5. Olympiádu dìtí a mládeže.
Souèástí sportovního programu byl opìt po
4 letech i baseball. Nosnými olympijskými
sporty byly kromì individuálních, atletiky a
plavání, také kolektivní – fotbal, házená,
basketbal a volejbal. Baseball rozhodnì nebyl
opomíjen. Turnaj se odehrával nedaleko
olympijského domu a Androva stadiónu (sídlo
prvoligového fotbalového klubu), kde
olympiáda slavnostním zahájením zaèínala a
zakonèením byla uzavøena. Finálovému zápasu
mezi Prahou a Jihomoravským krajem pøihlížela
plná tribuna.

Trenéøi jihoèeského výbìru, Radek Drmota
a Stanislav Hejný, se pøed olympiádou setkali
s hráèi celkem 5 krát na výbìrech a spoleèných
trénincích. Složili tým ze všech ètyøech klubù
v kraji. Po tøech hráèích dodala Zliv, Angels
È.Budìjovice a Døíteò, 7 hráèù Sokol Hluboká.
Pøedsevzali si, že skonèí do 6.místa a získají
nìjaké body do bodování výprav.
Koneèná tabulka baseballového turnaje:
1. Praha, 2. Jihomoravský,3.Moravskoslezský,
4. Vysoèina, 5. Jihoèeský, 6.Liberecký,
7. Vysoèina, 8. Plzeòský, 9. Pardubický,
10. Ústecký, 11. Královéhradecký

Radek Drmota

Hluboká pøiváží z rakouského
Attnangu páté místo

Na mezinárodním turnaji se pøedstavilo dvanáct
týmù z deseti zemí Evropy – úèastníci pocházeli
mimo jiné ze Severního Irska, Norska,
Chorvatska èi Ruska. Hluboká po jedné tìsné
prohøe pøivezla páté místo.
Hluboká – Národní tým ŠvýcarskaJihoèeský
tým se po úvodní výhøe (6:4) nad nizozemským
týmem Athletics postavil v klíèovém utkání o
postup do semifinále turnaje proti švýcarskému

národnímu týmu. Vyrovnané utkání držel
za èeský tým David Lukáš na
nadhazovaèském kopci, avšak chyba ve
vnitøním poli ve ètvrté smìnì a následný
dvoumetrový odpal pøinesl vedení na
stranu týmu zemì nožù – 2:0. Následující

jednometový odpal upravil skóre na 3:0.
Hluboké se povedlo pouze zkorigovat na 1:3,
závìreèný tlak se dvìma bìžci na metách zmaøil
chycený odpal Milana Maøíka u homerunového
plotu. Hluboká prohrála 1:3 a èekal ji boj ve
skupinì o 5. – 9. místo.
Hluboká – Finkstonball selection (AUS)V boji
o páté místo se èeský tým utkal s výbìrem
rakouské ligy, zvaným Finkstonball selection.
Na kopci se pøedstavil Jakub Janda, po dvou
dìjstvích byl stav 1:1. Jihoèeský výbìr však
stupòoval tlak a Rakušany pøestøílel v pomìru
8:2. Utkání zavøel Josef Novák. Hlubocký tým

è e ka l  p ø í mý
souboj o páté
místo.
H l u b o k á  -
Belfast North
Stars (UK)V
p o n d ì l í  s e
jihoèeský výbìr
støetl s týmem z

dalekého Belfastu. Úvodní smìnu odházel
David Š�astný – ve druhé smìnì visel na
výsledkové tabuli stav 1:1. Druhou smìnu
zahájil na kopci Jakub Maøík, který do té doby
všechny zápasy sledoval z pozice zadáka.
Jihoèeští pálkaøi jej podpoøili a po dalším tlaku
na britskou obranu vedli už 3:1. Do ètvrtého
inningu se pøedstavil jako nadhazovaè Josef
Novák, který ostrovany již k nièemu nepustil a
po útoku hlubockých pálkaøù se skóre zastavilo
na stavu 7:1. Hluboká tak na mezinárodním
turnaji v Attnangu-Puchheimu obsadila páté
místo z dvanácti úèastníkù. Jakub Janda

ilustraèní foto: Jan Pirgl. Z hlubockých
baseballových høiš� – s podtextem: Kluèièí
bojovné nasazení aneb Když zaprší...

