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Kamenný mostek nad železniční tratí nedaleko mezinárodní školy Townshend. Foto Jan Pirgl, www. j anpirgl. net.
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h ÚVODNÍK h
Aniž bych chtìla nìjak vulgárnì napadat Úmluvu Mezinárodní
organizace práce o zákazu a okamžitých opatøeních k odstranìní
nejhorších forem dìtské práce, vyhlášenou 17. èervna 1999
Mezinárodní organizací práce v Ženevì, øíkám: Pche!
Proè zakazovat dìtem pracovat? Dìti pracují rády, jestli jste si toho ještì
nevšimli. Já, která byla vždy celkem líná, jsem bohužel v dospìlém vìku
postižena širokou sférou pracovních èinností, a už v domácnosti èi ve své
živnosti, vìtšinou nevalnì finanènì ocenìných, leè vykonávám je, protože
tak nìjak za mnou nestojí dlouhá fronta nedoèkavcù, kteøí by se o mé
úkoly prali. Když pominu dvì zamìstnání, zbývá už jen organizace
fungování a úklidu celého domu s domácností, péèe o ètyøi zvíøata,
psychická podpora pøíbuzných a pøátel, neutuchající úsilí o pohodlný život
manželùv a dvou tìžce studujících dìtí – kdo jiný by jim mìl udržovat
jejich zázemí hodné pìti hvìzdièek, než vedoucí mama hotelu?
Až do chvíle, než mi povyrostli synoveèci!
Svatá prostoto, ti chlapci pomáhají tak rádi! A protože jim moje
domácnost není tak všední jako ta rodièovská, sotva vstoupí k nám do
kuchynì, už se hrnou: jsou doplnìné kávové tablety v dóze? Zapnu
kávovar? Mùžu zamést? Mùžu zalít kytky? Mùžu vzbudit Adama (vyspává
po nìjaké zkoušce ve škole)? Pùjdu s tebou nacpat prádlo do praèky,
pùjdu podávat kolíèky, vypnu myèku, nasypu králíkovi ovesné vloèky,
rozsvítím, zhasnu, vezmu telefon, dobìhnu pro poštu do schránky –
dokonce jsou schopni i roztøídit vyprané ponožky a složit je k sobì do
páru... a mít z toho radost!!!!
Uáááá – užívám si ty skvìlé chvíle, kdy mohu jen rozkazovat a mé
pøíkazy jsou okamžitì plnìny s vervou, radostí a vdìèností v rozzáøených
dìtských oèièkách. Protože dávat podobné pøíkazy vlastním dìtem, se

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci záøí 2011 oslaví významná výroèí
Liška Josef
Kaòková Marie
Vaníèková Josefa
Šimonová Vìnceslava
Vlèková Marcela

Jeznice
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Bavorovice

85 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Do dalších let pøejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Dvoøák Matouš
Toul Jan
Cílková Diana
Cílková Linda
Èechová Natálie
Hanetšlegrová Ema
Jindra Matyáš
Nedìlník Jaromír

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Purkarec

Opustili nás
Šimùnková Antonie
Kostelec
Hajná Marie
Hluboká
Berit Radko
Hluboká

h ZPRÁVY Z RADNICE h
z jednání rady mìsta 27. èervence
O Na základì usnesení zastupitelstva mìsta bylo provedeno výbìrové
øízení na zhotovitele zateplení Domova dùchodcù. Výbìrové øízení vedla
Stavební poradna s.r.o. Na pøedmìtnou stavbu byla získána dotace OPŽP.
O Na mìsto se obrátila spoleènost CB Destrukce s.r.o., která provádí
trhací práce ve zdrži VD Hnìvkovice v rámci realizace splavnìní Vltavy.
Trhací práce budou provádìny v souladu s platným povolením Obvodního
báòského úøadu.
O Rada mìsta souhlasí s podáním žádostí o dotace MAS na projekty
Obnova parkovištì v ulici Fügnerova, Hluboká a Obnova kaple sv. Isidora
Hroznìjovice.
O Rada odsouhlasila pøíspìvek na støechu budovy šaten a restaurace TJ
ponièenou pádem vìtve stromu u cesty do Bavorovic.
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zlou se potážete, event. narazíte na neprùstøelnou praxi mladistvých, kteøí
rovnìž se záøivým svìtlem v oèích slíbí, že vynesou koš, umyjí auto,
posekají zahrádku – nebo mamince (a bláznùm) se neodporuje – abyste
si po pár dalších dnech všimli, že koš smrdí a pøetéká, barvu auta už
nepoznáte a v zahradì se ztrácíte v trávì jak Brouèek i s lucernièkou.
Bohužel tedy se zdá, že to funguje jen s dìtmi mírnì cizími, a ve chvíli,
kdy se má sestra ohradila, že si její dìti pùjèuji za úèelem jejich
vykoøisování (já se fakt už neohnu tak lehce ke smetáèku s lopatkou) –
pøiznala jsem tuto zavedenou praxi jí, ale i sobì, a øekla si, a proè vlastnì
ne?
Mùžu já za to, že jsme se opìt octli v dravém kapitalismu? A si chlapci
zvykají. Bez práce nejsou koláèe. Kuøe zadarmo nehrabe. Dobøe, za
odmìnu si s nimi zahraju pexeso, abych se odpotácela s dvìma vyhranými
dvojicemi obrázkù, zatím co synoveèci si posílili sebevìdomí výhrou na
celé èáøe. Takže žádné špatné svìdomí nemám – své si užijí vykoøisovaní
i vykoøisovatelka. Dosud nikdo nestávkoval.
A vzhledem k tomu, že dvojèátkùm – nevlastním vnouèátkùm – bude už
pùlrok, tìším se na budoucí obèasnou pomoc v domácnosti od dvou velmi
aktivních holèièek. Ta by mohla být pìknì synchronizovaná, díky dvojèecí
symbióze, protože už v pùl roce se vzájemnì uèí pérovat na kolínkách,
takže brzo zaènou lézt. Kdyby se snad dìátka vzpouzela, pøipomenu jim,
jak rychle jsem já zmákla synchronizovanì vymìòovat plínky a masírovat
prdíková bøíška.
Takže, pokud jste k praxi vykoøisování tìch nemladších kolem vás ještì
nepøistoupili, hurá do toho! Berte si ze mne pøíklad, a zaènìte hned s tìmi
nejmladšími, abyste mìli jistotu, že vás ještì nepøeperou. Jakmile pøijdu
na to, jak neztratit dobyté pozice v dobì pubertálního vývinu svìøencù,
nechám si to patentovat a dám vám vìdìt.
O Øeditel PMH požádal radu o uvolnìní prostøedkù na doplnìní lavièek
ve mìstì (mimo støed mìsta – typ s betonovými stojinami). Rada požádala
p. Rause o zpracování ekonomické analýzy požadavku.
O Po kontrole stavu oken v domì èp. 34 v Masarykovì ul. bylo vzhledem
k ekonomické situaci mìsta navrženo øešit akci výmìny oken ve dvou
etapách.
o. s. JAU pøipravilo na mìsíc záøí výstavu,
která Vám pøiblíží život autistù

AUTISTÉ NAŠEHO JIHU
5. – 16. záøí v budovì Krajského úøadu,
U Zimního stadionu 2, Èeské Budìjovice
a

FILMOVÉ ODPOLEDNE
S AUTISMEM
18. záøí v klubu Horká vana, Èeská 7, Èeské Budìjovice
Program:
O 15:00 BLUDNÝ KOØEN 2 – Krátký dokument o možnostech
a formách výchovnì vzdìlávací péèe o dìti s autismem (ÈR, 2005)
O 16:00 MARY A MAX – Dvì rozdílné povahy, dva rozdílné osudy
a pùlka svìta spojuje tento animovaný pøíbìh, který vypráví o pøátelství
dvou zcela odlišných lidí, kteøí se znají jen prostøednictvím svých dopisù.
Mary Daisy Dinkle, baculaté osmileté holèièky žijící na pøedmìstí
australského Melbourne a Maxe Horowitze, velmi obézního
ètyøiaètyøicetiletého Žida žijícího v pulsujícím New Yorku, trpícího
Aspergerovým syndromem. (Austrálie, 2009, 89 min)
Režie: Adam Elliot
O 18:00 ÏÁBLOVÉ – Dvanáctiletá Chloé nemluví, nesnese žádný
fyzický kontakt a je zcela závislá na bratrovi Josephovi. Oba trpí tím, že
je opustili rodièe a oni se pøesunují z jednoho ústavu do druhého. Joseph
Chloé bezmeznì miluje a udìlal by pro ni cokoli. Stále se také bojí, že by
je mohl nìkdo rozdìlit. K tomu ale nezadržitelnì dochází: Chloé potøebuje
odbornou pomoc, aby se dokázala lépe vyrovnat s okolním svìtem. Chloé
a Joseph pokaždé utíkají a tím se stále více vzdalují »normálnímu« životu.
(Francie/Španìlsko, 2002, 102 min.) Režie: Christophe Ruggia
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Do Pištína se sjeli místní rodáci
z celého svìta
V sobotu 13. srpna se v Pištínì nedaleko Èeských Budìjovic konalo
slavnostní Setkání rodákù. Záštitu nad akcí pøevzal hejtman Jihoèeského
kraje, Mgr. Jiøí Zimola. Den plný lidových tradic, ale i zábavy pro všechny
generace – tak vypadalo Setkání rodákù v Pištínì. Návštìvníci mohli vidìt
napøíklad prùvod baráèníkù v lidových krojích, výstavu k historii založení
obce, rytíøské hry èi veèerní ohòostroj. To vše v duchu pøátelské atmosféry
pøi dechové hudbì kapely Podhoranka. Zajímavým zpestøením programu byly
také vyhlídkové lety nad Pištínem a pøilehlými obcemi.
Pøedevším pro místní obyvatele bylo letošní setkání rodákù velmi
zajímavou akcí. »Zavítal k nám z brazilského Sao Paula pan Jaroslav Pešek,
který je vùbec nejdále žijícím pištínským rodákem,« vysvìtluje starosta obce
Jaroslav Havel. Cestu absolvoval i ve svém úctyhodném vìku 84 let. Nyní se
tak mohl setkat nejen se svými starými známými, ale také s dalšími potomky
místních obyvatel. Nejmladším rodákem obce je v souèasnosti mìsíèní
Daniel Vávra. »Vidìt tolik generací pištínských rodákù pohromadì je pro mì velkým zážitkem a vìøím, že se za èas opìt všichni sejdeme,« uzavírá
Havel.
Petra Vojnarová, www.good-agency.cz

NOVÝ DÌTSKÝ
SECOND HAND
naproti kostelu
Bundièky od 70 Kè
Vesty od 46 Kè
Kalhoty od 60 Kè
Mikiny, trièka od 49 Kè
Sukýnky od 52 Kè
Kojenci od 49 Kè
Novì i botky!!!!!!!!
Novì doplòky ( kšiltovky,
pásky, deštníky, èelenky, sponky)

Semináø o rozvoji komunity
Pøedstavení programu pro juniorskou mládež
KDY? 24.– 25. záøí 2011
KDO? Všichni, kdo mají zájem pracovat/sloužit jako animátor/rádce mládeže ve
vìku 11– 14 let.
CO? Dvoudenní semináø, který pøedstaví program oznaèovaný jako Skupiny
juniorské mládeže. Tento program je rozšíøený po celém svìtì a jeho cílem je
podporovat duchovní a intelektuální schopnosti juniorské mládeže a pomoci jim, aby
se mohli efektivnì podílet na záležitostech svých spoleèenství. Bìhem semináøe
budeme zkoumat rùzné aspekty tohoto programu a ti, kteøí mají zájem, zahájí úvodní
školení.
KDE? Townshend International School, Hradèany 1070, Hluboká nad Vltavou
Cena je 150 Kè/den (zahrnuje materiály, obèerstvení a obìd)
Program bude probíhat v èeském a anglickém jazyce s pøekladem.
Registrace: Napište prosím své jméno, vìk a kontaktní informace na tuto adresu:
sjm.jiznicechy@gmail.com
V pøípadì jakýchkoliv dotazù mùžete volat na èíslo 777 343 508., Zuzana
Kováøová
Jedná se o projekt služby nabízený Bahá’í spoleèenstvím.

www. hluboka.cz
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Dar mìsta ke 135. výroèí založení hasièù na Hluboké
Dne 23. èervence byla na Hluboké velká sláva. Místní
hasièi slavili 135. výroèí založení sboru.
K tomuto výroèí dostali od mìsta vskutku originální
dárek, tedy spíše dar. Zbrusu nové cisternové auto za
5 500 000 korun! Hasièi o poøízení nového vozidla
usilovali vlastnì již dva roky, ale jak všichni víme, bylo
s tím spojeno mnoho úsilí.
Hlavní jsou samozøejmì finance. Nejdøíve jsme
oslovili zastupitele mìsta, zda budou naklonìni tak
veliké investici. Následovalo podání žádosti státu –
o grant na 2 000 000 Kè. Naše jednotka byla vybrána.
Z mnoha uchazeèù jsme obsadili tøetí místo. V rámci
státních úspor jsme však dostali »pouze« 1 000 000 Kè
a kolotoè zaèal nanovo. V této chvíli pomohl kraj
a pøislíbil dotaci 850 000, za 500 000 Kè se prodala stará
Tatrovka, 200 000 Kè pøidali hasièi ze svého a výrobce
garantoval splátkový kalendáø na 5 let.
S tímto profinancováním nakonec jak rada, tak
zastupitelé souhlasili a mohlo se vypsat výbìrové øízení.
Kdo se toho nikdy nezúèastnil, nevìøil by, co vše se musí
splnit, a co vše je možné, pokud se jedná o státní dotaci.
Jak jsem již uvedl, celý tento maratón trval dva roky, ale
výsledek opravdu stojí za to!

V souèastné dobì nejmodernìjší hasièský automobil Tatra TERRNO stojí v naší garáži.
Výrobce THT Polièka se pochlapil a za 23 dní po podepsání kupní smlouvy nám dodal
podle našeho mínìní naprostý technický skvost. Do auta se vejde posádka hasièù 1+5 a je
urèen jak na technické zásahy, tak k hašení požárù. Když 23.èervence nastal den D – pøi
slavnostním nástupu všech hasièù nám èlen rady mìsta pan Aleš Raus slavnostnì pøedal
klíèe od našeho vysnìného autíèka. Pøedání se též zúèastnil øeditel HZS Jihoèeského kraje
plukovník ing. Luboš Bureš a zástupce dodavatele.
Na námìstí jsme pøedvedli veškerou naší techniku, kterou nám, myslím, mùžou závidìt
i profíci. Je vidìt, že si mìsto svých hasièù a jejich práce považuje a nová technika je toho
dùkazem.
Samozøejmì finance nejdou pouze hasièùm z Hluboké, letos se otevøela nová hasièárna
v Hroznìjovicích, která si vyžádala náklady ve výši 1 200 000 Kè. Loòského roku dostali
historicky první automobil kluci z Purkarce, také se zaèala nákladem 6 000 000 Kè stavìt
nová hasièárna v Bavorovicích. Pøi velice støízlivém odhadu investovalo Mìsto Hluboká
za posledních 5 let do svých hasièù 16 000 000 Kè. Tím se mùže pochlubit jen málokteré
mìsto srovnatelné velikostnì s námi.
To jsem ale trochu odboèil od oslav. Po pøedvedení techniky následovala v hotelu Záviš
slavnostní Valná hromada. Jak uvedl ve své zprávì starosta sboru, každá generace
posunula hasièe na Hluboké dál a každá generace má zásluhy na tom, kde dnes hasièi na
Hluboké jsou. S trochou skromnosti si dovolím napsat, že mìsto si své hasièe považuje
a mùže být na nì hrdé.
Po skonèení oficiálního programu následovaly bujaré oslavy, protože dostat takový dar
se jen tak každé hasièské generaci nepovede.
Na závìr ještì jednou dík Mìstu Hluboká za to, jak se o své hasièe stará,dík veliteli
sboru Zdeòkovi Slepièkovi, který ten dvouletý maratón, mnohdy již teoreticky prohraný
– absolvoval. A samozøejmì dík hasièùm za jejich nezištnou práci a pomoc.
Jiøí Karvánek, starosta SDH Hluboká nad Vltavou

Dopis zaslaný starostovi mìsta ing. Tomáši Jirsovi
Vážený pane starosto,
Dne 30. èervna 2011 vznikl v katastru obce Litvínovice rozsáhlý požár výrobny palet
v areálu firmy Derpal s.r.o. K likvidaci tohoto požáru byla v souladu s poplachovým
plánem kraje povolána i jednotka požární ochrany Vašeho mìsta.
Èlenové Jednotky sboru dobrovolných hasièù mìsta Hluboká nad Vltavou se na místo
zásahu dostavili ve velice krátkém èase, v dostateèném poètu a požadované výstroji.
Prokázali velmi dobrou zruènost pøi použití technických prostøedkù požární ochrany ve
vybavení jednotky vèetnì znalostí taktických možností tìchto prostøedkù. Hasebními
pracemi – pøedevším rychlým, pøesným a úèinným prvotním zásahem pøispìli k zamezení
rozšíøení požáru a tím i k uchránìní dalších materiálních hodnot.
Chtìl bych Vás pane starosto, požádat, abyste pøedal podìkování všem èlenùm Vaší
jednotky požární ochrany, kteøí se zásahu zúèastnili a velkou mìrou pøispìli k likvidaci
následkù této mimoøádné události.
Dìkuji Vám.
S úctou plk. Ing. Lubomír Bureš, øeditel HZS Jihoèeského kraje, vrchní rada

Strana 4

Hlubocký zpravodaj | záøí 2011

Dopis zaslaný Sboru dobrovolných hasièù
v Hluboké nad Vltavou:
Vážení,
chtìl bych Vám alespoò touto cestou podìkovat za pøíkladnou pomoc Vašeho požárního sboru
pøi likvidaci požáru haly ve firmì Derpal s.r.o. v noci ze dne 30. 6. na 1. 7. 2011. Vaše pøíkladná
obìtavost a osobní nasazení pøíslušníkù Vašeho sboru významnou mìrou pøispìla k záchranì
dalšího majetku firmy, kdy hrozilo rozšíøení požáru na další objekty a skladované zboží.
Pøijmìte ještì jednou moje podìkování a doufám, že až se znovu poznáme, bude to pøi
pøíjemnìjších a radostnìjších událostech. Pøeji Vám do další èinnosti mnoho pracovních
i osobních úspìchù!
S pozdravem Roman Schmied

Pøijïte se podívat na nový sport!