Survival – bez hranic
 – jaké to bylo?

20. èerven 2011 Napìtí, nervózní šepot
a policejní vùz prorážející noc jehlami modrých
svìtel. Výstøel. Ne, nejedná se o první obraz
filmového thrilleru, takhle zaèalo páteèní noci
drama zcela jiné. Byl odstartován 10. roèník
Otevøeného akademického mistrovství Èeské
republiky v outdoorovém víceboji dvojic
a 1. oficiální roèník závodu vozíèkáøù – Survival
2011 – bez hranic. Noc mlèky spolkla peloton 50
dvojic a 9 vozíèkáøù s doprovodem. Závodníky
èekalo tìch nejdelších dvacet ètyøi hodin, jaké si
v romantickém okolí Hluboké nad Vltavou
dokázali pøedstavit. Poøadatelé závodu:
Akademie múzických umìní v Praze (AMU),
Svaz paraplegikù a spoleènost MAPA Survival,
se rozhodli koncipovat dílèí etapy tak, aby
handicapovaní i úèastníci bez handicapu zmìøili
síly v co nejvíce disciplínách. Výsledkem byly
vyrovnané souboje sil v orientaci, plavání,
lezení, støelbì z luku, vzduchové pistole nebo
snad odpalu na golfovém høišti. Kde chybìly
nohy, pomohly ruce, kde umdlely paže, pøišla na
øadu hlava. Únava a èas setøely rozdíly mezi tím,
kdo je na vozíku a kdo jde po svých. Závod
rozdìlil soutìžící na ty, co ještì mùžou, a ty kdo
jsou na konci sil. 

Øeditelka Svazu paraplegikù Alena Janèíková,
sama paraplegièka a jedna z organizátorù
závodu, zhodnotila 1. roèník takto: »Být na
vozíku znamená øešit spoustu malièkostí, na
které bez nìj myslet nemusíte. Tak vnímám svùj
poøadatelský úkol. Bylo tøeba vyškolit týmy na
stanovištích, vysvìtlit, jak funguje èlovìk bez
hybných nohou, jak mu pomoci, co možné je,
a co možné není. Po dnešku mám pocit, že je
možné opìt o trochu víc. Pøístup organizátorù
z AMU byl skvìlý a vše jsme snad zvládli
k oboustranné spokojenosti. Musím pochválit
všechny, kdo pøijeli bojovat, a doufám, že pøíští
rok pøijedou dobýt cíl i 3 zástupci vozíèkáøù,
kteøí letos závod bohužel nedokonèili. Jak je
znám, už teï na nic jiného nemyslí...«

A jak je s výsledkem mnohamìsíèní práce
spokojen øeditel závodu Martin Pádivý?
»Myslím, že letošní roèník se nám vydaøil
a nápad zapojit do závodu vozíèkáøe, se setkal
s nadšením. Pro realizaèní tým více jak 50
dobrovolníkù je to nejvìtší odmìna, protože
vìtšina z nich dvì noci nespala. Musím vyjádøit
uznání všem borcùm, co dorazili do cíle
a smeknout pøed našimi vozíèkáøi, protože
letošní trasa byla skuteènì velmi nároèná. 

I tak vozíèkáø – choïák Zdenìk Krupièka s
Petrem Herinkem obsadili v absolutním
hodnocení všech týmù fantastické 5. místo! Tím
se nám jen potvrdilo, že kombinovat vozíèkáøe
a nehandicapované lze. Rád bych také podìkoval
všem partnerùm, Akademii múzických umìní v
Praze, Svazu paraplegikù, spoleènosti MAPA
Survival a všem kolegùm, bez kterých by závod
nevzniknul. Je to pro nás velká výzva pustit se od
záøí do dalšího roèníku: Survival 2012 – bez
hranic.« DÌKUJEME za laskavou podporu
partnerùm závodu Survival 2011 – bez hranic.
www.survival-bezhranic.cz 

 Marek Epstien
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ZOO Ohrada
Veèerní komentované

prohlídky

Chcete se projít veèerní zoo s prùvodcem,
dozvìdìt se zajímavosti ze svìta zvíøat, zeptat se
na to, co jste v knížkách nenašli? Právì pro Vás
jsme pøipravili neopakovatelnou atmosféru
veèerní zoo. Naši prùvodci Vás rádi seznámí
nejen se zvíøecími obyvateli naší zoo. 

Prohlídka, pøi níž zjistíte, jestli vlci vyjí na
mìsíc, je-li hadí kùže slizká nebo co mají
medvìdi rádi k veèeøi, je urèená nejen pro
skupiny, ale i pro jednotlivce.

VSTUPNÉ NA VEÈERNÍ

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:

dospìlý 120 Kè dítì (3-15 let)  80 Kè

Termíny veèerních prohlídek: èervenec 8., 12.,
19. 26. srpen 2., 4., 9., 18., 20., 23., 25.
prohlídky zaèínají v èervenci od 20:30 hodin,
1.– 15.srpna od 20:00 hodin a 16.– 31.srpna od
19:30 hodin
# Rezervace nutná na tel: 724 846 142  
Rezervujte nejlépe alespoò 3 dny dopøedu (je
ovšem možné dotazovat se na volná místa i v
den prohlídky) 
# INDIVIDUÁLNÍ  VEÈERNÍ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Pokud vám nevyhovují naše termíny a jste
skupina do cca 15 osob, nabízíme Vám
individuální veèerní komentovanou prohlídku
v termínu, dle Vašeho návrhu.
Termín je nutné konzultovat na výše uvedeném
telefonním èísle. Cena individuální
komentované prohlídky: 2.000 Kè/ skupina 

BLUEBERRY SHOP pøijme na
brigádu od záøí šikovnou

 paní v dùchodu na odpoledne.
Kontakt: Borùvková 605 848324

15. èervence a 12. srpna 
– Veèerní pohádková zoo – 

celá zoo se promìní do pohádkového
veèerního svìta – potká vás

èarodìjnice, vodník, král, vlk, vodní
království. Pohádkový vstup 

se otevøe ve 20 hodin 
pro neomezený poèet návštìvníkù.

Proè psi 

nemohou do naší zoo? 

Naše zoo má pomìrnì malou rozlohu (necelé 3
hektary) a na tuto rozlohu velkou návštìvnost
(vùbec nejvyšší ze všech èeských zoo v pomìru
poèet návštìvníkù na ha plochy, do které se
zapoèítává i plocha výbìhù a voliér). V sezónì
k nám v prùbìhu dne pøijde prùmìrnì 2 až 3
tisíce lidí. Pøedstavíte-li si do toho ještì i psy,
navíc spojené se svým pánem èasto dlouhým
vodítkem, jistì pochopíte, jaké problémy by to
ostatním návštìvníkùm pøinášelo.

Vzhledem k množství voliér s ptáky (pøibližnì
80 % chovaných druhù u nás jsou ptáci), které
jsou v pøímém dosahu návštìvníkù, existuje také
riziko oboustranných stresù, pøípadnì zranìní
našich zvíøat pøi úleku. V souèasné dobì novì
koncipované prùchozí voliéry, pøes které pøímo
vedou prohlídkové trasy, umožòují našim
návštìvníkùm pøímý kontakt se zvíøaty resp.
pøedevším ptáky. Pøitom èasto není možné
voliéru obejít jinou cestou. V pøípadì návštìvy
psa opravdu hrozí zranìní zvíøat vlivem
nepøimìøené reakce jedné ze stran. Víme, že to
lze øešit ponecháním psa pøed voliérou tak, jak
je tomu v nìkterých jiných zoo, ale na to
opravdu nemáme dostateèný prostor.