Cestovní agentura Houška

Na Hluboké se bude 3. – 4. záøí konat Mistrovství republiky v Ultimate
Frisbee a všichni ètenáøi Zpravodaje jsou do sportovního areálu srdeènì
zváni! Ultimate Frisbee je sport s létajícím talíøem – diskem. Sedm hráèù
v každém týmu se snaží ho nahrávkami dostat do koncové zóny soupeøe
a tam jej chytit. S diskem je zakázáno bìhat a celá hra je bezkontaktní.
Dùležitým prvkem je absence rozhodèího – hráèi si sami na hrišti
rozhodují a trestají pøestupky proti pravidlùm. Jejich dodržování je pak
hodnoceno zvláštní cenou na konci turnaje. O víkendu se rozhodne, které
družstvo je ve smíšené kategorii nejlepší v republice. Pøijïte povzbudit
èeskobudìjovické 3SB!
Více o tomto sportu: http://cald.cz/co-je-ultimate wiki:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Frisbee

e-mail: info@cahouska.cz www.ad-houska.cz
RAKOUSKO – BAD SCHALLERBACH
VODNÍ PARK AQUAPULCO
Termín a cena: 28.9.,28.10.2011 za 300 Kè
Odjezd: ráno 7,00 hod z Mariánského nám. ÈB, hl. silnice,
naproti Policii nebo z Týna n Vlt. – od parkovištì pod kostelem
odjezd v 6,00 hodin – cena 330 Kè
Návrat : ve veèerních hodinách
Objednávky na tel. 387 313 125 nebo na mobil 602 379 803.

Za èeskobudìjovický frisbee tým 3SB, Lukáš Mareš

www. hluboka.cz
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Hroznìjovická kaplièka
Poslední stavbou, která nese zvoneèek ve vìžièce, a patøí k Hlubocku, je
kaplièka v Hroznìjovicích. Pokud máte trochu »velkomìstský pohled«
a chtìli byste se dívat na »venkovské« hroznìjovické svrchu, pak vìzte, že
tato osada má historii osídlení sahající do hodnì dávných èasù, a možná
mnohem dál než tušíme... Bohužel tuto historii už tìžko mùžeme doložit.
Kaplièka je poslední léta postupnì opravována a je jakousi duchovní
dominantou obyvatel tohoto zapomenutého kousku kraje.
Teï naposled bylo potøeba vymìnit na vìžièce kaplièky sítì, aby do ní
nelétali ptáci a zároveò se tam uložila brožura, pohlednice a mince
z nedávných oslav Hroznìjovic. Jako památka pro naše potomky. Nevím,
jestli se vám do ruky dostala knížeèka o Hroznìjovicích, je v ní toho
o Hroznìjovicích a historii napsáno dost. Informace zjišovala a knížku
psala paní Souchová – to mi prozradila paní Hylenová. Je hezké, když se
alespoò pár místních aktivnì stará o to, aby tradice, venkovské zvyky
a spoleèenský život na vsi nepromìnil osud Hroznìjovic v pomalé
usínání... Je to tak tìžké v dnešní dobì.
Z této pùvabné brožurky jsou èerpány i následující øádky. Psaly je
vzpomínky tìch, kteøí mají hezký vztah ke svému kraji, k místu, kde se
narodili, nebo kde žijí.

Hroznìjovice vèera a dnes (1379 – 2009)
... Vydáte-li se z Hluboké cestou po pravé stranì Vltavy, budete okouzleni
krajinou v tomto zapadlém koutu našeho kraje. Jako jinde na venkovì,
i zde byl odedávna všední život spjat se zemìdìlstvím. Nedostatek
pracovních pøíležitostí spoleènì s touhou po jiném zpùsobu života
znamenaly postupnì v minulých desetiletích velký odliv obyvatel
z vesnice do mìsta. A možná právì proto má zdejší krajina zvláštní
zadumanou atmosféru, tolika básníky opìvovanou, typickou pro jihoèeský
venkov. Nebylo tomu tak vždy, i v Hroznìjovicích to kdysi »žilo.«
Oslavy uplynutí 630. let od první nalezené písemné zmínky
o Hroznìjovicích z roku 1379 probìhly pøed dvìma roky. I když
o dávnìjším osídlení území svìdèí èastý nález rùzných støepù, jejichž stáøí
bylo urèeno odborníkem na 2000 let...
Už jméno obce, Hroznìjovice, v sobì skrývá záhadu, protože odkud
tento název pochází se nepodaøilo zcela uspokojivì vysvìtlit. Zdá se, že
je velmi starobylý, možná z dob pohanských – že by ves lidí Hroznìjových
– vznikla nejspíše obmìnou jména Hroznata? Historické prameny z dob
pozdìjších nás zavádìjí na stopu jména Hroznata z Húžic. Byl švagrem
Vítkovce Záviše z Falkenštejna, a Záviš, který umìl dobøe využít svého
politického vlivu, obsadil významné zemské úøady právì Vítkovci. Když
byl Falkenštejn zajat, odpovìdí ze strany Vítkovcù byla jejich vzpoura.
V roce 1289 synové Hroznaty z Húžic spoleènì se Závišovým bratrem
Vítkem vyplenili Pelhøimov, zdrancovali Týn nad Vltavou a spálili sedm
vesnic v okolí. Mìly snad tyto události nìjakou souvislost se vznikem
názvu vesnice?
Anebo tøeba jiné vysvìtlení – v dnes již ztracené hroznìjovické kronice
byla údajnì zmiòována hypotéza, že pùvodní obyvatelé dnešních
Hroznìjovic žili nedaleko na místì, nazývaném »Na Požárech«. Po
mohutném požáru lidé pøesídlili do míst, kde žijí dodnes. A Hroznìjovice
prý získaly svùj název z toho, že se tu lidé všeho hrozili, mìli ze všeho
strach – možná následkem dìsivého zážitku, kdy jim oheò vzal støechu
nad hlavou. Možností je víc, tak kdo dnes ví, kde je pravda? Název
vesnice se také v historii pozmìòoval, setkáváme se s názvy Hroznìjice,
Hrožnovice, Hrožòovice nebo také Rožòovice. Text první písemné zmínky
o Hroznìjovicích najdeme v »Registøíku bernièním arcibiskupství
pražského« z roku 1379, ano, jednalo se už tehdy o peèlivý výbìr daní –
a zde také najdeme seznam tehdejších obyvatel, majitelù pozemkù, z nichž
byla odvádìna bernì. Jména v pøepisu do èeštiny by mìla znít: Ješek,
Pešek, Jakub, Drbal, Blahut, Martin Filip, Mareš, Mikeš, Dobeš,
Vavøinec, Štìpán, Havel, Bican...
Od tìch dob mohlo dojít k rùzným úpravám jmen u jejich potomkù.
V souboru dalších urbáøù z r. 1432 je napøíklad zmínka jména Šimona
z Hroznìjovic, jedné z ústøední postavy vystupující v románu Aloise
Jiráska Proti všem. Podle všeho byl skuteènou historickou osobností, jako
hroznìjovický zeman a Žižkùv hejtman byl schopným váleèníkem
v husitských válkách, a bojoval i ve slavné bitvì na Vítkovì hoøe.
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Ve stejnojmenném filmu Otakara Vávry postavu Šimona ztvárnil Radovan
Lukavský. Šimon z Hroznìjovic žil údajnì v hroznìjovické tvrzi, která
mìla stát na místì domu èp. 4, a toto tvrzení podporuje nález
»hroznìjovického pokladu « v tìsném sousedství tohoto domu. Z jména
Šimon mohla vzniknout jména Šimek nebo Šíma, která se
v Hroznìjovicích dnes hojnì vyskytují, na adresu hroznìjovických se èasto
vtipkuje, že když v Hroznìjovicích hodíš kamenem, trefíš buï Šímu nebo
Šímovou.
Není už možné dokázat pravdivost výše uvedených rekonstrukcí,
protože žádné matrièní záznamy se v tak vzdálené minulosti nepoøizovaly.
Ale nelze se nezmínit o velmi vzácném a významném nálezu, jehož pùvod
byl datován do doby 14. – 15. století, a tím je »hroznìjovický poklad«.
Jedná se o soubor mincí uložený ve sbírkách Mìstského muzea v Týnì
nad Vltavou. Poklad byl nalezen roku 1934 Františkem Šimkem, který na
své zahradì porazil a vykopal starý strom. V jeho koøenech nalezl nádobu
s tìmito mincemi. Dnes se mùžeme již jen dohadovat, kdo a proè zde svùj
majetek uschoval. Nejèastìji své úspory lidé ukrývali v neklidných
dobách, kdy hrozilo, že by o nì mohli pøijít. Vzhledem ke stáøí mincí lze
usuzovat, že byly zakopány v dobì husitských nepokojù.
V Sakaøových »Dìjinách mìsta Týna nad Vltavou« se dozvíte, jak
historie kráèela touto krajinou a jaké události život tehdejších obyvatel
nejvíce poznamenaly. A že to nebyly vždy události mírumilovné.
V letech 1654 – 1721 žili hospodáøi v Hroznìjovicích na devíti statcích,
jména jejich obyvatel znìla: Šimon Útulnej, Jan Šimek, Štìpán, Jiøí a Jan
Šíma, Tomáš, Vavøina, Jakub a Ondøej Svatej, Jan, Ondøej a Jiøí Chmelík,
Lukeš Horák, Martin Matouš, Martin Houdek, Vít Trenda, Jiøí Šebesta.
Najdete mezi jmenovanými své pøedky?
V roce 1765 již mìly Hroznìjovice 19 gruntù se 151 obyvateli. Stejnì
jako jinde se zvýšil chov dobytka, pøedevším tažného, k zabezpeèení
obdìlávání pùdy. Ale blížila se další pohroma: léta pøed rokem 1770 byla
deštivá a chladná, se špatnou úrodou, ceny potravin se pìtkrát zvìtšily,
pøišla bída. Sociální pomìry se zhoršily, mìsto i okolí zachvátil mor.
A nevítaný byl na panství i pobyt hlouèku husarù v roce 1806, kteøí
v Hroznìjovicích pùsobili rùzné zloøády a potrápili tamìjší lid.
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Po zrušení nevolnictví v roce 1781 se zmìnily osudy øady poddaných,
mohli si volnì vybírat životní povolání, stìhovat se a vstupovat do
manželství. Vesnièané si mohli najímat panské pozemky a bylo možné se
i »vyplatit« z roboty zvláštním úrokem.
V roce 1849 se Hroznìjovice staly samostatnou obcí. Obec vydávala
svým obyvatelùm tzv. domovské listy, na základì nich se mohli domáhat
svých domovských práv. V evidenci z let 1886 – 1900 tak nacházíme
nejen jména a pøíjmení, ale také rok narození a nìkdy rovnìž i povolání:
nádeník, klobouènický pomocník, posluchaè školy obchodní, truhláø, tesaø,
obchodní pøíruèí, cukráø, èeledín, služebná, pomocník kováøský, uèitel,
zámeèník. Slavný hroznìjovický rod Hospodáøských, známý svou
zruèností, se vìnoval stavitelství. Zednické øemeslo zde provozovaly
i další rody, ukázkou dùmyslnosti a místní zvláštností jsou i nevypalované
cihly, jen sušené na sluníèku, které se ukládaly na kamennou podezdívku
a øíkalo se jim nemodlenky. (Ještì dnes k vidìní na stodole u Brožù).
Zvláštní pozornost patøí hroznìjovické mešní kapli sv. Isidora postavené
v roce 1906 za starostování Jiøího Brože podle plánù Týnského architekta
a stavitele Jaroslava Vojny. Realizátorem stavby byl stavitel Dušek
z Poøežan. Kaple byla postavena na místì bývalého døevìného kostelíka
s vìží, po nìmž zde pozdìji stála kaple se zvonicí. Na oltáø uspoøádala
hroznìjovická obec sbírku a døevìnou sošku pocházející z pùvodní kaple
dala zrenovovat u Antonína Rozka, øezbáøe a majitele závodu øezbáøského
a pozlaèovaèského po Antonínu Doubkovi v Sobìslavi. Døevìná soška
zpodobòuje sv. Isidora, což je španìlský národní svìtec – a proto se mu
podobá – má široký plochý klobouk, dlouhý èerný pláš, vysoké boty
a pøed sebou pluh.
V dobách samostatného státu obec provozovala obecní pastoušku –
chudobinec, vlastnila také obecní kovárnu. Škola tady nebyla, dìti musely
putovat do Kostelce. Roku 1946 provedení a financování elektrifikace
schválil MNV. V tìsném závìsu pak dorazil do mìsta i telefon. K již
tehdy plánovanému vodovodu v Hroznìjovicích však nedošlo.
V Hroznìjovicích vzniklo také nejdøíve »strojní družstvo« a pozdìji JZD
v roce 1956, které bylo roku 1961 slouèeno s družstvy Ponìšice, Líšnice,
Jaroslavice a Kostelec. Divadelní spolek Jirásek v Hroznìjovicích pùsobil
ještì dlouho po válce, do roku 1965, a mìl dobrou úroveò. Spolek mìl
kolem 15 èlenù a se svým umìním navštìvoval i okolní vsi. V hospodì
U Trávníèkù byl vybudován svépomocí sál, kde se pozdìji provozovalo
také kino. Také Èeskoslovenský èervený køíž a Svaz mládeže
v Hroznìjovicích fungoval, dvanáct let byla v kanceláøi MNV provozována
dìtská lékaøská poradna ... Spolek dobrovolných hasièù vznikl v roce 1936
a hasièi vždy patøili k aktivním organizátorùm veøejného života.
Když srovnáte poèty obyvatel Hroznìjovic napøíklad v letech 1970
(126), 1991 (75), 2001 (52) a 2009 (51) je každému jasné, že život se na
prahu nového tisíciletí z Hroznìjovic postupnì vytrácí. Vìtšina majitelù
domù v Hroznìjovicích nežije trvale, a tak i pøi pomìrnì vysokém poètu
budov je poèet trvalých obyvatel pomìrnì nízký. Hroznìjovice se tak staly
vlastnì rekreaèní osadou. Postupný zánik JZD, ztráta pøíjmù a pracovních
pøíležitostí i touha lidí, zejména mladých, kteøí své uplatnìní hledají
mimo zemìdìlskou sféru... to je dnešek.
Vypadá to, jako by již nebylo možné zachránit ves pøed postupným
vylidnìním. Zejména špatná dopravní obslužnost odrazuje od bydlení
v tomto odlehlém kraji. I v dobì, kdy se vzdálenosti zkracují a auto
v rodinì není problém, stále zùstává problematická doprava dìtí do škol
a k mimoškolní èinnosti. Hroznìjovice patøí pod mìsto Hluboká a díky
vzniku Osadních výborù mohou alespoò omezenì mluvit do správy své
osady. Osadní výbor Hroznìjovic díky obìtavosti a nadšení dobrovolníkù
organizuje kulturní akce, pøevážnì pro dìti, ale se zapojením celé
veøejnosti: Pálení èarodìjnic, Masopust, Dìtské dny, Drakiáda, stavìní
vánoèního stromu, zpívání koled a podobnì a bylo založeno obèanské
sdružení Hroznìjovická Dobromysl, aby bylo možné pomoci nízkému
rozpoètu místní pokladny penìzi z grantù. Za svou èinnost byl osadní
výbor ocenìn Ministerstvem práce a sociálních vìcí v soutìži »Obec
pøátelská rodinì 2008« èestným ministerským uznáním.
Nejaktuálnìjšími souèasnými událostmi jsou dokonèení oprav kaplièky,
která se stala hroznìjovickcým symbolem a stavby nové hasièárny
s dìtskou klubovnou. Více o Hroznìjovicích se dozvíte na stránkách
www.hroznejovice.unas.cz
Psáno s podìkováním paní Hylenové a paní Souchové za možnost
èerpání informací z jejich podkladù a brožury Hroznìjovice vèera a dnes.

www. hluboka.cz

Dokument, uložený
v kaplièce roku 1977
Úøední záznam – LP 1977
Místního národního výboru v Kostelci ze dne 20. kvìtna 1977
Obec Kostelec – jako støedisková obec mìla ještì 4 osady, Hroznìjovice,
Jaroslavice, Líšnice a Ponìšice, které se v roce 1964 slouèily a vytvoøily tak
velký politický celek
V souèasné dobì se v osadì Hroznìjovice
opravovala místní kaple, která je
chránìna památkovým úøadem, stejnì
jako døevoøezba sochy sv. Isidora, která
znázoròuje patrona rolníkù.
Protože jde o pamìtihodnost, která
byla postavena v 18. století, je správné,
že souèasníci si váží díla svých pøedkù,
které také chtìjí uchovat i pøíštím
pokolením. Také socialistická spoleènost
si váží a také plnì podporuje, aby tyto
historické památky byly zachovány na
vìky. O opravu kaple se pøièinili
pøedseda MNV v Kostelci, zdejší rodák
komunista Petr Tupý, stejnì tak jako
ostatní poslanci NV a zejména za aktivity
a pracovního elánu místních obèanù pod
vedením obèanského výboru, jehož
pøedsedu byl Jiøí Šíma, zedník z èp. 33
a jeho èleny Pavel Liška, Jan Jabùrek,
Jaroslav Brož, Ladislav Štìpánek a František Trenda. Osada Hroznìjovice
podle sèítání mìla k 1. 1. 1977 – 104 obyvatel.
V uvedené dobì zde bydlely ještì rodiny:Valkù, Horákù, Šimkù 4, Šimkù
5, Liškù, Nekolù 8, Šímová, Panských, Štìpánkù, Filip, Trávníèek, Fiklíkù,
Bromù, Šímù 21, Brožù, na hajnici Stropnických, Nekolová 24, Doležalù
– na samotì, Matìjkù, Králù, Šímù 32, Šímù 33, Trendù, Dvoøákù, Šímù
38, Krbcù, Kloudù, Liška 41, Štìchová, Jabùrkù, Pošvecù, Klomfarù
a Tupých. Jako mladé rodiny v è. 3 Hylenù, v è. 47 Šindeláøù, è. 17 rod.
Šmídù a è. 45 rod Šímù – pro rekreaèní úèely ve stáøí.
Opravu kaple – oplechování vìžièky – kopule provedli pracovníci
Komunálních služeb z Týna nad Vltavou – klempíøští mistøi.
Venkovní fasády pak místní zedníci za aktivní pomoci ostatních obèanù.
Finanèní náklady spojené s touto opravou hradil odbor kultury ONV
v Èeských Budìjovicích, ve spojitosti s okresní památkovou péèí.
Tento spis se vkládá do zacínované nádoby a pak do ozdobné koule na
vrcholu vìžièky – jako dùkaz práce a života místních obèanù pro budoucí
pokolení, až po letech znovu pøistoupí k opravì této posvátné kaple.
Ke spisu pøiložte další, a naše díla nikdy nezahynou!
V pamì vepsal a stvrdil peèetí pøedseda MNV Petr Tupý.
(doslovný pøepis textu)