Navíc, velká èást našich návštìvníkù jsou dìti
a to pøedevším dìti pøedškolního a nižšího
školního vìku, které se, vzhledem ke své výšce,
pohybují ve stejném prostoru jako prùmìrný
pes. Mezi našimi návštìvníky je jistì dost
takových, kteøí se psù bojí a nechtìjí se
pohybovat v jejich blízkosti. Strach z ostatních
zvíøat mohou urèitì prožívat i psi, zejména
menší plemena, jakkoli si jejich pán návštìvu
zoo užívá.

V neposlední øadì jsou pro nás dùvodem
zamezení vstupu psù do zoo i dùvody
veterinární. I když jsou zvíøata v zoo (a zajisté
i psi chovaní zodpovìdnými chovateli) pod
neustálou veterinární kontrolou, nemùže být tato
kontrola natolik soustavná, aby nemohlo
oboustrannì dojít k pøenosu chorob èi parazitù.
Nìkteøí majitelé psù také nechtìjí respektovat
pravidla, jakkoli omezující jejich psa. Chápeme,
že se to nemusí týkat právì vás, víme, že mezi
majiteli psù je mnoho zodpovìdných, ale
poraïte nám, jak má pokladní rozpoznat, koho
mùže do zoo se psem vpustit a koho ne.

I u nás (v Èeské republice) jsou zoologické
zahrady, které návštìvu se psem umožòují,
všimnìte si ale, že se jedná pøedevším o velké
zoo jako je Brno, Chomutov, Dvùr Králové,
Olomouc, Praha nebo Ústí nad Labem, které
mají podmínky alespoò v nìèem odlišné.
Naopak malé zoo spíše psy do areálu nepouští
(kromì nás také Dìèín, Hodonín, Jihlava
a Liberec).  Dìkujeme za pochopení – Vaše zoo

Cestovní agenturaHouška 

vás zve

Tel./fax.: 387 313 125 e-mail:
info@cahouska.cz     www.ad-houska.cz

# VÍKENDOVÉ  KOUPÁNÍ  ITÁLIE  –
CAORLE. 8.– 10.7.,5.– 7.8.,12.– 14.8., 
26.– 28.8., 9.– 11.9. za 950 Kè
# VÍKENDOVÉ  KOUPÁNÍ
CHORVATSKO  –  POREÈ.  29.– 31.7.,
19.– 21.8., 2.– 4.9. 16.– 18.9.2011 za 950 Kè
Odjezd : vždy v pátek ve 21,00 hodin
z Mariánského námìstí v È. Budìjovicích 
z hlavní silnice (naproti policii). 
Návrat : v nedìli v ranních hodinách
# NÌMECKO – TERMÁLNÍ LÁZNÌ BAD 
FÜSSING – VEÈERNÍ KOUPÁNÍ
24.9.2011 za 730 Kè, 29.10.2011
a 26.11.2011 za 630 Kè 
Už pøes 70 let jsou v Bad Füssingu využívány
podivuhodné prameny z hlubin s jejich
léèivou, 56°C horkou sirnatou vodou.
Domorodci i lázenští hosté z celého svìta
naleznou v pùvodních lázních významné
impulzy k zotavení a uvolnìní.
# JEDNODENNÍ ZÁJEZD PERLA
ITÁLIE – BENÁTKY 30.9.– 2.10.2011 za 
980 Kè. Svìtovì proslulé mìsto rozložené
v lagunì mezi pevninou a otevøeným moøem
na 118 ostrùvcích pøi 150 kanálech, pøes nìž
se klene 400 mostù s nábøežními
promenádami a ulièkami...
# DELFINÁRIUM NORIMBERK
8.10.2011 za 560Kè 
# NÌMECKO – BERCHTESGADEN
»ORLÍ HNÍZDO« 24.9.2011 za 580 Kè
Návštìva malebných bavorských Alp s
prohlídkou Obersalzbergu, místa, kde Hitler
projednával se zahranièními státníky
Rakouska rozbití  Èeskoslovenska, s možností
prohlídky Hitlerova orlího hnízda.
# RAKOUSKO – PODZIMNÍ  VÍDEÒ
22.10.2011  za 480 Kè Okružní jízda Vídni,
prohlídka historického jádra mìsta
s prùvodcem, volno, návrat ve veèerních
hodinách.
# TERMÁLNÍ LÁZNÌ – BAD  FÜSSING
II.pololetí:1.10.,16.10.,5.11.,20.11.,10.12.,18.
12., 26.12.2011   za 600 Kè.  Koupelový areál
o velikosti 3 000 m  s 19 bazény, mnoha2

perlièkovými koupelemi, vodními masážemi
šíje a ramen a s bazénem s vodními atrakcemi. 
# RAKOUSKO – JEZERA  SOLNÉ
KOMORY. 17.9.2011  za  450 Kè
Prohlídka vodního  zámku  Ort  na  jezeøe 
Traunsee v Gmundenu. Prohlídka lázeòského
mìsta Bad Ischl.
# NÁKUPY POLSKO – KUDOWA
ZDROJ 26.11.2011 za 490 Kè
Odjezd vždy v sobotu v 5,00 hodin ráno z
Mariánského námìstí v È. B.
# NEUSCHÖNAU - ROZHLEDNA
»KORUNAMI STROMÙ« 
10.9.2011 za 250 Kè. Po døevìných
chodníècích se chodí témìø v korunách stromù
a na konci je vysoká kopulová rozhledna.
Pro kolektivy odjezd dle Vašeho pøání.
Objednávky na tel. 387 313 125 nebo na mobil
602 379 803.
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Svatba Terezky Sklenièkové – mažoretkové princezny na hlubockém zámku! 

Blahopøejeme!

Vážení pøátelé,
Ve Sportovnì relaxaèním areálu Hluboká nad Vltavou jsme pro Vás otevøeli
krásné, zcela nové venkovní minigolfové høištì s 18 ti jamkami. Jedná se o první
høištì adventure minigolfu v jižních Èechách a nachází se pøímo pod hlubockým
zámkem. Zapomeòte na klasický eternitový minigolf, který znáte z kempù
a koupališ�. U nás Vás èeká procházka krásnou zahradou plnou pøírody. Dráhy
jsou pokryté umìlou golfovou trávou, obklopené spoustou kvìtin, umìle
vytvoøených jezírek a vodopádù. Na dráhách jsou rùzné terénní nerovnosti, boule,
pøekážky, palisády èi píseèné bunkry. Na høišti se mùžete setkat s rùznými druhy

žabek, poslouchat jejich
kuòkání nebo pozorovat zlaté
rybky, a to za pøíjemného
poslechu relaxaèní hudby.

Pøijít zahrát si k nám mùže
každý. Adventure minigolf je
vhodný pro dospìlé èi seniory
a zalíbení v nìm jistì najdou
i ti nejmenší. Høištì je krásnì
osvìtleno a nabízí tak
neobvyklý veèerní zážitek na
jamkách plný dokonalé
romantiky, jako stvoøené k

pozvání na rande. Kromì minigolfu je Vám k dispozici blízký koktejlový bar s
pøíjemnou obsluhou a výhledem na høištì, kde si mùžete vybrat z široké škály
alkoholických èi nealkoholických nápojù. Pro nejmenší je zde v parných letních
dnech pøipravena ochlazovací zóna a v okolí spousta dalších atrakcí, jako
napøíklad lanové centrum, baseball, plážový volejbal nebo rùzné druhy
nafukovacích atrakcí.