Dokument uložený v kapli 30. srpna 2000
Kaple je zasvìcená sv Isidorovi a je majetkem obce Hluboká nad Vltavou.
V tomto jubilejním roce 2000 byla provedena její generální oprava. Osada
Hroznìjovice je nyní zaèlenìna pod správu mìsta Hluboká nad Vltavou.
V èele mìsta stojí ing. Tomáš Jirsa. Mìstský úøad hradí celou rekonstrukci.
Oprava vìže, nátìr. Kompletní oprava venkovních omítek, vèetnì nátìru
oken a dveøí. Oprava vnitøních omítek, výmìna dlažby, izolace základù
vèetnì drenáže, chodník, úprava okolí.
V Èeské republice, která vznikla rozdìlením Èeskoslovenska dne
1.1. 1993, je prezidentem Václav Havel. Biskupský úøad v Èeských
Budìjovicích spravuje mons. ThDr. Antonín Liška. Správou farnosti
Kostelec, kam Hroznìjovice patøí, je povìøen pan Boøivoj Prajer. Velkou
zásluhu na provedení této opravy má pan Aleš Raus – øeditel Podniku
místního hospodáøství. Veškeré práce na opravì této kaplièky provedla
stavební firma pana Jiøího Nedvìda z Hluboké nad Vltavou.
Zapsal ing. Jaroslav Stropnický, Hroznìjovice 23
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Markétka a houslièky
## Možná si vzpomínáte. Pøed necelými
tøemi roky jsme mìli na titulní stranì
fotografii talentované houslistky z Hluboké,
Markéty Kazdové. Pøi rozhovoru s její
maminkou, Markétkou a její uèitelkou
hudby Tuulou Sivulou–Vacek jsme si tehdy
domluvily, že až bude mít Markéta zase
nìjaký úspìch v hraní na housle, budeme
u toho. Tìch úspìchù byla od té doby celá
øada, ale z našeho pohledu nebyly pro
nezasvìceného ètenáøe nièím výjimeèné.
Také tento rok mìla Markéta naplnìný
rùznými akcemi s houslemi a soutìžemi.
Opìt se umístila na 1. místì v celorepublikové soutìži Plzenecké houslièky.
Mezi bìžnými hudebními událostmi, které
absolvovala, se ale letos objevila jedna
mimoøádná. Hudební škola, kterou
navštìvuje, mìla tu èest uspoøádat spoleèný
koncert s Orchestrem Jihoèeského divadla,
který se konal pod názvem Koncert
mladých nadìjí a na který byla Markéta
vybrána jak pro sólovou skladbu, tak pro
komorní hru. Pro dìti, pro rodièe, ale i pro
orchestr to byl úžasný zážitek!
»Vzhledem k tomu, že Markéta nechce jít
profesionální cestou a od záøí nastupuje na
osmileté gymnázium, už se jí asi nepoštìstí
zahrát si s takovým hudebním tìlesem.«
øíká Markétèina maminka. »A ještì jeden
nezapomenutelný zážitek máme z letošního
léta – byli jsme na dovolené v Chorvatsku
se známými z hudební školy. Dìti si s sebou
vzaly housle a jen tak pro legraci si vyrobily
plakátek, nacvièily spoleènì pár skladeb
a vyrazily do historického mìsteèka Rab.
Zpoèátku jsme mìli docela strach, abychom
nemìli pletky s policií, že necháváme dìti
hrát na veøejnosti (poulièní hraní tam není
tak bìžné jako napø. v centru Prahy), ale
k našemu milému pøekvapení k žádné
komplikaci nedošlo a dìti sklidily obrovský
úspìch. Nìkteøí lidé vèetnì malých dìtí
vydrželi pøes velká vedra poslouchat témìø
hodinu a dìti poøád pøidávaly a pøidávaly
další skladby povzbuzovány úspìchem.
Navíc si za hraní vydìlaly nìjaké peníze,
které jim lidé hodili do futrálu houslí, což
byl jejich první (a možná i poslední)
honoráø za hudbu vùbec. Tento úspìch je
povzbudil možná ještì víc než dobré
umístìní v soutìžích...Vydìlané peníze pak
hned na místì utratili za vìci, s jejichž
koupí bychom asi jako rodièe váhali.«
Nedalo nám to, a s Markétou jsme si
o hraní na housle znovu popovídali. Trochu
povyrostla, je jí už 11 let a chodí na housle
poøád ke stejné paní uèitelce, která pochází
z Finska, ale žije v Èeských Budìjovicích,
vyuèuje hru na housle a komorní hru na
Konzervatoøi a na ZUŠ B. Jeremiáše
v Èeských Budìjovicích.
Paní uèitelka Tuula Sivula –Vacek mìla
letos velmi úspìšný rok, protože jí do
krajského kola hudební soutìže ZUŠ
postoupili skoro všichni žáci a mnoho jich
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získalo pøední umístìní i v jiných soutìžích.
Vyuèuje spoustu malých dìtí, do kterých
investuje hodnì èasu, svého nadšení
a dokáže je motivovat k tomu, aby se nebály
nejen koncertovat, ale zkusit i soutìžit. Paní
uèitelka totiž používá v Èechách ne tak
obvyklé metody výuky na hudební nástroje
a její metoda evidentnì funguje.
Pravda je, že skloubit školu a tak nároèný
koníèek je hodnì èasovì nároèné, Markétka
se letos pøipravovala na pøijímaèky a teï
v záøí nastupuje na gymnázium, takže se
všech hudebních soutìží neúèastnila. Volba
školy – rozhodování mezi gymnáziem
a konzervatoøí – asi nebyla jednoduchá.
Bylo by sice možné studovat paralelnì obì
školy, ale Markétka se k téhle alternativì
dosud nerozhodla, i když by ji na
konzervatoøi vyuèovala její souèasná paní
uèitelka.
Není jednoduché vybalancovat u dìtí
nasmìrování jejich talentu. Markéta není
vyhranìná osobnost a jak sama øíká: »Stejnì
tak, jak ráda hraju na housle, mì baví
i výtvarné práce, hodnì maluju, tancuju,
miluju zvíøátka a mám i další zájmy.
Rozhodnì se nechci vìnovat jenom hudbì.«
Paní uèitelka vidí vztah k hudbì podobnì,
je pro ni dùležité, aby se její svìøenci
vìnovali hudbì s láskou a nechce pøekroèit
tenkou hranici, kdy dìti jezdí jenom na
soutìže, cvièí a obìtují svému talentu
všechno a pak najednou nechtìjí housle ani
vidìt. Nìkdy mùže jít o psychický blok, ale
stejnì tak je možné fyzické poškození svalù
ruky a pak doktor zakáže cvièit úplnì.
To se také Markétce a její mladší sestøe,
která zase hraje na klavír, na paní uèitelce
líbí – že doporuèuje, aby si dìti
o prázdninách odpoèinuly a nemusí cvièit
tolik jako ve školním roce! Možná o to víc
se pak na své nástroje tìší!
Proto je asi dobrý pedagog a rodiè ten, kdo
si uvìdomuje, že má pøed sebou dìti – a že
je dobré k nim být nároèný, ale
nepøetìžovat je a hlavnì zachovat jim pocit
radosti z toho, co umìjí a co mohou
pøedvést.
Proto Markétka ráda vystupovala
v malých orchestrech své hudební školy
– pro menší i vìtší dìti. Je to nároèné –
dokázat všechny dìti instrumentálnì sehrát
a nacházet spoleèný èas na zkoušky,
pøedstavení i soutìže. Pøi vystoupení
vìtšího poètu dìtí, které nacvièí spoleènou
skladbu, je totiž obèas problém úèastnit se
soutìží, když nìkteøí nemohou jet nebo
onemocní. Tohle se také Markétì stalo letos
osudné na Kociánovì houslové soutìži, což
je mezinárodní hudební soutìž pro mládež.
Loni v téhle soutìži získala mezi malými
houslisty celého svìta úžasné 5. místo –
a byl to dosud její nejvìtší úspìch. Jenže
letos mìla chøipku, už to vypadalo, že to
bude dobré, ale den pøed soutìží omdlela.
Byla zesláblá, takže úèast v soutìži radìji
vzdala.

Škoda, celý rok cvièila poctivì velice nároènou
povinnou skladbu – a nakonec si ji zahrála až na jiné
soutìži. Svùj úèel to splnilo, odcvièila si hodiny, co
skladbì mìla dát, a to už se jí neztratí... ale pøesto...
Umìlci, sportovci, to tak prostì mají, jejich výkon je
vázaný na urèitý den a hodinu, a ne každý má to štìstí
být v den D ve špièkové kondici.

Možná proto také letos paní uèitelka vsadila na ménì
poèetné soutìžní skupinky. Markétka tak nacvièila duo
s kamarádem, se kterým pak spoleènì vyhráli krajské
kolo soutìže ZUŠ..
A byl to právì tenhle kamarád, se kterým pak
Markéta koncertovala v malebném zákoutí parku
starého mìsteèka na bøehu moøe. Dokonce místní

obchodníci odbìhli od svých krámkù a šli si dìti
poslechnout. A majitel restaurace, poblíž které hráli,
nejen že neprotestoval, ale byl první, kdo jim šel hodit
peníze a jeho holèièka celou dobu posedávala poblíž
a tancovala, a to oba malí umìlci zahráli nejménì
patnáct skladeb. Hrají spolu odmala, takže to bylo sice
improvizované, bez not, ale kvalitnì zahrané.
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Michal je pùvodem z moravské rodiny, takový cimbálový hráè,
otevøený, veselý a Markéta se to od nìj zøejmì pøiuèila, nebojí se
zkusit cokoli zahrát i bez velké pøípravy, i když je to proti pouèce
klasické hudební školy: nehraj, pokud to nemáš stoprocentnì
nacvièené! Dìti se nebojí pøidat se u táboráku nebo kdekoli, kde
slyší nìjakou muziku. Takže hráli i vìci, které mìli jen
naposlouchané, a nikdy na nì noty nemìli.
Projev sólistù by nemìl být køeèovitý, ale pøirozený, pokud je to
sólová skladba, mìla by v tom být individualita, pøizpùsobení tomu,
jak dítì skladbu vnímá, což právì uèitelka hudby ve svých dìtech
objevuje. Hrát pro radost svoji, znamená pøedat druhým ten
nedefinovatelný niterní dobrý pocit, který hudba pøináší.
»Ona úplná dokonalost vlastnì není lidská,« podotýká ještì
Markétèina maminka. »Nedávno jsme to øešili s mým kolegou
v práci. Jako mladý hrával na bubny a poøídil si hudební program
do poèítaèe, pøidá si tam rùzné nástroje – a když si nastaví nulovou
chybu – tak se to prý nedá poslouchat, je to tak strašnì dokonalé,
až to obtìžuje. Musí tam být nìjaká odchylka, rytmus, prodloužené
a zkrácené noty, i ta nálada, aby to byla hudba, která je živá a dá
se poslouchat.«
A protože je záøí, pøejme všem dìtem, aby pro nì bylo uèení
pøedevším radostí z poznávaného a aby rodièe ani uèitelé nezapomínali, že každé dítì má na nìco talent. A že je na nás dospìlých, abychom ho dìtem
pomáhali objevit. K jejich i naší radosti.
Foto: archiv rodiny Kazdových

Pøíspìvek k diskusi o vodní cestì È. Budìjovice – Praha
V posledních dnech se objevilo nìkolik
èlánkù o lodní dopravì z Èeských Budìjovic
na Hlubokou. Jako pøíspìvek k diskusi
rùzných autorù bych rád uvedl nìkolik faktù:
1. Úprava koryta Vltavy v Èeských
Budìjovicích nebyla vyvolána potøebou
plavby, ale zámìrem mìsta Èeské Budìjovice
a státu ochránit mìsto pøed úèinky stoleté vody. Projekty protipovodòových opatøení
a splavnìní byly pouze vzájemnì koordinovány. Investorem splavnìní bylo Øeditelství
vodních cest, investorem protipovodòových opatøení je Povodí Vltavy a mìsto Èeské
Budìjovice.

6. Jsem mimo jiné pøesvìdèen o tom, že splavnìní
Vltavy a rekreaèní plavba jsou jedním z mála
východisek, jak zmìnit negativní trendy rekreaèní
oblasti Orlicka, které ještì pøed dvaceti lety bylo jedním
z hlavních turistických cílù domácích turistù. Turistický
ruch tohoto typu mùže být významným ekonomickým
pilíøem, jak je vidìt v Holandsku èi ve Francii, kde z nìj
žijí celé oblasti.
Tomáš Jirsa, sobota, 27. srpna 2011
Zdroj: Èeskobudìjovický deník

2. Splavnìní Vltavy, tedy vybudování vodní cesty Èeské Budìjovice – Praha, je cca 80 let
starý zámìr èeského státu a všechna vodní díla na Vltavì byla od první republiky budována
se stavební pøípravou pro budoucí splavnìní. Vláda Èeské republiky v roce 2004 rozhodla
o realizaci splavnìní, které se nyní buduje. Opìtovnì pokládanou otázku, zda jde o úèelnì
vynaložené peníze a zda by nebylo možné je utratit v jiné zemi Evropské Unie efektivnìji,
nejsem schopen posoudit. Obávám se, že ji nejsou schopni posoudit ani ti, kteøí diskusi na
toto téma otevírají.
3. Tolik diskutovaná vodní cesta z Èeských Budìjovic na Hlubokou je pouze poèáteèní
etapou splavnìní a skoro bych øekl, z hlediska zážitku z plavby, tou nejnudnìjší. Pøíští rok
bude otevøena plavební komora v Hluboké nad Vltavou a lodì se dostanou na Hnìvkovickou
pøehradu, do Týna nad Vltavou a na Orlík. V roce 2014 by mìly lodì dorazit až do Prahy
a odtud kamkoli do svìta. A to už je pøeci zajímavé.
4. Vodní cesta je jako silnice. Stát vybuduje cestu, ale jezdí po ní soukromá auta a autobusy.
A tím se dostávám k obèasné kritice služeb lodní pøepravy. Jde o soukromou spoleènost,
která zaèala provozovat pøepravu osob na prvním otevøeném úseku vodní cesty. Kritika je
potøebná a zvyšuje úroveò služeb.
Na druhou stranu musím otevøenì øíci, že si vážím podnikatelù, kteøí zakoupili starší lodì
a šli do rizika podnikání: zaèali pøepravovat lidi na prvním úseku vodní cesty. Zaèali
podnikat v prostøedí, kde nemohli navázat na žádné zkušenosti ani zákazníky, protože jsou
prostì první. I když mají s lodní dopravou zkušenosti odjinud (jedna loï se k nám stìhovala
z Orlíka a druhá, tuším, z tøeboòského Svìta), museli nabrat nový personál, vybudovat nová
pøistávací místa, zkoordinovat jízdní øád… Nemohu si dovolit komentovat jejich ceny, které
vycházejí z jejich nákladù a kalkulací.
5. Skuteènost, že se lodní dopravou za první dva mìsíce od otevøení vodní cesty pøepravilo
pøes zdymadlo v Èeském Vrbném 8600 osob, považuji za úspìch a dobrý zaèátek. V øadì
zemí je oblíbenou atrakcí zapùjèení plavidla a strávení dovolené s rodinou a pøáteli »na
lodi«. Tisíce èeských turistù se každoroènì za touto dovolenou vypravují a již do
Chorvatska èi na kanály do Holandska. Jsem si jist, že se najdou podnikatelé, kteøí zaènou
podobné pronájmy nabízet i na Vltavì. A pøedem øíkám, budou také vítáni.

www. hluboka.cz
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XVI. Hudební festival na zámcích Hluboká. Léto 2011. Foto: Jan Pirgl