Tak neváhejte a pøijïte si k nám užít spoustu zábavy a zaslouženého
odpoèinku! Tìší se Bc. David Š�astný
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KULTURNÍ LÉTO

Panorama
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit 

v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin, 
nebo hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.

Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem

pøedstavení,poté budou uvolnìny k prodeji ! 
tel. + fax: 387 966 170 nebo 774 457 269

Èervenec
# sobota 2. èervenec – Thor. USA 2011.
drama/akèní/fantasy. Za svou domýšlivost
a arogantnost je svržen na planetu zemi …
Hrají: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,
Anthony Hopkins. Režie: Kenneth Branagh.
Pøístupný – èeské titulky.
# Søeda 6. èervenec – Na pokraji života.
Kanada 1994. Dokumentární. Režie: John
Retford. Pøístupný – èeské titulky.
# pátek a sobota 8. a 9. èervenec – Voda pro
slony. USA 2011. Drama/romantický. Osud ho
pøivedl do svìta cirkusu a dostal na starost
krásnou krasojezdkyni… Hrají: Reese
Witherspoon, Christoph Waltz, Robert Pattison.
Režie: Francis Lawrence. Pøístupný od 12 let.
# pátek a sobota 15. a 16. èervenec – Western
story. ÈR 2011. Komedie. Letní komedie
z country prostøedí… Hrají: Mário Kubec,
Veronika Kubaøová, Petr Vondráèek. 
Režie: Vlastimil Peška. Pøístupný.         
# støeda 20. èervenec – Svìt na dlani.
Bìlorusko 1998. Dokument. Režie: Konstantin
Surejov. Pøístupný – èeské titulky.
Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.
# sobota 23. èervenec – Èertova nevìsta. ÈR
2011. Pohádka. Krásná princezna je zaslíbena
Luciperovi a v den svých osmnáctin… pøijïte
a dozvíte se…  Hrají: Sabina Laurino vá, David
Suchaøípa, František Nìmec. 
Režie: Zdenìk Troška. Pøístupný.

HUDEBNÍ FESTIVAL 

# støeda 27.7.  Slavnostní zahajovací koncert
XVI. roèníku hudebního festivalu na zámku
Hluboká 2011. Státní zámek Hluboká(pøi dešti
lovecký zámek) 
Pavel Šporcl – housle a Gypsy Way (Romano
Stilo). (Pøedprodej vstupenek dennì od 8.00 –
10.00 hod v KC panorama, nebo Musikcentrum
ÈB. Zbylé vstupenky 1 hodinu pøed koncertem
v místì konání)
# ètvrtek 28.7. Ivo Jahelka – státní zámek
Hluboká. (Pøi dešti KC Panorama)
# pátek.  29. 7. – Jaroslav Hutka st. zámek
Hluboká nad Vltavou. (Pøi dešti KC Panorama)
# sobota 30.7. Abba revival st. zámek
Hluboká. (Pøi dešti KC Panorama)
# nedìle 31.7. Pavel Burdych (housle)
a Zuzana Berešová (klavír). Schwarzenberská
jídelna zámku Hluboká.
# sobota 13. 8.  Lovecká chata Parkhotelu
MORAVSKÝ VEÈER
# Schwarzenberská jídelna na zámku Hluboká
KONCERT ÚÈASTNÍKÙ MHK 
støeda 17. 8. 2011
# sobota 27. 8. Skupina 4TET.  Kostel sv. Jana
Nepomuckého Hluboká.
# nedìle 4. 9.  RADÙZA ve20.00 hod. Sál AJG
na zámku Hluboká. Zaèátky koncertù 20 hodin.

Divadelní léto
Nádvoøí zámku

muzikály
èervenec: Jedna noc na Karlštejnì 

srpen: Romeo a Julie 
Termíny pøedstavení na stranì 24.