Pozor na první koleji...
Myslela jsem si, že to bude romantická reportáž z romantického
zámosteckého nádraží. Vždy napohled to tak je: èistì žlutì
omítnutá nádražní budova, která pamatuje Jana Adolfa ze
Schwarzenberku. Nádraží obklopené stromy, z perónu pøes koleje
hledíte do pøíjemné syté zelenì protìjšího kopce. Tahle zastávka
vonívala døevem, protože se tu nakládalo hodnì døíví z hlubockých
lesù – a pamatuji si také, že kdysi tady mívali v nádražní restauraci
docela dobrý salám s cibulí a octem... ach, to kouzlo nádražních
restaurací...
Jenže, železnièáøská pohádka dnes není moc veselá a už asi
nikdy nebude. I když jako cestující máme radost, že leckteré
zastávky na tratích prokoukly a jsou alespoò zvenèí opravené,
možná nám uniklo, že mnohé z nich jsou prázdné. Život z nich
odchází spolu se zamìstnanci. Jejich práci pøebírají poèítaèe
a ovládání železnic se dìje z centrálních støedisek. Jak øíká
zámostecký výpravèí – pøed lety jste i na tak malém nádraží jako
je zastávka Hluboká Zámostí potkali náèelníka neboli pøednostu
stanice, samozøejmì výpravèího s èervenou èepicí, k nádraží
patøila pokladní, která prodávala – dnes už pouze sbìratelské –
krásné tuhé papundeklové jízdenky. Ty vám pak proštípl prùvodèí
ve vlaku. Fungovala zde úschovna
Tohle nádraží má za sebou kus historie...
Schwarzenberka sice osobnì nepamatuji, ale
nìjaké zápisy ze starých èasù by se tady našly...
øíká výpravèí. A skuteènì na nádraží mají ještì
ruènì psanou nádražní kroniku, zaèínající
zápisky z roku 1945 a pokraèující až do
nedávných let. V té knize se dá najít všechno
možné, tøeba jak se budovaly pøíjezdové cesty
od mostu k nádraží a vùbec rùzné vìci, týkající
se také historie mìsta. Je tu psáno, že první
zmínka o hlubocké železnièní dopravì je z roku
1866. To se ale týkalo druhé tratì ÈB – Plzeò,
která je starší. Tra v Zámostí spojila
Budìjovice, Veselí nad Lužnicí a Prahu o šest
let pozdìji.
Já nejsem až takový pamìtník, ale pøece jen
tady sloužím už tøicet let. Nejvìtší rozdíl mezi
minulostí a souèasností je v tom, že na nádraží
døív samozøejmì pracovala spousta lidí, pøi
jedné službì najednou až 6 zamìstnancù –
a turnusovì se osazenstvo mìnilo. Celkem u nás
pracovalo 15 zamìstnancù. A napøíklad dneska
jsem tady úplnì sám.
Dráhy nyní prezentují systém, který vychází
z pøedstavy, že stejnì jako autobusy nemají na
každé zastávce budovu se zázemím a vytopenou
èekárnou, nebude to tak mít ani železnice.
Z úsporných dùvodù je to pochopitelné, ale
ještì všichni pamatujeme doby, kdy to bývalo
jinak. Takže se cestujícím špatnì vysvìtluje, že
záchody jsou zavøené, protože nemáme
uklízeèku a èekárnu neprovozujeme, protože
bychom za ni museli platit nájem vlastnímu
podniku.
V každé stanici, i takovéhle malé jako
v Zámostí, býval pøednosta – a bývala to
postava dùležitá, ano, všichni ho známe z filmu
Pøednosta stanice s Vlastou Burianem.
Byl tady pokladník, uklízeèka, stanièní
dìlník, a všichni další, které už jsme
vyjmenovali døíve. Postupem èasu prùbìžnì, ale
hlavnì potom po roce 1989, tyhle profese z
nádraží mizely. Dnes se nás tady støídá pìt.
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zavazadel, v domeèku na každém konci nádraží pracovali dva
výhybkáøi, signalista, manipulaèní dìlník, který nakládal balíky,
kufry a kola a pøepravoval náklady, uklízeèka, a k údržbì
a ovládání trati se tu pohybovali výhybkáøi, pochùzkáøi...
Železnièáøi rùzných profesí patøili k sobì a byli na svoji profesi
hrdí, modrá armáda zkrátka symbolizovala lesk starých dobrých
èasù na dráze, dobrou státní službu pod penzí.
Nostalgické doby èeských drah jsou dávno pryè, vyprchaly tak,
jako století páry. Pøesto i dnes pan výpravèí pokaždé, když kolem
projíždí vlak, vybìhne na perón s nasazenou èervenou èepicí
a poøád ještì ho z oken vlaku zdraví strojvedoucí a mávají mu
cestující. Pan výpravèí Jan Lusk tedy každou chvíli utekl od
rozhovoru, ale zùstával soustøedìný. Jednak aby sledoval poèítaè
a doplòoval údaje o projíždìjících vlacích, jednak aby pravidelnì
odmávl vlak z perónu. Jeho dnes už penzionovaný kolega, pan Jan
Šejda, spojil s nádražím i svùj soukromý život. Bydlí ve služebním
bytì pøímo v budovì nádraží.
A tak jsme si povídali na téma: Jak se dnes žije železnièáøùm,
když koleje, budovy, vlaky i zamìstnanci v nich, patøí každý
jinému vlastníkovi a lidé vlastnì nejradìji jezdí autem...

Takže když nìkdo tvrdí, že je na dráze
zamìstnáno zbyteènì moc lidí, já si to
nemyslím. Poèty lidí se velmi zredukovaly. Dìlá
se to i tak, že malé stanice øídí na dálku
dispeèer, nikdo na nich není.
A poèet vlakù, který stanicemi projede, se
zmenšil? Ne, neøekl bych, poèet vlakù tady
projíždìjících je pøibližnì stejný. Døív si každá
stanice poèítala tzv. výkony stanice, aby vìdìla,
kolik vlakù nákladních i osobních pøes ni
projelo, kolik lokomotiv, kolik vozù... Dnes je
všechno evidováno pøes poèítaèe, takže vlastnì
by to mìlo být naprosto jednoduše zjistitelné,
ale my už se to nedozvíme.
Já sloužil od roku 1965, øíká bývalý kolega,
a øekl bych to takhle: na poèet vlakù je to stejné,
akorát døív nákladní doprava víc stála, než jela.
Bylo RVHP, všechny socialistické státy
propojené, a posílaly se velké objemy zboží.
Nebyly poèítaèe, a tak tøeba Budìjovice vzaly
dva vlaky k vyskladnìní, a dokud je

nezpracovaly, nevzaly další. Tehdy mìlo
budìjcké nádraží pìt nákladových tratí, tøi
vjezdové koleje, a než se vlaky vyprázdnily,
trvalo to. Dnes se tohle zmìnilo, takže nákladní
vlaky jezdí víc a rychleji, ale je pravda, že døív
mìl vlak tøeba tøicet vagónù – a dnes mùže
pøijet tøeba jen s jedním, dvìma.
Velký objem nákladní dopravy taky dìlal
tranzit do Rakouska – a v Budìjovicích se
všechny vlaky pøepøahaly, pøijel vlak v elektrice
a pøepøahal se na motorový, a to samé ještì pøed
Summerau v Horním Dvoøišti, kde se mìnily
èeské lokomotivy do rakouských. To všechno
nákladní dopravu hodnì zdržovalo, proto vlaky
za sebou postávaly. Navíc to byla doba, kdy se
všechno
proclívalo, kontrolovalo – nejen osobní, ale
i nákladní vlaky. To už se dneska zrychlilo,
padly hranice, dneska jede vlak tøeba z Ostravy
až do Lince bez zastavení. Dnes na trh vstoupil
soukromý sektor, døív se vezly boty do prodejen
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z jednoho centrálního skladu, plný náklad
vlaku, dnes každý objedná, kde chce, a co chce,
ale jen trochu – nepotøebuje toho vagón.
Odpadli velkoodbìratelé, tìm ostatním staèí
jedna avie. Døív chodily plné vagóny melounù,
rajèat, dnes to všechno vozí kamiony. Názorný
pøíklad vidíte u nás. Døíve se tady nakládalo
a vykládalo tøeba i 10 vagónù se døívím
a øezivem dennì, a dneska? Pusto prázdno
a vleèka se už vùbec neprovozuje pøes pùl roku.
Zase kamiony. Což o to, my už jsme teï taky
rychlí a za den to pøes republiku pøevezeme,
ovšem nìkdo to musí naložit na zaèátku,
a nìkdo s mechanizací zase vyložit a dovézt na
místo urèení – a ne každá stanice má oprávnìní
pro vykládku. V mnoha malých stanicích se
nesmí ani nakládat ani vykládat. Dráha, a
dìláme, co dìláme, nemá koleje položené
všude. Nedovezeme obchodníkovi se zeleninou
bedny až na dvùr.
Zmìnil se pomìr nákladní a osobní dopravy?
Pomìr nákladní a osobní dopravy je zhruba dvì
tøetiny osobní a zbytek nákladní. V osobní
pøevažuje dálková doprava, osobních vlakù na
krátké vzdálenosti ubylo, nìkteré tratì se vùbec
ruší. Aby jezdili lidi z Hluboké do Budìjovic
vlakem – ne. Jedou spíš autobusem, taky do
toho zasáhla mìstská autobusová linka.
Integrovaná doprava – systém, že vám platí
stejná jízdenka na vlak èi autobus byl zrušen.
Zmìna pøišla v jízdních øádech. Døív se
dìlaly jednodušeji, aby byla návaznost pro
dìlníky v šest, pro zamìstnance na sedmou a
pro školáky na osmou a stejnì tak odpoledne
zase návrat. Dnes zaèal trend tzv. taktové
dopravy, vlaky jezdí po hodinì, po dvou, ve
stejný èas. Jestli to lidem vyhovuje víc nebo ne,
nevím. To je zmìnou doby – døív neexistovalo,
aby škola zaèínala jinak než ráno v osm,
všechny podniky zaèínaly skoro stejnì.

www. hluboka.cz

Soukromníci mají teï své vlastní
pøedstavy o pracovní dobì – a ono už
pak nejde všem vyhovìt.
Na Hluboké si lidé pochopitelnì spíš
vyberou autobus, protože kdo by se
vláèel tak daleko a do kopce k
nádražní stanici. Osobní doprava na
krátké tratì je tady málo vytížená,
takže dnes už se smìjeme, že v
osobáèku mìl døív každý cestující
svoje okýnko a dnes už má pomalu
každý cestující svùj vagónek. Proè je
Hluboká pro osobáèky nešastnì
položena obìma nádražími dál od
mìsta? Prý za to mohla knìžna.
Železnice mìla vést pùvodnì podél
Vltavy a vyústit u Chotýèan. Jenže jak
knìžna hodnì cestovala, dozvìdìla se
v Itálii, kde už železnici mìli, že jim
vlaky špiní a nièí parky (tehdy se
jezdilo s pá r ou ) . A pr oto
Schwarzenberg zmìnil plány, aby se
neznièil vybudovaný hlubocký park,
pozemky na dráhu dal zdarma a tady v
Zámostí se dost tìžce kutalo ve skále.
Tehdy ovšem k obìma nádražím
zajišoval pøepravu poštovní vùz. I
pozdìji sem zajíždìl k vlaku autobus a
lidi se dovezli do mìsta, v té dobì to
bylo dobré, ale dnes jsou tržby od cestujících z
naší stanice desetkrát menší.
A rychlíky a dálkové vlaky?
Dálková osobní doprava je relativnì naplnìná,
tam to jde dobøe, do Prahy se dostanete
stoprocentnì v èastìjším intervalu vlakem než
autobusem. Staèíme konkurovat autobusùm –
i když je to teï problematické s výstavbou
koridoru (IV. železnièní tranzitní koridor Praha
– Èeské Budìjovice – Linec). Takže je
momentálnì bohužel hodnì výluk, ale až jednou
to bude dokonané, tak se bude do Prahy jezdit
pod dvì hodiny.
A pøi vší úctì, když vlak má zpoždìní, to je
nìjakých øeèí – ale když jedete do Prahy autem
smìrem na Tábor, øeknìte upøímnì, na jak
dlouho se vám prodlouží cesta popojíždìním
v kolonách.
Takže v tomhle dìlám drahám advokáta,
myslím si, že je to cestování slušné a pohodlné,
až na to, že mùžeme diskutovat o nepoøádku, na
nìj si lidé stìžují nejèastìji. Ale ten nepoøádek
nìkdo dìlá. A kdo asi? Vezmìte si pøevoz
vodákù do Vyššího Brodu. Tam dáte èistý vùz
– a jich jede skupina, je jich hodnì a ještì se
napijou, jak myslíte, že ten vùz asi dopadne?
Jenže to udìlali lidi, nikoli nádražáci, v tomhle
ohledu výchova národa ještì hodnì pokulhává.
Øidiè si autobus ohlídá, když mu tam nìkdo
støíká sprejem. Ale když má prùvodèí sedm
vozù a je tam nìkdo, kdo se chce chovat jako
vandal, tak se to nedá uhlídat. Odpadky
a pomalované sedaèky a zlodìji... Mìli bychom
být všímavìjší všichni.
Kdo vlastnì dìlá jízdní øád? Mùžete do toho
mluvit? Mluvit mùžeme, ale nikdo nás moc
neposlouchá. Když se dìlá grafikon (jízdní øád)
– døív se mìnil v polovinì roku, teï koncem –
mùžete podat nìjaké návrhy. Jenže návrhy ze
všech stanic by byly stejné, každý by chtìl, aby

od nich vlak odjíždìl v pùl osmé ráno. Nìkdo to
musí zkoordinovat, bere se v potaz dùležitost
místa a návaznost k dalším spojùm, aby to
tamhle ve Veselí nebo v Budìjovicích
navazovalo. To je takový zamotaný pavouk, že
se na tom sedí týden na poradì a pak zas dojde
na celostátní porady, sedíte v Praze a Pražák
vám suverénnì øekne, my máme milion lidí,
Jižní Èechy do kupy 650 000 – a tak to všechno
jede podle Prahy. Praha je støedem Evropy a má
hlavní nádraží.
Jízdní øády my jako zamìstnanci nemùžeme
moc ovlivòovat, pøipomínky mohou vznášet
i mìsta v zájmu svých obèanù, pravda ale je, že
ne vždy je možné je splnit, nìkdo se prostì musí
pøizpùsobit. Takže nám tu nestaví už ani
rychlíky z Prahy. V regionálním jízdním øádu je
to jednodušší, když jsme vidìli, že to nìkde
vázne u dojezdu vlaku a pøestupu na autobus,
zavolali jsme a pro Jihotrans nebyl problém èas
o chvíli posunout. Ti, co nejedou po kolejích,
jsou na tom líp, silnice je variabilní.
Integrovaný systém v jistém ohledu zùstal,
i když už nemá spoleèný lístek a nemusí mít
návaznost.
Už tak je smutné, že Hlubokou neprojíždí
Orient Expres, ale proè z jihu zmizela proslulá
Vindobona? S mezinárodními vlaky to máme
tak – my jsme na železnici poøád ti, kteøí pøišli
do dnešní Evropy až poslední, po revoluci, a to
už byly dùležité tratì rozdìlené. Vindobonu už
u nás nepotkáte, jezdí pøes Brno, protože
Rakušani veškeré vlaky do Vídnì odmítli jezdit
pøes Gmünd, tam mají jen regionální dopravu
a dnes už tudy mezinárodní rychlíky nejezdí.
Ale právì na dlouhých tratích, myslím, jsou
vlaky na cestování dokonalé. Nemusíte jen
sedìt, mùžete se projít a protáhnout, zajdete do
jídelního vozu, cestování s dìtmi je veselejší,
projíždíte krásnou krajinou... ve vlaku mùžete
dìlat spoustu vìcí a má to své kouzlo... Jenže
ceny se zvedají, energie je drahá, problém je, že
všechny peníze jdou na provoz a na to, aby se
obnovil vozový park, nezbývá. Je smutné, že
musíme lidem øíkat, my vám zdražíme jízdenky,
ale budete jezdit poøád v tìch samých starých
vagónech. Ale abych dráze nekøivdil, pøece jen
se zaèínají objevovat nové vagóny, okolo
velkých mìst jezdí nové patrové pøímìstské
jednotky, u nás se mùžete svézt žlutozelenou
Regionovou. Do rakouského Linze se mùžete
svézt v rakouských vozech a dokonce vás
potáhne i rakouská lokomotiva Taurus.
Jaké je bydlení pøímo na nádraží? ptám se
pana Šejdy a dozvídám se, že zas tak velká
romantika to není.
V patøe budovy byly zamìstnanecké byty,
vždycky aspoò jeden z rodiny musel pracovat
u železnice. V souèasné dobì už o byty tady
zájem není, to víte, lokální topení, záchod na
chodbì, svoji koupelnu mají jen dva byty ze
všech, léta se sem dovážela voda do studnì,
protože – to je tady v kronice taky zapsané –
roku 1957 studna vyschla. Vodovod se sem
protáhl vlastnì nedávno.
Nádraží má sice fasádu natøenou, jenže to je
jako s lokomotivami, které se natírají namodro,
ale vespod je to všechno staré, dùm vlhký –
železnice prostì na obnovu vozového parku

strana 15

a udržování nemovitostí peníze nemá. A mrzí
mì, že i tady okolo je to takové území nikoho,
v zimì má mìsto silnice uklizené, ale sem se
nezajede, protože pøíjezd k nádraží mìstu
nepatøí a cestující se pak brodí snìhem.
Když se posadíme za pracovní stùl v pracovnì
výpravèího, na co se to díváme?
Na papírovém válci nad stolem je barevnými
èarami nakreslená teorie, tak by vlaky mìly jet
podle jízdního øádu – a v poèítaèi na jednom ze
tøí monitorù je pak praxe, jak opravdu projedou
našim nádražím. Nìkteré – tøeba ty modré –
jsou nepravidelné vlaky, èerné jsou nákladní,
èervené jsou osobní, silnìjší èarou jsou
rychlíky, zelenou jsou samotné lokomotivy. Na
monitoru mohu sledovat, jak jezdí vlaky na celé
trati, tøeba až do Prahy. Na druhém monitoru
vidíte šedými èárkami nakreslenou èást
èeskobudìjovického nádraží – Nemanice. Tak
vlastnì vypadá nejmodernìjší zabezpeèovací
zaøízení. A jak vidíte, mùžu sledovat i co se
dìje u »sousedù« ve vedlejší stanici. Tady je
pak volná vlaková cesta vyjádøena zelenou
barvou, èervený je jedoucí vlak, bílá znamená,
že je vlak posunován, ukazuje se nám návìstí.
Takže to je takový základ, který sledujeme.
Samozøejmì po mìsíci, dvou, si jednotlivé
prùjezdy tak trochu zapamatujete. A hlavnì nám
naskakují jednotlivé vlaky na poèítaèi. A to je
právì ten tøetí monitor. Když nebyl poèítaè,
zapisovali jsme vlaky na velkou papírovou
plachtu ruènì, dnes už jen doplòujeme do
poèítaèe èísla vlakù, èas pøíjezdu na naši stanici
a odjezd. Což je samozøejmì zlepšení, i když
z toho nepøetržitého koukání do poèítaèe budou
mít všichni nádražáci brejle. A pokud
potøebujeme, v poèítaèi najdeme spoustu vìcí,
tøeba i jméno a mobilní telefon strojvedoucího
vlaku. Všechny námi zapsané údaje se pak
pøenáší do centrálního poèítaèe a díky internetu
dnes i cestující mohou sledovat svùj vlak, kde
právì je.
A my výpravèí si mezi stanicemi vlaky
»posíláme« právì prostøednictvím poèítaèe.
Podle èísla vlaku a èasu, vlak, který projel,
pøevezme další stanice v øadì za mnou. Podle
poèítaèe mùže i vìdìt, na jakou kolej by mìl
vjet, co se bude dìlat tøeba s lokomotivou, a tak
podobnì. Døív to bylo tak, že když ode mì mìl
odjet vlak, já musel zavolat dalšímu výpravèímu
a nabídnout mu ho. On ho pøijal – a teprve
potom se jelo dál. Já mu ho dnes pøeposílám
pøes poèítaè, a pøedpokládám, že on si ho
v poèítaèi a pak i fyzicky pøebere. Takže jsme
se ztechnizovali – a jsme ostøe sledováni a když
se do minuty neozveme, nevyplníme zadané
úkoly, už se o nás nìkdo stará – anebo nám
seberou prémie.
A mùže se stát, že když nìco zanedbáte,
zpùsobíte neštìstí? Ta zaøízení jsou bezpeèná
a setkávají se tu nìkolikeré kontroly
a zabezpeèení. Kdysi dávno touhle zastávkou
vedly jen tøi koleje, bylo tu zaøízení, kde se
elektøina vyrábìla víceménì toèením klikou
a nádraží se ovládalo pár hejblátky,
v semaforech v noci svítily petrolejky, a také to
fungovalo bezpeènì. Když se podíváte sem na tu
velkou desku, tak tady to zaøízení s tìmi
tlaèítky, barevnými svìtýlky a páèkami místo
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výhybek, to je zaøízení s pùvodnì ruskými
relátky – a poøád ještì funguje a je v provozu –
to stejné, co vidíte na nìm, je na
nejmodernìjším zaøízení zmenšené jen na
monitoru poèítaèe a místo tlaèítek a páèek se
používá poèítaèová myš. Tohle je vlastnì
pùdorysný model nádraží se ètyømi kolejemi
vedle sebe, na kterém svítí vždy èervenì kolej,
po které nìco pøijíždí. A že poøád nìco jede,
a já tady nelenoším tøeba dvì hodiny v klidu, to
je také pravda. Když si všechno spoèítáte,
zjistíte, že vlastnì každých 10 minut projede
naším nádražím nìjaký vlak.
Nádražím právì prosvištìl vlak, který pøed
chvílí blikal na poèítaèi i na stole a chvíli po
nìm jede další z opaèného smìru. Prostì stejný
princip jako èervená na køižovatce, jeden vlak
musí poèkat, aby druhý mohl projet, na trati
není tolik kolejí, aby se mohli vyhnout. Je to
zabezpeèené, výhybky se elektricky pøehodí,
všechno je jištìno ještì i pøes semafor, pøípadná
lidská chyba je minimalizována.
A vy jako výpravèí musíte pokaždé vyjít
k projíždìjícím vlakùm s èervenou èepicí...
Pravda je, že železnice byla vždycky taková
polovojenská organizace a že pøedpisy se
dodržují. Musím mít uniformu, nechodím
v kraasech, takže ano, èepici pokaždé na hlavu.
Ale zase si vezmìte, že už jsou dráhy, tøeba
trasa cestou z Budìjovic do Horního Dvoøištì,
kdy celou tu tra vlak projíždí a nikdo ho
nesleduje, jede kolem zavøených stanic.
V Kaplici je sice výpravèí, ale už nemá
èervenou èepici, má modrou. To je prostì teï
takový trend. Dnes jsme zodpovìdnost na tìchto
stanicích pøehodili na strojvedoucího a
prùvodèího, sami si hlídají èas a nástup
cestujících a vlak odjede, kdy má. Nám se to až
tak nelíbí, øíkáme si, pøece jen ten strojvedoucí
za sebe nevidí, nepøehlédne celé nástupištì,
výpravèí stojí na perónì, takže líp dohlédne,
jestli nìkdo dobíhá na vlak. Ale prostì se šetøí,
je to všechno o penìzích a filozofie dneška je
jako všude – každý odpovídá sám za sebe,
pokud neuposlechnete výstražných tabulek
a vstoupíte, kam nesmíte, váš problém.

Máte lepší pamì na èísla a èasy než obyèejní
smrtelníci, takový ten pocit: Je právì èas, aby
projel rychlík na Prahu?
Èísla si až tak pamatovat nemusím, èísla vlakù
naskakují v poèítaèi sama. Ale nìco
železnièáøského asi v genech mám, mùj
pradìdeèek se pøistìhoval do Chotýèan, a to
v dobì, kdy se stavìla tra. Byl kováø – a tak
dìlal krumpáèe a lopaty na její stavbu. Dìdeèek
a pak i táta se už dostali ke dráze a já tu profesi
taky zdìdil.
Pøíjezdy samozøejmì trochu v krvi máte, víte,
kdy mají vlaky odjet z vašeho nádraží a mì
nìkdy štve, jak lidi nadávají na dráhu, že je
zpoždìná, koukají tady z okýnka a už na nás
pokøikují, co jsme za chytráky, že neumíme
jezdit – a nepochopí, že to má nìjaký dùvod,
tøeba i mimo nás. Že nìjaký uspìchaný øidiè
vjel s autem na pøejezd na èervenou a že ho
skøípla závora, že tedy to zpoždìní jsme
nezavinili my. Na karamboly na silnici se nedá
moc adresnì nadávat, protože tam za to »nikdo«
nemùže. Ale železnice mùže za všechno.
Pøitom zrovna dneska, kouknìte, vlaky jeden
za druhým, všechny vèas. Tenhle je o pár minut
zpoždìný, ale to je zas kvùli výluce, to opravdu
je problém, jenže my tu tra pøedìlat musíme.
Na jaøe se zaèala trasa Budìjovice – Nemanice,
na viaduktu v Rudolfovské se zaèalo pracovat,
pokládají se nové koleje, a vùbec ta zanádražní
èást jde docela rychle dopøedu, Pekárenská
pokraèuje. Urèitì si všichni øidièi všimli zmìn
viditelných z Nádražní ulice. Tady to vidíme na
poèítaèi – to jsou takové ty vlnovky, jedna kolej
se vymìòuje, jezdí se jen po jedné, proto
zdržení.
Kompletnì hotové to vidím tak v rámci 10
rokù. Není to tak jednoduché, protože když
kouknete na mapu, mezi Chotýèany
a Budìjovicemi je pøece jen výškový rozdíl.
Geologické podmínky vedou do kopce a
z kopce, výškový rozdíl kolem 140 metrù, a to
se musí nìjakým zpùsobem pøekonat. Proto ve
skalách asi bude tunel. Variant øešení je víc,
Hrdìjovice protestují a ohrazují se kudy ne,
a kudy ano, nic není jednoduché, trvá to, než se
rozhodne.
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S ostatními stanicemi jste ve spojení jen pøes
poèítaè? Spojeni jsme nejen pøes poèítaè, ale
samozøejmì i pøes telefon, a máme dnes také už
dost kvalitní vysílaèky. Jako všude se
samozøejmì mùže vyskytnout porucha, tak jako
obèas vypnou semafory na køižovatce – jsou
vìci, které se musí domluvit osobnì.
Velký problém posledních let jsou zlodìji
kovù, to je opravdu pro dráhy tragedie. Nemám
pocit, že by to byl až tak neøešitelný problém, ty
dráty na dráze jsou velice specifické, mìdìný
spletený kabel, který se témìø nikde jinde
nepoužívá a které každý majitel sbìrny pozná...
takže mu to musí být jasné ... a ty lidi pøitom
nikdy nezadrží. Kvùli krádeži se samozøejmì
zastaví provoz a všechno se zpozdí, víte, že se to
stalo v Praze a jak to zkomplikovalo situaci.
Ne, nezjistíme to vzápìtí, když to pøestøihnou.
Oni se to už zlodìji nauèili pøemostit slabším
drátem, takže to nezpozorujeme v ten okamžik.
Døív se chodila tra a výhybky ve stanici
kontrolovat dennì, dnes u nás chodí
zamìstnanec drah dvakrát v týdnu.
Šššššš, šššššš, anebo td - td - td – nádražím
právì rychle projíždí neuvìøitelnì dlouhý vlak
plnì naložený krásnými barevnými autíèky, až
oèi pøecházejí. Samé škodovky z Mladé
Boleslavi, každá barva jiná, každý typ jiný.
Mhmm, kdyby se tak nìjaké autíèko tady na
nádraží skulilo dolù... Vypadá to, že Škodovka
je na tom dobøe, když prodá vlak se tøiceti
vagóny.
Ale ano, stalo se, to nám tady kdysi dávno
spadla z vagónu jedna Škoda Cupé, tehdejší
super sporák, ale neptejte se, jak potom
vypadala! Tohle drží dráhy nad vodou: vagóny
plné aut, železného šrotu a uhlí. Dlouhé,
naplnìné vlaky.
Zdravíte se s každým mašinfírou, když jede
okolo. To se všichni znáte osobnì?
Tak to víte, že se známe, potkáváme se vlastnì
dennì. Je pravda, že nádražáci a všichni od
vlakù drželi hodnì pøi sobì. Døív se lidi znali
víc, i tady na nádraží jsme bývala vìtší parta.
My se musíme trvale školit, každý mìsíc
máme jakési doškolování, uèíme se celý život
a každý rok dìláme zkoušky – a na jejich
splnìní závisí naše profese, takže není to
øemeslo až tak úplnì jednoduché. A døív jsme to
vždycky aspoò po zkouškách šli oslavit. To už
se dnes nedìje, každý žije víc po svém, v tom je
doba jiná. Ale není to asi jenom u drah.
My zøejmì v záøí jako výpravèí øízení provozu
spadneme opìt zpátky z akciové spoleènosti do
státního provozu. Je to tak rùznì dìleno, že
Èeské dráze zùstanou jen osobní vlaky,
prùvodèí a podobní zamìstnanci, ÈD Cargo je
zas dceøinná spoleènost èeských drah a zabývá
se pøepravou nákladù... Øekl bych, že tohle
dráhu také rozdìluje. Když nìkomu patøí koleje,
nìkomu vlaky a nìkomu lidi, dohromady už asi
pøíliš nefunguje spoleèný pocit sounáležitosti
a spoleèného díla.
A nìjaká veselá nádražní historka?
Možná bude veselé, až spadneme pod tu jinou
firmu – že bychom si honem mìli vyšívat na
kravaty a èepice už zase jiný znak... smìje se
pan výpravèí, který má na slušivé modré
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kravatì vetkána malièká loga ÈD. Vesele
možná vypadalo, když tady – jako na první
zastávce na trati – pøi návratech ještì z tìch
hodnì velikých a slavných výstav Zemì
Živitelka, vykazovali prùvodèí z vlaku
podroušené cestující. Ale pro mì až tak veselé
nebylo, uklidnit je a poslat z nádraží
vystøízlivìt. Mnohdy nám do èekárny zabloudily
neuvìøitelné existence, takže možná bych spíš
mohl vyprávìt hrùzostrašné historky.
Krásné ale bylo, když k nám na nádraží
pøijela parní lokomotiva s vlakem s turisty
z Francie a náš náèelník je pøivítal
francouzským proslovem, což si mohl dovolit,
protože studoval klasické gymnázium. Nebo
když tudy projelo i Pendolino, i když jej tenkrát
musela táhnout jiná lokomotiva.
Takže pokud si chceme zavzpomínat na staré
dobré èasy, projedeme se nìjakým
nostalgickým vláèkem...
To je urèitì možné, nostalgické jízdy se poøádají
po celé republice a hezké to je i na úzkokolejce
u Jindøichova Hradce, nebo když jede parní vlak
na Šumavì. Dráha má také muzeum v Lužné
u Rakovníka, tam najdete rùzné staré mašinky.
Já sice mám dráhu rád, ale nejsem až takový
nadšenec a koníèkáø, abych si kupoval katalogy
a sbíral staré jízdenky. To je všechno pryè,
papírové jízdenky, režijní jízdenky, jízdenky, co
se razítkovaly, ty pùvodní jsou dnes sbírány
a draze prodávány. Musím uznat, že zrovna
s tìmi jízdenkami to bylo hodnì pracné,
posledního v mìsíci se dìlala uzávìrka, všechny
jízdenky ruènì srovnat a seèíst tržbu – ještì
nedávno, než u nás zrušili pokladnu, jsem
udìlal cvak a bylo seèteno.
Ještì se vagóny rozdìlují na kuøácké
a nekuøácké, nebo už ne?
Jó, na dráze to kouøilo všechno, a nejkrásnìji
kouøily mašinky!
Dnes už ne. Nikde ve vlaku se už nesmí
kouøit, na nádražích v prostorách urèených
veøejnosti se také nikde nesmí kouøit, zkrátka
vlaky jsou všechny nekuøácké a kouøit se nesmí
ani na nástupištích pod zastøešeným prostorem.
Takže kuøáci musí popojít až na samý kraj
nástupiš, aby si mohli dát èouda.
Èichová pamì je ale strašnì zvláštní
a dlouhodobá. Musím øíct, že už je to opravdu
hodnì let, kdy jezdily parní mašiny – a pøece,
když dnes nìkde ucítím ještì párovku, ten kouø
smíšený s párou parní lokomotivy, tak se mi ty
doby a vzpomínky na nì vrátí. To má asi každý
nádražák, a myslím, že se líbí i cestujícím, je to
nostalgie a krása, i když na vás padají saze a po
cestì s otevøenými okýnky vystupujete trochu
ušmudlaní...
Pro železnièní fajnšmekry:
# železnièní stránky s nabídkou kalendáøe
s vláèky na rok 2012 – www.zelpage.cz
# IDOS - jízdní øády – www.idos.cz
# Jindøichohradecké místní dráhy
http://www.jhmd.cz
# Klub železnièních cestovatelù
http://www.kzc.cz
# Stránka pøátel železnice
http://spz.logout.cz/index.php
# KHKD, s.r.o.(historické jízdy, opravy)
http://khkd.cz/