III. zámecký festival komedie 2011 

Poslední láska Petra Voka

Zimní zahrada zámku Hluboká 

Komedie o radostech a strastech posledního
Rožmberka. Má krásnou ženu, bohatství i moc.

Pøesto mu nìco chybí. 

Splní se vìštba orientální taneènice?

Zahrada je zastøešena.
Hrajeme za každého poèasí. 

Doprovodný program:
Ochutnávka moravského vína

Další informace:
www.ks-alta.cz

Termíny: # 8. èervence

 # 9. èervence 

# 13. èervence # 20. èervence # 21. èervence 

vždy ve 21:00

# 17. srpna # 18. srpna # 24.  srpna 

# 26.  srpna # 27. srpna  vždy ve 20:30

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE 

VÝSTAVY

Hluboká nad Vltavou
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství stálá
expozice
Èeské sochaøství 20. století stálá expozice
Flámské a holandské malíøství 16.–18. století
stálá expozice
Jiøí Balcar – 07. 05. – 14. 08. 2011

èervenec

KONCERTY

55. Hudební léto Hluboká 2011
14.7. Jaroslav Svìcený – Slavné italské housle
28.7. Musica Dolce Vita – Klenoty èeské hudby.
Zaèátek koncertu od 19 hodin.

VÝSTAVY

Wortnerùv dùm AJG v È. Budìjovicích
Ivana Lomová – 30. 06. – 04. 09. 2011

Bechynì
Mezinárodní muzeum keramiky

VÝSTAVY

Mezinárodní keramická sympozia stálá
expozice
Ivan Jelínek / Miroslav Páral – do 17. 7.
Duchcovský porcelán – 5. 5. – 2. 10. 2011
Karel Burian – 1. 5. – 17. 07. 2011

Srpen

VÝSTAVY

Hluboká nad Vltavou
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství stálá
expozice, Èeské sochaøství 20. století stálá
expozice, Flámské a holandské malíøství 16.–18.
století stálá expozice
Jiøí Balcar – do 14. 08. 2011
Miloslav Troup – 27. 8. 2011 – 31.1. 2012

KONCERTY

55. Hudební léto Hluboká 2011 
11. 8. Veronika Böhmová           
Zaèátek koncertu od 19 hodin.

Výstavy

Wortnerùv dùm AJG v Èeských Budìjovicích
Ivana Lomová – 30. 06. – 04. 09. 2011

Bechynì
Mezinárodní muzeum keramiky

VÝSTAVY

Mezinárodní keramická sympozia stálá
expozice
Duchcovský porcelán do 2. 10. 2011
Petra Š�astná / Petr Hùza – 6. 8. – 2. 10.

Galerie Knížecí dvùr

sobota 9.7.2011 v 16 hodin – vernisáž výstavy
– Daniela a Petr Benešovi – grafika

9.7.– 12.8. Daniela a Karel Benešovi – grafika
13.8. – 16.9.Vilém Balej – obrazy
17.9. – 23.10. Vìra Krumphanzlová – grafika

Karel Beneš je èeský
gr af i k ,  ma l í ø  a
ilustrátor dìtských
knih, èlen Spolku
è e sk ýc h  u mì l cù
grafikù Hollar, proslul
p øedevším svými
m n o h a b a r e v n ý m i
litografiemi s motivy
vlènovské jízdy králù,
slováckých balad,
s tématy hudebními
èi cirkusovými, a
pøedevším rozsáhlou
sér i í  au to r ských
ex-libris (pøes 400). Vystudoval Vysokou školu
umìleckoprùmyslovou v Praze, prof. Antonín
Strnadel a na další jeden èestný rok jej do svého
atelieru pozval prof. Karel Svolinský. 

Uspoøádal mnoho autorských výstav,
samostatných nebo èastìji spoleènì se svou
ženou Danielou Benešovou-Hahnovou.
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