# Parostroj - železnièní obèasník
http://www.parostroj.net
Kam na výlet s vláèky?
# nedìle 4.9. – Pravidelné jízdy vlaku
Podbrdský motoráèek – Historický motorový
vlak regionem Podbrdska na Karlštejn a zpìt.
# sobota 10.9. a 17. 9. Pravidelné jízdy Parním
vlakem Èeskou Kanadou (pøedprodej)
Jindøichùv Hradec – Nová Bystøice a zpìt,
Jindøichohradecké místní dráhy, a.s.
# sobota 10.9. Pro dìti: Parním vlakem z muzea
do muzea. Výlet parním vlakem do depozitáøe
NTM v Chomutovì – ÈD Muzeum Lužná
u Rakovníka – Žatec – Chomutov a zpìt.
# sobota 10.9. Svatováclavské slavnosti–
zvláštní parní vlak na Dobøíš na Svatováclavské
slavnosti, Praha – Braník – Dobøíš
# sobota 17.9. Knihovnická pou Ecce Libris,
zvláštní dieselový vlak s doprovodným
programem: Tábor - Milevsko - Písek - Protivín
- Vodòany - Prachatice - Volary - Nové Údolí
a zpìt. ÈD KCOD Èeské Budìjovice.
Trocha železnièní historie:
I. KOÒSKÉ DRÁHY
Poèátky železnice u nás spadají do zaèátku
19. století a my Jihoèeši v ní hráli hlavní roli!
V roce 1807 ukládá Èeská hydrotechnická
spoleènost Františku Josefu Gerstnerovi, aby
prostudoval všechny dosavadní návrhy na
vytvoøení prùplavu mezi Vltavou a Dunajem.
Ten Èeské hydrotechnické spoleènosti doporuèil
od stavby prùplavu upustit, nebo by stavba
byla ekonomicky neúnosná. Dobrozdání
vypracované F.J.Gerstnerem vyústilo v závažný
závìr: »Je-li cílem snížit náklady na pøepravu,
pak je tøeba místo stavby dunajsko-vltavského
prùplavu splavnit Vltavu a z Lince do Èeských
Budìjovic zøídit konìspøežnou dráhu.«
BUDÌJOVICE-LINEC
Konìspøežná dráha z È. Budìjovic do Lince
byla první konìspøežnou drahou na našem
území. Roku 1821 zaèíná syn F.J.Gerstnera
František Antonín Gerstner na výzvu dvorské
kanceláøe s pøípravnými pracemi na projektu
dráhy a v roce 1824 mu je udìleno privilegium
ke stavbì »døevìné a železné silnice« mezi
Mauthausenem na Dunaji a Budìjovicemi na
Vltavì. Stavba Budìjovicko - Linecké dráhy
o úzkém rozchodu 1 106 mm a délce 129 km
byla zahájena v èervenci 1825 a trvala plných
sedm let.
Po celé délce byla dána do provozu 1. srpna
1832. Èeský úsek trati byl zprovoznìn již
30. záøí 1828. Provoz na trati zajišovalo 860
koní.
PRAŽSKO-LÁNSKÁ DRÁHA
Brzy po zahájení stavby konìspøežné dráhy
z Budìjovic do Lince se v roce 1825 zrodil
projekt druhé èeské železnice. Pùvodní plány
poèítaly s tratí z Prahy do Plznì, dráha mìla být
hrazena pouze z èeského kapitálu. Stavba dráhy
zapoèala v roce 1828, prostøedky na stavbu se
však scházely velmi pomalu. Tra mìla stejný
rozchod jako koòka z Budìjovic do Lince, a to
1 106 mm. Tra zaèínala na pražském nádraží u
Písecké brány a byla vedena smìrem na Kladno
a Lány. Tra byla vedena úspornì v terénu
smìrem ke Kladnu, mìla pøíkrá stoupání a malé
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polomìry traových obloukù. V kvìtnu 1830 byl
zahájen konìspøežný provoz od Písecké brány
v Praze do stanice Vejhybka (dnešní Kladno),
v øíjnu 1830 byla nákladní doprava prodloužena
do Lán a teprve po tøech letech k pile u polesí
Pínì v køivoklátských lesích, kde definitivnì
skonèila jako tra Pražsko - Lánská. Dosáhla
délky 60 km.
II. PRVNÍ PAROSTROJNÍ ŽELEZNICE
První železnicí s parostrojním pohonem byla
Severní dráha císaøe Ferdinanda. O její
výstavbu se zasloužil profesor vídeòské
techniky František X. Riepl pùvodem ze
Štýrska. V roce 1829 seznámil veøejnost se
svým návrhem na zbudování železnice z Vídnì
do Halièe. Pro svùj návrh si získal podporu
u vídeòského bankéøe Solomona Rotschilda.
Ten požádal o udìlení privilegia ke stavbì
a provozu dráhy z Vídnì pøes Bøeclav, Pøerov
a Bohumín do Halièe s odboèkami do Brna,
z Pøerova do Olomouce a ze Svinova do Opavy.
Byla založena akciová spoleènost, kde 2/3
procent akcií vlastnil S. Rotschild a jeho
obchodní pøátelé, zbytek akcií byl rozdìlen ve
volném prodeji. Údaje o pøedpokládané roèní
pøepravì byly na tehdejší dobu fantastické a
dávaly tušit velké zisky. Celkem byla
pøedpokládaná roèní pøeprava kolem 60 000 tun
nákladù, kromì místního zboží.
Se stavbou dráhy se zaèalo v roce 1837 u
Vídnì. Stavební práce øídil K. Ghek z Benátek.
První zprovoznìný úsek trati byl dokonèen už
v listopadu 1837 a vedl z Floridsdorfu u Vídnì
do Wagramu. V èervnu 1839 dospìla stavba do
Bøeclavi a dne 7. èervence 1839 byla zahájena
parostrojní doprava na dráze z Vídnì do Brna.
Nákladní doprava na této trati byla dána do
provozu 2. bøezna 1840.
Za vedení Aloise Negrelliho (pozdìjšího
projektanta Suezského prùplavu) pokraèovala
výstavba dráhy v úseku z Bøeclavi do
Uherského Hradištì a dále do Pøerova. Dne
1. záøí 1841 byl zahájen veøejný provoz v úseku
Uherské Hradištì – Pøerov a 17. øíjna téhož
roku na odboèce Pøerov – Olomouc. V roce
1847 Severní dráha dosáhla Bohumína.
První lokomotivy pro Severní dráhu byly
zakoupeny v Anglii, v Americe a v Belgii.
Rakouští inženýøi nemìli zájem o velmi rychlé
ani zvláš tìžké stroje. Hledali lokomotivy spíše
prùmìrné, vhodné pro osobní i nákladní
dopravu a vytápìné døívím i uhlím. Až po
nákupu osmnácti strojù se železnièní spoleènost
rozhodla zabezpeèit provoz vlastními stroji.
III. VÝSTAVBA STÁTNÍCH DRAH
V prvním období se stát omezoval pouze na
povolování výstavby a provozu železnice,
kontroloval a usmìròoval jejich provoz. Ovšem
železnièní podnikání pøesahovalo finanèní
možnosti jednotlivcù a opíralo se o koncentrovaný kapitál v podobì akciových železnièních
spoleèností. Ty však mìly èasté finanèní problémy s dokonèením již rozestavìných tratí, nebo
se snažily o co nejrychlejší navrácení vloženého
kapitálu. V prosinci byl vydán císaøský dekret,
jímž byl zaveden smíšený systém železnièního
podnikání státem i soukromým kapitálem. To
ve skuteènosti znamenalo pøevzetí výstavby
kmenových drah státem.
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SEVERNÍ STÁTNÍ DRÁHA
Na poèátku roku 1842 bylo zøízeno generální
øeditelství státních drah a do jeho èela byl
postaven H. Francesconi, který øídil výstavbu
Severní dráhy císaøe Ferdinanda. Na místo
generálního øeditele stavby byl navržen A.
Negrelli. I pøes èasté problémy provázející
trasovací oddíly, byly návrhy sedmi tras
spojující Vídeò s Prahou hotové na poèátku léta
1842. Už 3. srpna 1842 císaø pøijal návrh
vybudovat nejdøíve tra z Olomouce do Prahy
a Drážïan, pøitom se využilo pøipojení na již
hotovou Severní dráhu císaøe Ferdinanda.
Bìhem tøí let 1842 až 1845 se podaøilo
postavit tra z Olomouce pøes Zábøeh a Èeskou
Tøebovou do Prahy. Dne 20. srpna 1845 pøijel
z Vídnì do Prahy první slavnostní vlak. Dráha
z Olomouce do Prahy pøinesla velký
hospodáøský rozvoj v oblastech, kterými
procházela. Se stavbou dráhy, která navazovala
na dráhu z Olomouce do Prahy, se zapoèalo
v roce 1845 po dokonèení Olomoucko - pražské
dráhy. Celá tra z Prahy do Drážïan byla
slavnostnì otevøena 8. dubna 1851. Tím byl
program vybudování Severní státní dráhy
splnìn.
V letech 1842 - 45 bylo na našem území
vybudováno 481,5 km tratí nákladem 41,5
miliónu zlatých. Oproti Severní dráze císaøe
Ferdinanda se zde projevil znaèný pokrok,
pøedevším v konstrukci vozù a lokomotiv, které
spolu s dodávkami kolejnic byly pokryty
z domácích zdrojù. Po roce 1850 se finanèní
situace Rakouska neustále zhoršovala. Když
v roce 1854 dostoupil státní deficit výše
nìkolika set miliónù zlatých, bylo rozhodnuto
jednat se zástupci francouzského kapitálu
o prodeji státních drah. Jednání skonèila
v prosinci 1854 podepsáním smlouvy o prodeji
Severní státní dráhy novì utvoøené Rakouské
železnièní spoleènosti ovládané francouzským
kapitálem.
IV. »UHELNÉ DRÁHY«
Po dokonèení Severní státní dráhy v roce 1851
v našich zemích železnièní stavební ruch
ochabl, ale ne nadlouho. Rostoucí pøeprava
velkých objemù uhlí pro prùmyslová centra
a velká mìsta si vynutila výstavbu »Uhelných
drah«. Zde však již nešlo o pouhou náhradu
silnièní dopravy, protože silnièní doprava svou
kapacitou nedostaèovala pro pøepravu
požadovaného množství surovin. Zájem o tuto
pøepravu mìla pøedevším velká mìsta Praha,
Brno, Ústí nad Labem, Liberec, Plzeò. Když
kolem roku 1865 skonèila etapa výstavby tìchto
uhelných drah, bylo na našem území osm
parostrojních drah.
V. STAVEBNÍ HOREÈKA
Porážka Rakouska ve válce s Pruskem v roce
1866 mìla za následek horeèné železnièní
podnikání. Váleèné události ukázaly, jakou
významnou roli má rychlá doprava. Rakousko
tedy zaèalo všemožnì podporovat soukromé
podnikání, aby se oživil prùmysl a obchod.
Podnikatelé získávali snadno a rychle koncese
ke stavbì a miliónové státní zálohy, aby rychle
zapoèali s výstavbou tratí. Nové železnièní
spoleènosti rychle pøibývaly, dosavadní dráhy se
prodlužovaly a s nimi rychle rostly další nové

tratì. V letech 1869 až 1875 bylo na našem
území vybudováno 3 500 km hlavních tratí.
K novému vývoji dochází po roce 1880.
Rakousko - Uhersko obnovilo a zesílilo úsilí
o budování systému státních drah, a už
budováním nových drah nebo zestátòováním
soukromých železnièních spoleèností.
Soukromému sektoru stát ponechal pouze
výstavbu lokálních tratí. Bìhem dalších 38 let
bylo na území Èech, Moravy a Slovenska
vybudováno 6 330 km vedlejších a místních
tratí. V roce 1918 železnièní sí na území
tehdejšího Èeskoslovenska dosahovala celkové
délky 13 032 km.
VI. DRÁHY po roce 1918
Po vzniku samostatného Èeskoslovenska došlo
k postupné reorganizaci železnièních drah. Stát
navazoval na dopravní strategii øady evropských
státù pøevádìt železnici z rukou soukromých do
rukou státu. Do roku 1925 bylo do státní správy
pøedáno 48 drah. V soukromém vlastnictví
zùstávalo pouze 11 drah. Souèasnì pokraèovala
výstavba nových tratí. Na Slovensku byla v
letech 1923 - 25 vystavìna tra z Krupiny do
Zvolena, dále byly vybudovány spojovací tratì
ze Vsetína do Bylnice a z Veselí na Moravì do
Nového Mesta nad Váhom. Ve tøicátých letech
pokraèovala výstavba nových tratí pøedevším na
Slovensku. V Èechách se výstavba v této dobì
soustøedila na zdvoukolejnìní tratí a na
rekonstrukci nìkterých stanic a výstavbu
pražského nákladového nádraží Praha - Žižkov.
Krátce po Mnichovské dohodì a obsazení
Èeskoslovenska hitlerovskými vojsky byly na
našem území zastaveny všechny investièní práce
na železnici.
Po 2. sv. válce byl dopravní systém železnice
v troskách. V Èechách byla velmi poškozena
velká nádraží v Chebu, Plzni, Klatovech,
È. Budìjovicích a v Kralupech nad Vltavou.
V Praze bylo nejvíce ponièeno Masarykovo
nádraží pøi kvìtnovém povstání. Horší situace
panovala na Slovensku, kde ustupující vojska
znièila pøes 2 498 km tratí z celkového poètu
3 506 km a 643 z 665 lokomotiv. Do dubna
1946 však byly všechny tratì opìt zprovoznìny.
VII. KONEC PARNÍHO PROVOZU
První parní lokomotivy na našich železnicích
pocházely témìø výhradnì ze zahranièních
strojíren. Domácí sériová výroba zapoèala
rokem 1900 v První èeskomoravské továrnì na
stroje v Praze. V roce 1920 zahajuje výrobu
parních lokomotiv také plzeòská Škodovka.
Už v roce 1925 je ve Škodì Plzeò vyvinuta
rychlíková parní lokomotiva »MIKÁDO« øady
387.0 jíž se dostalo øady mezinárodních
ocenìní.
V dobì slávy parních lokomotiv, v druhé
polovinì 50. let, bylo pod kotly parních
lokomotiv spáleno za jediný rok až 8 000 000
tun èerného i hnìdého uhlí. Postupnì je však
parní trakce nahrazena trakcí motorovou.
Výroba parních lokomotiv je v plzeòské
Škodovce ukonèena v roce 1958 a o rok pozdìji
i v ÈKD Praha. V roce 1980 byl pravidelný
parní provoz na ÈSD definitivnì ukonèen.
Fotografie k èlánku: Tra u Zámostí – jak ji
vidí mašinfíra a nebe... Foto Jan Pirgl,
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Velký výkon pøinesl velkou šanci
Obrovské pøekvapení má na svìdomí A-tým Sokola Hluboká.
20. a 21. srpna zvítìzil v Praze na Tempu 3:0 a 10:5, získal pro sebe obì
úvodní utkání ve ètvrtfinálové sérii Èeskomoravské ligy a ujal se v sérii
vedení 2:0 na zápasy. Po základní èásti Èeskomoravské ligy obsadil Sokol
Hluboká s bilancí 12 výher a 10 proher 6. místo zajišující postup do
play-off. Hrající trenér Michal Kapr v letní pøestávce naordinoval týmu dva
až tøi tréninky týdnì a mìl možnost vyzkoušet hráèe na rùzných postech ve
ètyøech zápasech proti francouzskému regionálnímu týmu. Tým se chystal
potrápit ve ètvrtfinále play-off ÈML jasného favorita Tempo Titans Praha,
3.tým tabulky po základní èásti. Tempo Praha, které v roce 2009 sestoupilo
z extraligy a loni se ji marnì v baráži pokusilo dobýt zpìt, mìlo
s hlubockými Cardinals vysoce aktivní bilanci. Z posledních pìti
vzájemných zápasù vyhráli Pražané všechny, letošní tøi jednoznaènì 15:4,
16:9 a 16:1 a do ètvrtfinálové série mohli vstoupit velmi sebevìdomì.
Do prvního utkání nominoval kouè Michal Kapr sestavu: Klimoviè 1B,
Drmota 3B, Konvalinka DH, Maøík Jakub C, Novák RF, Líkaø LF, Soukup
CF, Lukáš 2B (støídán Jandou), Hejný SS, nadhazovaè Šastný.
Hluboètí si uvìdomovali, že pokud chtìjí zvítìzit, musí svého soupeøe
»pøestøílet«. Žádné pálkaøské hody se však nekonaly, utkání bylo soubojem
nadhazovaèù. Domácího Johna Snydera a hostujícího Davida Šastného. Po
9.smìnì svítilo na svìtelné tabuli pikantní skóre 0:0. O nìco blíže vítìzství
bylo Tempo, které dvakrát dostalo bìžce až na 3.metu. S pøibývajícím
èasem bylo stále více pravdìpodobné, že otìže utkání pøevezme mužstvo,
které získá první bod. V 10.smìnì, tzv. tie-breaku šli na pálku první hosté
z Hluboké. Podle pravidel obsadili bìžci 1. a 2. metu bez outu. Ondøej
Konvalinka úspìšnì splnil signál (bunt), naèež obrana Tempa zazmatkovala.
Martin Klimoviè a Radek Drmota se posunuli na 3. a 2. metu, Ondra byl
save na 1.metì. Ještì než se staèili polaøi Tempa vzpamatovat, následoval
dùrazný prùstøel 1.metaøe od hlubockého pálkaøe Jakuba Maøíka a Hluboká
vedla 2:0. Do konce pùlsmìny ještì Jan Líkaø stáhl pro bod dalšího bìžce
a Hluboká nastoupila do dohrávky se slušným náskokem 3:0. Titáni také
nakauèovali prvnímu pálkaøi ulívku a posunuli své bìžce do skórovacích
pozic, ovšem za cenu outu na 1.metì. Veškeré nadìje Tempa zhasl
nadhazovaè David Šastný, který vystrikeoutoval další dva pálkaøe,
Amerièany Chucka Magedanze a Johna Snydera. Hluboká v zápase, ve
kterém se v prvních devíti smìnách na mety probojovalo celkem jen
7 bìžcù, šokovala výhrou 3:0. David Šastný sám strike-outem vyoutoval 10
Pražanù, John Snyder 15 hlubockých pálkaøù. Šastný povolil 1 BB a 3 hity,
Snyder 2 BB a také 3 hity. Po spoleèné sobotní veèeøi a dlouhém spánku na
koleji Blanice pøijeli v nedìli dopoledne hráèi Hluboké velmi motivovaní
urvat druhé vítìzství. Zároveò však cítili respekt ze silného soupeøe a èekali
mohutnou ofenzívu domácích. Trenér Kapr dal dùvìru tìmto hráèùm:
Klimoviè 1B, Drmota 3B, Maøík C, Novák LF, Líkaø DH, Soukup CF,
Hejný SS, Miranda 2B, Rus RF (v 7.smìnì ho vystøídal Konvalinka),
nadhazovaè Lukáš.
Domácí vsadili na levorukého nadhazovaèe Jakuba Matušku. Jeho výhoda
mohla spoèívat i ve faktu, že proti nìmu pálilo 5 hlubockých
pálkaøù-levákù. Matuška nezahájil dobøe. V úvodu povolil nìkolik odpalù,
pøipsal si trefení a umožnil chùzi a dostal svùj tým pod tlak, který Hluboká
využila k získání náskoku 3:0. Pálkaøe Tempa mìl za Hlubokou pøivádìt do
úzkých 18-letý David Lukáš, který si letos v ÈML pøipsal nìkolik
dùležitých výher a jehož výkon i sebevìdomí mìsíc po mìsíci stoupá. V
utkání se lépe než soupeøi vyrovnával s užší strikezónou rozhodèího a
poprvé pustil Tempo do vìtšího tlaku až v 6.smìnì. V obranì Hluboké záøili
zadní polaøi, kteøí se podíleli na 8 outech.
Ve vnitøním poli hráli prim shortstop Standa Hejný, který ozdobil své
polaøské pøedstavení 5 asistencemi a 1.metaø Martin Klimoviè, jenž
pochytal nìkolik tìžkých pøihrávek a jistì sbíral vysoké odpaly ze vzduchu.
Hluboké po získání náskoku 3:0 po úvodní pálce další nápor nevycházel,
Tempo snížilo ve 3.smìnì na 3:2 a situace se komplikovala. Asi rozhodující
náskok získali hosté po odpalech a 4 metách zdarma ve 4.smìnì. Vzdálili
se na 7:2 a pozdìji i na 10:2. V 6.smìnì Tempo zatlaèilo, po tlaku a chybì
2.mety snížilo na 5:10. Kouè Hluboké reagoval støídáním nadhazovaèe. Na
kopec poslal Jakuba Jandu. Janda házel pøesnì a ve srovnání s Lukášem
pomaleji, pálkaøi Tempa se nedokázali správnì naèasovat a hluboètí tak
mohli 6 z posledních 9 outù zahrát ze vzduchu. Sokol Hluboká mìl i v
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závìreèných smìnách pøíležitost skórovat, ale stav se nezmìnil. Koneèný
výsledek znìl 5:10 a Sokol si pøipsal druhou výhru v sérii. Proti
sobotnímu utkání bylo nedìlní alespoò z pohledu Hluboké velmi útoèné.
Jihoèeši nasbírali 13 odpalù a 10 chùzí. David Lukáš povolil Tempu 5 hitù
a 5 met zdarma, Jakub Janda velmi zdaøile zápas doházel. Pálkaøem
Hluboké byl Michal Soukup - 3 ze 4, 2 RBI (vždy zahrál úspìšnou
squeeze play). Hráèi Hluboké odjíždìli z Prahy s dvìma výhrami a kouè
Michal Kapr mohl být potìšen dominantním výkonem Davida Šastného
na nadhozu. I další nadhazovaèi David Lukáš a Jakub Janda ukázali, že
mohou být pro pálkaøe Tempa pøekážkou. Výbornì zahrála hlubocká
obrana a velmi vyrovnanì pùsobil hlubocký útok. Série pokraèuje
nadcházející víkend na Hluboké. Hluboké chybí krok k vítìzství v sérii,
naopak nad Tempem visí Damoklùv meè a musí už jen vítìzit.
Radek Drmota, www.baseball-hluboka.cz

KOLO-KOLO-KOLOBÌŽKA!
Napadlo mì bìhem dneška, kolo, kolo, kolobìžka... Také s úsmìvem
vzpomínáte na své dìtství? Pøijïte se k nám do pùjèovny sportovního
vybavení vrátit do svých mladých let! A už chcete vyrazit na rekreaèní
výlet, nebo si dát trochu do tìla a trhnout nìjaký ten rekord, kolobìžka
Kickbike CITY je Vám k službám. Ke kolobìžce Vám zapùjèíme také
helmu a chránièe. K dispozici máte 10 km cyklostezku vedoucí podél øeky
Vltavy pøes Bavorovice, Èeské Vrbné až do Èeských Budìjovic.
Ceník kolobìžky:
1h 80 Kè # 2h 120 Kè # 3h 140 Kè # 4h 160 Kè # celý den 250 Kè
Tìšíme se na Vás každý den v pùjèovnì sportovního vybavení ve
Sportovnì relaxaèním areálu Hluboká nad Vltavou, PO – PÁ od 15:00 do
18:00, o víkendech od 10:00 do 19:00.
Kateøina Kasková, www.areal-hluboka.cz

Cvièení pro maminky s koèárky
v Adventure minigolfu
V sobotu 17. záøí se ve Sportovnì
relaxaèním areálu na Hluboké uskuteèní
netradièní akce pro všechny maminky
s dìtmi. Od 14:00 do 17:00 bude probíhat
turnaj v Adventure minigolfu. Turnaje se
mùže zúèastnit celá rodina i jednotlivec
anení potøeba se pøedem pøihlašovat.
Startovné zde není, platí standardní ceník,
a to vèetnì zvýhodnìných rodinných
vstupù. Zkrátka a dobøe, pokud se
rozhodnete pøijít, staèí se dostavit kdykoli
v èase od 14:00 do 16:30. V 17:00
probìhne vyhlášení a pøedání cen. Vítìz
získá permanentku na 10 volných vstupù, odmìnìni však budou všichni
soutìžící.
Bìhem odpoledne pobìží vedle turnaje také 3 zajímavé lekce cvièení
pro maminky èi tatínky s koèárkem –STROLLERING. Jedná se o cvièení
v pøírodì urèené pro všechny, kteøí chodí na pravidelné procházky
s koèárkem a rádi by pøitom udìlali také nìco pro sebe. Jednotlivé prvky
cvièení vycházejí z Pilates a jsou zamìøené na efektivní tvarování postavy.
Od 14:00 zaèíná Strollering – sportovní chùze, od 15:00 Strollering –
DANCE a od 16:00 Stroll JUMBOXING. Pro každou lekci platí snížené
vstupné 50 Kè na osobu. Pro více informací o strolleringu doporuèujeme
webové stránky www.strollering.cz a www.jumpboxing.cz. Instruktorka
Zuzana Kubáòová, kterou jste mohli potkat napøíklad na Evropském týdnu
žen, nabízí také pravidelné lekce strolleringu pøímo na Hluboké. Máte-li
zájem se pøihlásit do skupinového cvièení s koèárky, kontaktujte ji prosím
na zuzanakubanova@strollering.cz èi telefonu 774 430 443.
Pøíjemné sportovní odpoledne pro celou rodinu zakonèíme opékáním
špekáèkù. Budeme se tìšit na Vaši návštìvu!
Petra Vojnarová,
www.adventuregolf-hluboka.cz, 602 893 363
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Pìtapadesátitunová Malše cestovala
z Týna do Hluboké nad Vltavou

Nìkteøí øidièi, kteøí ve støedu 17. srpna po poledni projíždìli po silnici z
Týna nad Vltavou do Hluboké nad Vltavou, mohli mít v nezvykle teplém
dni pocit, že vidí fata morganu. Na silnici byla loï. A to ne zrovna malá.
Spoleènost Èeskobritská plavební totiž stìhovala 26 metrù dlouhou,
5,5 metrù širokou a 55 tun vážící Malši, která pojme celkem 90
cestujících nad jez v Hluboké nad Vltavou.
Tam v souèasné dobì vzniká nová plavební komora. Malše má za cíl
posílit lodní dopravu v novì splavnìném úseku mezi Èeskými
Budìjovicemi a Hlubokou.
Zdejší vodní cesta byla v rámci projektu splavnìní Vltavy otevøena
11. èervna. Úpravy celého úseku vèetnì modernizace jezu, vybudování
plavební komory, nového pøístavištì v Budìjovicích, mariny v Èeském
Vrbném èi zøízení obratištì lodí stály okolo 800 miliónù korun.
»Plavební komorou v Èeském Vrbném v polovinì srpna zatím proplulo
tam i zpìt podle dostupných údajù už 8,5 tisíce lidí. Zájem roste, proto
jsme se rozhodli rozšíøit nabídku,« øekla Právu jednatelka Èeskobritské
plavební Eva Zboøilová. Spoleènost zatím na tento úsek nasadila tøi lodi.
Vojtìcha Lannu s podobnou kapacitou jako Malše a dvì menší lodì pro
asi dvanáct pasažérù.
Nyní pøibyla další, Malše. A její doprava na trase budila velkou
pozornost. Kolonu doprovázeli mimo jiné policisté, kteøí vždy podle
potøeby krátkodobì uzavøeli komplikovaný úsek trasy. Z Týna nad
Vltavou do Hluboké kolem jaderné elektrárny Temelín projela Malše po
složitém umístìní na speciální tahaè za pomoci dvou velkých autojeøábù
hladce. V klikatých a úzkých silnicích pøímo ve mìstì už to bylo
komplikovanìjší. Napøíklad most pod jedním z nejkrásnìjších zámkù v
ÈR øidiè návìsem procouval na centimetry pøesnì, aby následnì mohl
pokraèovat v jízdì smìrem dopøedu.
»Specializovaná firma je dokonale pøipravená. Celou trasu si dopøedu
dopodrobna zmapovala. Mìli jsme štìstí také na poèasí. V pøípadì deštì
by se celá akce musela odložit,« doplnila Zboøilová.
Nakládka byla zahájena v osm ráno, na hladinu Vltavy Malše znovu
dosedla v 16 hodin. O dalších 30 minut pozdìji se kapitán lodi
Josef Zoch vydal na první cestu do Èeských Budìjovic.
»Malše se narodila v roce 1959 v Brnì. Celkem tìchto lodí bylo
postaveno sedm. Pùvodnì se jmenovala Solidarita. Od roku 1962
do roku 1987 jezdila na Orlíku. Jejím kapitánem byl mùj otec,
takže k této lodi mám velmi osobní vztah,« prozradil Zoch.
Stìhování na jih Èech za problém nepovažuje, protože »následuje
svoji loï« a tu jak známo kapitán opouští jako poslední.
Trasu z Budìjovic na Hlubokou urazí výletní loï Malše se
sluneèní palubou za zhruba hodinu a pùl. Jednosmìrná cesta
vyjde na 120 korun. Zpáteèní na 200 korun. Dìti platí polovinu.
Foto: Petr Pokorný, Právo,novinky.cz

Zajímavá videa o vodì
Pokud jste si zkusili novu vodní cestu mezi Hlubokou a Budìjovicemi,
možná jste pøišli vodnímu cestování na chu. A pokud se chcete víc
dozvìdìt nìco o vodních plavbách u nás v Èechách, ale i v zemích kolem
nás, i o tom, jak jsme vodou všichni propojeni, zkouknìte na internetu pár
nabídek zajímavých krátkých filmù. Navíc jsou namluveny Františkem
Nepilem, pøipomeòte si jeho pohodová vyprávìní.
Videa kanálu Èeská Plavba na YouTube a další videa jsou nyní
pøehlednìji uspoøádána a ve vìtší kvalitì. Na web je pøedal Tomáš
Kolaøík, redaktor èasopisu Plavba a vodní cesty o.p.s.
Vèetnì dokumentu popisujícího historii splavòování Vltavy
a pokraèování prací v souèasnosti na projektu »Splavnìní Vltavy do
Èeských Budìjovic« realizovaný Øeditelstvím vodních cest ÈR.
# Splavnìní Vltavy
http://www.youtube.com/watch?v=JY-dEr7FYII
Spisovatel František Nepil popisuje v dalších dokumentech vývoj vodní
dopravy v èeských zemích i ve svìtì. Její pøínosy pro èlovìka a vztah
k pøírodì a krajinì.
# Jak si lidé plují 1 – Pánbùh nás má rád
http://www.youtube.com/watch?v=rPdRbObi8Fc
# Jak si lidé plují 2 – Plouti je nutné
http://www.youtube.com/watch?v=urIuJe-UDUE
# Jak si lidé plují 3 – Cesty pro lodì
http://www.youtube.com/watch?v=IPNGuGi9nC8
# Prùplav Dunaj-Odra-Labe - Od Jana Antonína Bati pøes Františka
Nepila po Bedøicha Moldána
http://www.youtube.com/watch?v=l6Oz9tda0hk
Zveøejnìno se svolením Plavba a vodní cesty o.p.s.

Do Purkarce se vrátil pøívoz!
Po dlouhých letech zøídila obec Purkarec na øece Vltavì opìt
pøevoznickou službu. Veslo do ruky vzali dobrovolnì pan Køížek, Dìkan
a Holoubek a kdykoli na zavolání pøevezou lidi z bøehu na bøeh.
K nejbližšímu mostu je odtud deset kilometrù, takže ušetøený èas je jistì
pøíjemný, o hezkém zážitku a opìtovném spojení lidí na obou bøezích
nemluvì. Pøevážet se bude do zámrazu.
A trochu z historie: V roce 1975 byla v Purkarci v akci »Z« vybudována
lávka pøes Vltavu a tím skonèila dlouholetá èinnost purkareckých
pøevozníkù. Lávka sloužila hlavnì pro pìší a osobní automobily.
Výstavbou lávky tehdy byly odstranìny problémy celé pøedchozí historie
Purkarce, hlavnì pøi velkých vodách, odchodu ledù v jarních mìsících ap.
Lávka pøispìla k oživení spoleèenského života v obci, hlavnì v letních
mìsících byla využívána osadníky z chatové oblasti na pravém bøehu
Vltavy nad Purkarcem.... Jenže s postavením vodního díla Hnìvkovice
vybudovaného na øece Vltavì v letech 1986-1991, zmizela i lávka. VD
bylo primárnì vybudována jako zdroj technologické vody pro elektrárnu
Temelín. Dále je využíváno k energetickým a rekreaèním úèelùm, vodním
sportùm a sportovnímu rybolovu. Letošní léto zkrátka znamenalo návrat
do náruèe vln naší krásné Vltavy...

Hledám pronájem zahrádky
v Hluboké nad Vltavou.
Prosím o nabídky na telefon 605 727 148.

Strana 20

Hlubocký zpravodaj | záøí 2011

Bojíte se rádi??? Na Hluboké potkáte slavné žralokáøe a projekt Steva Lichtaga Shark Odyssea 3D

Zveme Vás na festival Voda, moøe, oceány
MFF Voda, moøe, oceány je soutìžní festival dokumentárních filmù na uvedené téma. Jeho cílem je prezentovat
a ocenit filmová díla zabývající se svìtem sladkých i slaných vod, podnìcovat jejich tvorbu v mezinárodním mìøítku
a rozšiøovat tak poznání lidí i jejich zájem o problematiku ochrany této oblasti životního prostøedí i dìní ve svìtì
odehrávající se kolem, a už pod vodou, na hladinì, na bøezích vodních tokù a jezer èi v pøímoøských oblastech po celé planetì.
Steve Lichtag se po duchovní odboèce v Tibetu
(premiéøe se pøiblížil titul Tibet – jiní lidé, jiný
svìt) znovu vrací za žraloky do hlubin a proto
i na Hlubokou! A nebude tam sám. Festivalu,
jemuž vloni pøedcházela filmová pøehlídka
nejúspìšnìjších filmù historie, pøislíbil úèast
i jeho kamarád a velká osobnost mezi filmaøi,
potápìèi, ekology i dobrodruhy a partner
v projektu, který bude na jihu Èech slavnostnì
odstartován, Michael Rutzen z JAR, autor filmù
BBC – Living Legend a Shark Man.
Proè to všechno? Uplynulo již pár let, co
americká stanice NBC uvedla v hlavním
vysílacím èase jako první na svìtì Lichtagùv
filmový dokument Carcharias – Velký Bílý,
v nìmž se èlovìk poprvé setkal s velkým bílým
žralokem tváøí v tváø, jen tak, bez ochranné
klece. Sledovanost 450 milionù divákù
potvrdila neotøesitelnou pozici atraktivního
tématu »The Sharks«!
S nástupem digitalizace nejen televizní, ale
i kinosálù po celém svìtì pøišel èas vysílání
v 3D. Díky novým technologickým možnostem
– menším a pøesto dokonalým kamerám, se
Steve Lichtag rozhodl natoèit svùj další film
o žralocích, ale tentokráte technikou 3D!
Dùvod je prostý – na svìtì zatím neexistuje 3D
film který by zdokumentoval celou obávanou
»žraloèí ètyøku«!
Filmový pøíbìh nás zavede do ètyø lokací
nìkolika svìtadílù. V Karibiku v Bahamském
souostroví se budou toèit smeèky žralokù
bìlavých, na Galapágách u ostrova Darwin and
wolf hejna kladivounù a v Jižní Africe
v Durbanu se chystají odvážní muži na strhující
rodeo se žraloky tygøími. Vrchol žraloèí ètyøky
pøedstavuje pochopitelnì neomezený král moøí
a oceánù žralok velký bílý – lidožravý.
Ale i šance na pøítomnost velké ètyøky
osobností na Hluboké je hodnì vysoká. Kdo
zná filmy slovenského dobrodruha Pal*a
Barabáše se mùže tìšit na jeho pøislíbenou
a hodnì vzácnou úèast a nejnovìjší film, který
bude mezi asi 30 soutìžními snímky urèitì
favoritem. Pal*o je totiž notorickým sbìratelem
filmových cen, ale i odmítaèem jejich pøebírání
na pódiu. Je totiž poøád nìkde na cestách a musí
zase toèit... Mezi odvážnými muži – dobrodruhy
se objeví i jedna slavná žena. Moderátorkou
a další osobností festivalu bude milovnice
adrenalinu a rozhlasová publicistka Lucie
Výborná.
A na co se mùžeme tìšit dál? Hluboká nás
zavede i trochu na jihovýchod Asie. Spoluúèast
a podporu pøislíbilo Indonéské zastupitelství se
svými filmy, hudebnì-taneèním obohacením
galaveèera v sobotu 17.9. i turisticko podnikatelským workshopem. Jeden workshop
bude i ekologický. Pøi snímcích èeských
i ukázkách z unikátního a hodnì burcujícího
norského cyklu Budoucnost vody se sejde
v RRC Hluboká n/V odborná veøejnost.
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Projekce pro veøejnost pobìží v pátek i sobotu
v ZOO. Ani hlavní mìsto nezùstane opodál.
Pražský Moøský svìt v Holešovicích nabídne ve
svém útulném kinosále mezi akvárii každoroèní
kompletní soutìžní program.
A co se bude dít v kinì?
Unikátní mini kamera »Crittercam« vám
umožní spatøit svìt pohledem keporkaka,
žraloka vousatého nebo tulenì. Zamyslíme se
nad tím, zda voda mùže mít pamì, a jak to, že
existuje pøístroj na vysoušení sklepù, který si
nežádá pøipojení do sítì! Kdo vlastní monopol
na èervené rybí maso? Každým rokem totiž
z jedné chilské zátoky putuje k zákazníkùm ve
svìtì sto miliónù lososù bez ohledu na
vyváženost prostøedí a ekologické dùsledky.
Nebo kdo jsou piráti moøí 21.století? Dozvíme
se, že do izolované oblasti atolu Bikini, kde se
provádìly pøed šedesáti lety jaderné zkoušky,
se vracejí první potápìèi – prùzkumníci. Nebo,
že vorvani jsou mezi savci šampióny
v hlubinném potápìní. Ve snaze o pøežití se
vydávají na opakované, až hodinové výpravy do
hlubin za potravou. A za velrybami se podíváme
i na Havajské ostrovy.
Vítejte ve svìtì Vody, moøí a oceánù!
www.vodamoreoceany.cz
MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
VODA MORE OCEÁNY
16.- 18. 9. 2011
Steve Lichtag, prezident MFF VMO. Dušan
Jurèík, programový øeditel MFF VMO,
Jindøich Soukal, víceprezident MFF VMO,
pod záštitou ing. Tomáše Jirsy, starosty mìsta
Hluboké nad Vltavou.
# Místo konání: Mìsto Hluboká nad Vltavou
# Festivalové projekce: (hlavní sál) – Kino
Panorama
# Odborné tématické bloky (malý sál) a
tiskové zázemí – hotel Podhrad.
# Koncert ,»Rock for Watter«– Sportovnì
relaxaèní centrum. # Zoologická zahrada
Ohrada. # Festivalové pøehlídky (ozvìny)
Praha, Ústí n/L
Zváni zejména: Absolventi a studenti vysokých
a støedních škol, Odborníci z oblasti ochrany
pøírody, Odborná veøejnost – zpracovatelé vody,
rybáøi, správci vodních tokù apod…
Filmy soutìží v kategoriích:
Slaná voda # Sladká voda # Nejlepší dokument
# Volná tvorba # Grand Prix

Kino Panorama 16.9.2011
8:00 Azory – ráj v nekoneèné modøi 52 min. Florian
G uthknecht, N ìmecko
9:00 Zvíøecí kameramané II. 24 min. Colette
Beaudry, USA
9:30 O ceánští obøi 52 min. H erlé Jouon, Francie
10:30 T ajemství ukrytá pod hladinou I. 26 min., H ugo
H abrman, Èeská rep.

11:00 Vorvani 25 min. Y asuhiro Koyama, Japonsko
11:30 Zvíøecí kameramané IV. 24 min. Colette
Beaudry, USA
13:00 Budoucnost vody I. 50 min. T erje T vendt,
N orsko
14:00 Bikini – ráj v zakázané oblasti 43 min. ,
Annette Scheurich, M arcel Steurmann, N ìmecko
14:50 Planina 33 min., Roman G rošek, Èeská rep.
15:30 Akvária 15 min. , M ikhail D egtyar, Rusko
15:50 Vrak lodi El Naranjito, 34 min. Eva López
M erino, Španìlsko
16:25 G olfský proud a nová doba ledová 52 min.
Stéphan Poulle, Nicolas Koutsikas, Francie
17:20 D ivoké M aïarsko – Zemì vodních zázrakù 51
min. Zoltan T örök, M aïarsko/N ìmecko
19:00 – 21:00 TH E GREAT WH ITE O DY SSEY
N IGH T hosté: slavný »Sharkman« M ichael
R utzen (JAR ) a film aø Steve Lichtag .Veèer
vìnovaný novém u filmovém u 3D projektu o
Velkém bílém žralokovi. R ezervace vstupenek na
tel.: 775 680 006
(do 10.9.2011)

Kino Panorama 17.9.2011
9:00 M onkenové – tajuplní koèovníci moøí 52 min.
T akao Y amamoto/M isugi Y asukawa, Japonsko
10:00 Zvíøecí kameramané V. 24 min. Colette
Beaudry, USA
10:30 Budoucnost vody III. 50 min. T erje T vendt,
N orsko
11:30 T ajemství ukrytá pod hladinou II. 26 min.
H ugo H abrman, Èeská rep.
12:00 Písek, vítr, voda 27 min. M onique van den
Broek, Nizozemí
12:30 Voda a zvuky 5 min. Franz Fitzke, N ìmecko
12:40 Zvíøecí kameramané III. 24 min. Colette
Beaudry, USA
14:00 V draèím doupìti 52 min. Craig Foster, JAR
15:00 Budoucnost vody II. 50 min. T erje T vendt,
N orsko
16:00 H avajské ostrovy – ráj velryb 45 min. D aniel
O pitz, N ìmecko
18:00 – 21:00 ZÁVÌR EÈ N Ý FESTIVALO VÝ
VEÈ ER , rezervace vstupenek – tel: 775 680 006
(do 10.9.2011)
T rou de Fer 55 min. Pavol Barabáš ,Slovensko
Slavnostní pøedávání cen vítìzným filmùm

Kino Panorama 18.9.2011
10:00 – 14:00 projekce vítìzných snímkù

ZOO Ohrada 16.9.2011
9:00 Zvíøecí kameramané III. 24 min. Colette
Beaudry, USA
9:30 Lovci pod hladinou 52 min. Eric Santacruz,
Francie
10:30 Zvíøecí kameramané I. 24 min. Colette
Beaudry, USA
11:00 Beseda s M iroslavem H rdým„Pod hladinou na
nádech“
12:00 G olfský proud a nová doba ledová 52 min.
Stéphan Poulle, Nicolas Koutsikas, Francie
13:00 Fjord 24 min. Lisbeth D reyer, N orsko
13:30 Budoucnost vody II. 50 min. T erje T vendt,
N orsko
14:30 Ledový sochaø 40 min. Alberto M eroni,
Švýcarsko
15:20 Beseda s Petrem Kašparem„Extrémní vodácké
expedice“
16:20 V draèím doupìti 52 min. Craig Foster JAR
17:20 Anzali Pond 39 min. Saied N abi Irán
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Zoo Ohrada 17.9.2011
10:00 Zvíøecí kameramané II. 24 min. Colette
Beaudry USA
10:30 T ajemství ukrytá pod hladinou I. 26 min. H ugo
H abrman , Èeská rep.
11:00 Azory – Ráj v modré hlubinì 52 min. Florian
G uthknecht, N ìmecko
12:00 Beseda s Richardem Jaroòkem „ Žralok– právo
zabíjet a pøežít“

13:00 H avajské ostrovy – ráj velryb 45 min. D aniel
O pitz , N ìmecko
14:00 D ivoké M aïarsko – Zemì vodních zázrakù
51 min. Zoltan T örök M aïarsko/N ìmecko
15:00 Beseda s Petrem H orkým „Expedice tajné
vraky“
16:00 Bikini – ráj v zakázané oblasti 43 min. Annette
Scheurich, M arcel Steurmann, N ìmecko
17:00 Vorvani 25 min. Y asuhiro Koyama Japonsko

Relaxaèní a rehabilitaèní centrum
v Hluboké nad Vltavou 16.9.2011
10:00-12:00 B USINESS MEETI N G
INDONÉSIE – ZEMÌ OBCHODNÍCH
VÝZEV

Pozvánka na výstavu Miloslava Troupa
Alšova jihoèeská galerie pøipravila v roce 1994 autorovi výstavu
v prostorách Wortnerova domu AJG v Èeských Budìjovicích.
Vìtšina exponátù pochází z pozùstalosti a soukromých sbírek.
Základní životopisná data.
Miloslav Troup se narodil 30. èervna 1917 v Hoøovicích. Nejprve
vystudoval gymnázium v Berounì (1927 – 1935), odkud pøešel na Støední
prùmyslovou školu grafickou v Praze (1935 – 1937). Ve studiích
pokraèoval na Umìleckoprùmyslové škole v Praze, kde pùsobil v letech
1937 – 1942 v ateliéru prof. J. Bendy. Po válce získal francouzské
stipendium na École des Beaux-Arts a École des Arts décoratifs v Paøíži
(1945 – 1947). Ve Francii setrval až do roku 1950, kdy se vrátil do Prahy.
Vystavoval zde se skupinou Peintres d´aujour d´hui a Jeune École de
Paris. (Paøíž, Nice) Ve své tvorbì se vìnoval figurální tvorbì, mìstské
architektuøe, volné kresbì a grafice, knižní ilustraci, užitému umìní
(návrhy na vitráže – Pitín, Èestice u Volynì – a tapiserie – dvì jsou
v majetku AJG). Ve svých obrazech a kresbách transformoval smyslový,
vizuální zážitek do duchovní polohy. Troupova tvorba se v základní poloze
vyznaèuje plošnou charakteristikou tvaru, osobitými zkratkami a citem pro
záøivou barevnost. Prozrazuje vrozené koloristické nadání, které
vykrystalizovalo za autorova pobytu ve Francii (byl ovlivnìn napøíklad
tvorbou George Roualta, Marca Chagalla).
Svým dílem je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Alšovy
jihoèeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerii moderního umìní
v Hradci Králové, Moravské galerii v Brnì, Muzeu umìní v Olomouci,
Galerii moderního umìní v Roudnici nad Labem, Galerii výtvarného
umìní v Havlíèkovì Brodì, Východoèeské galerii v Pardubicích, Muzeu
støedního Pootaví ve Strakonicích, Památníku národního písemnictví,
Slovenské národné galérii v Bratislavì a soukromých sbírkách v ÈR
a zahranièí.
Zemøel 22. února 1993 v Praze.
Mgr. Vlastimil Tetiva
NABÍDKA VZDÌLÁNÍ VE VÝTVARNÉM OBORU
ZUŠ Trhové Sviny – poboèka Hluboká nad Vltavou nabízí pro školní rok
2011/2012 dìtem mateøských škol a žákùm základních škol studium
výtvarného oboru. V pøípravném studiu se žáci seznamují s rùznými
výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, modelování), poznávají
výtvarný jazyk, získávají znalosti z oblasti výtvarné kultury. Rozvíjejí
fantazii, tvoøivost a manuální zruènost.
Od 1. roèníku se uèí pracovat na rozsáhlejších projektech.
Uèí se o výtvarné práci i technice diskutovat, uèí se spolupracovat.
Žáci 7. roèníku by mìli umìt zvolit techniku, vybrat si témata podle svého
zamìøení. Znají dìjiny výtvarné kultury, chápou souvislosti, chrání
kulturní památky. Po absolutoriu I. sedmiletého stupnì, pøípadnì po
ukonèení II. stupnì, mohou vykonat talentovou zkoušku pro pøijetí na
umìleckém pedagogické školy vyššího typu.
Zájemci se mohou pøihlásit na tel. èísle 731 419 759
Bližší informace o škole získáte na www.zustsviny.cz

Pøijímáme nové žáky
Základní umìlecká škola Trhové Sviny poboèka v Hluboké nad Vltavou
Výuka hudebního a taneèního oboru.
# Hra na zobcovou flétnu. # Sólový zpìv # Hra na klavír # Hra na
kytaru # Hra na klarinet # Hra na klávesy # Hra na bicí nástroje
# Taneèní obor. Tato nabídka platí pro nový školní rok 2011/2012
Výuka probíhá v prostorách Základní školy a v KC Panorama
V pøípadì zájmu kontaktujte 737 130 560 p. uè. Leona Netolická
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Malé zamyšlení nad sklenkou vína...
Vážení ètenáøi,
slavnosti vína a jihoèeské rybáøské slavnosti se staly již tradièními
slavnostmi podzimních dnù. K malému zamyšlení pøedkládáme pouze
malé upozornìní. Slavnosti budou letos financovány pouze mìstem,
bude na nì uvolnìno celkem – na oboje!!! – 120 000 Kè.
Organizuje je pan Píša, alias Kulturní centrum Panorama.
Takže chceme-li pøedejít srovnávání s pøedešlými léty, kdy díky vìtším
financím z grantù bylo možné pøedstavit slavnosti »bohatìjší«,
vìzte, že tentokrát tomu tak nebude.
Ale budou tam naše èeské stánky s rukodìlnými výrobky, naše èeské –
vlastnì spíše moravské víno, burèák a cimbál – a k zábavì a radosti
pøispìjí, co mají síly, hluboètí: mažoretky, pìvecký sbor Záviš, Hasièi,
baráèníci a nìkteøí hosté. A oèešeme si naši hlubockou vinici.
Tak tedy, je to naše slavnost a za naše èeské na stole – nakonec mì
osobnì to nepøijde až tak špatné. A jak vám?
A tak tedy nekamenujme p. Píšu za to, že èasy jsou takové,
na kultuøe se šetøí a za málo penìz hodnì muziky nebude!
Na závìr prosí p. Píša o uvolnìní parkování od hotelu Podhrad
ke kostelu od 16.9. – 20.00 hodin do 17.9. – 20.00 hodin. Dìkujeme.

Hlubocký zpravodaj | záøí 2011

www. hluboka.cz
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PANORAMA

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
VÝSTAVY

Biograf
# sobota 3. záøí – Lidice. ÈR/Polsko 2011
drama/historický/váleèný. Natoèeno podle
skuteèné události... nikdy nesmíme zapomenout!
Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman
Luknár, Zuzana Bydžovská.
Režie: Petr Nikolaev. Pøístupný od 12
# støeda 7. záøí – Toulky pod oblohou.
Mongolsko 1986. Dokument. Režie: Soleron
Dorenskan. Pøístupný.
# pátek a sobota 9. a 10. záøí – Obøad. USA
2011. Drama/horor. Film podle skuteèné
události… Hrají: Anthony Hopkins, Colin
Odonoghue, Alice Braga.
Režie: Mikel Hafström. Pøístupný.
# støeda 21. záøí
– Osudové chvíle.
Polsko1981. Dokument. Režie: Jazsek Robinski.
Pøístupný.
# pátek a sobota 23. a 24. záøí – Šéfové na
zabití. USA 2011. Komedie.
Hrají: Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jason
Bateman. Režie: Seth Gordon. Pøístupný.
Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
# pátek 30. záøí – Kung Fu Panda 2
USA 2011. Rodinný/komedie/animovaný
Pokraèování dalšího pøíbìhu draèího bojovníka
… Režie: Jennifer Yuh. Èeský dabing!! 18.00
hod.

Hluboká, zámecká jízdárna
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství stálá
expozice
Èeské sochaøství 20. století stálá expozice
Flámské a holandské malíøství 16.–18. století
stálá expozice
KONCERTY
55. Hudební léto Hluboká 2011
1. záøí – Kateøina Englichová / Vilém
Veverka. Zaèátek koncertu od 19 hodin.
VÝSTAVY
Wortnerùv dùm AJG v Èeských Budìjovicích
Miloslav Troup – 27. 8. 2011 – 31.1. 2012
Ivana Lomová – 30. 06. – 04. 09. 2011
Zdenìk Burian – 8. 9. – 23. 10. 2011
Bechynì, Mezinárodní muzeum keramiky
Mezinárodní keramická sympozia stálá
expozice
Duchcovský porcelán – 05. 05. – 02. 10.
Petra Šastná / Petr Hùza – 6. 8. – 2. 10.
Alšova jihoèeská galerie / T + 420 387 967 041,
F + 420 387 965 436
e-mail: ajg@ajg.cz , www.ajg.cz. Poøady pro
školy na objednávku / zimova@ajg.cz
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup do
všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!

Komorní scéna
# nedìle 4. záøí – Radùza.
Závìreèný koncert 16. roèníku hudebního
festivalu 2011. 20.00 hod. Sál AJG v Hluboké
nad Vltavou
# støeda 14. záøí – Cestujeme … poznáváme
… Po Dominikánské republice nás provede
ing. L. Krátký. 17.00 hod. Zasedací síò MÚ.
# pátek a sobota 16. a 17. záøí – Filmový
festival. VODA – MOØE – OCEÁNY
9.00 – 22.00hod.

sobota 17. záøí – SLAVNOST VÍNA
Námìstí ÈSLA Hluboká nad Vltavou
9.00 – 19.00 hod. 4.000 litrù burèáku,
degustace vína, prùvod mìstem, staroèeský
jarmark, kulturní program pro celou rodinu,
obèerstvení …

ZOO Ohrada
17. záøí
– ZOO potmì!

GALERIE KNÍŽECÍ DVÙR
sobota 17.9.2011 v 16 hodin – vernisáž výstavy
– Vìra Krumphanzlová – grafika
POZVÁNKA DO DIVADLA
POJEÏTE S NÁMI DO PRAHY
DO DIVADLA
Dne 24. 9. 2011 – sobota, odjezd v 13 hodin
z velkého parkovištì, zastávky v Zámostí.

Jedeme na pøedstavení TØI HOLKY
JAKO KVÌT, Komorní Fidlovaèka
Praha, hraje Eliška Balzerová, Iva
Pazderková a Marie Doležalová
Po pøíjezdu do Prahy je volný program,
divadlo zaèíná v 19.30 hodin.
Cena vstupenky vèetnì dopravy do Prahy
a zpìt je 550Kè, dùchodci 520Kè.
Další informace a lístky prodává p. Bezdìková
na tel. 387 965 153 nebo 728 194 574
/po 16.hodinì/.

ZÁMEK
Národní památkový ústav a Správa zámku
Hluboká poøádají kulturní akci:

Hradozámecká noc
dne 3.9. 2011
20.00 – 24.00 hod.
Program:
A – Reprezentaèní pokoje
Veèerní návštìva Reprezentaèních pokojù
s komentovaným doprovodem v historizujících
kostýmech. Dospìlí 200 Kè. Dìti od 6 let,
studenti, invalidé 100 Kè.
C – Zámecká kuchynì
Návštìva areálu zámecké kuchynì s
mimoøádnou výstavou 20 originálních receptù
ryb a zvìøiny aristokratické kuchynì z roku
1856 schwarzenberského kuchaøe p. Zenkera,
doplnìnou floristickým aranžmá. Dospìlí
100 Kè. Dìti od 6 let, studenti, invalidé 50 Kè.
Zámecká vìž v pøípadì nepøíznivého poèasí je
zavøena a místo ní je možno navštívit zámeckou
studnu na bývalém 3. nádvoøí s ukázkou
pùvodního kotle na teplovzdušné vytápìní.
Dospìlí 40 Kè. Dìti od 6 let, studenti, invalidé
25 Kè.
Pøi zakoupení akcí A a C je vstup na vìž
zdarma. Objednávky tel. 387 843 911
Email:hluboka@budejovice.npu.cz
Skype: zamek_hluboka
Fax: 387 965 526
Víte, že...
Ve veèerních a noèních hodinách otevøe své
brány pøes sedm desítek hradù, zámkù a
dalších památek po celé Èeské republice.
Hlavním centrem dìní v letošním roce bude
Státní zámek Jaromìøice nad Rokytnou s
koncertním programem a souborem Hradišan
jako jeho hlavním hostem. Pro návštìvníky
budou pøipraveny noèní prohlídky, divadelní
pøedstavení koncerty, ale i akce netradièní,
které byste na památkách rozhodnì neèekali.
Více naleznete na
http://www.hradozameckanoc.cz/
Pøinášíme seznam památek, které se do
letošního roèníku zapojí a své brány v noci
o prvním záøijovém víkendu otevøou na jihu
Èech:
Zámek Èervená Lhota, Zámek Daèice, Zámek
Hluboká nad Vltavou, Zámek Jindøichùv
Hradec, Zámek Kratochvíle, Hrad Landštejn,
Hrad Nové Hrady, Hrad Rožmberk, Klášter
Zlatá Koruna, Zámek Blatná

H LU BO C K Ý ZPR AVO D AJ Èíslo 9. záøí 2011. Roèník 42. Vychází mìsíènì. V ydává mìstský úøad H luboká nad Vltavou, M asarykova ulice 36,
373 41 H luboká nad Vltavou. K ulturní nabídka (Panorama) 774 457 269 pøes den. R edaktorka Alena M itter (døíve Rùžièková), ? 775 622 006. E- mail:
alenoviny@ volny.cz. R edakèní kruh ing. Eva Smrèková, M arie Krejcarová, Jan Piskaè. Grafika, fotografie: ing. Jan Pirgl. O dborní poèítaèoví poradci:
Zdenìk Brodec, Adam Rùžièka. R edakèní uzávìrka dvacátého v mìsíci, ale vítáme pøíspìvky døíve! Za obsahovou správnost pøíspìvkù ruèí autoøi.
N áklad 600 výtiskù. T iskne: T iskárna PR O T ISK s. r. o. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p., øeditelstvím odštìpného závodu Jižní
Èechy v È. Budìjovicích, j.zn.:p –5696/96 ze dne 4. listopadu 1996, ev. èíslo: M K ÈR e. 109 10. N evyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Anonymy
neuveøejòujeme. D ìkujeme za vaše informace, upozornìní èi zprávy, které nám poskytnete.
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