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h ÚVODNÍK h
Taky tak nìjak pokaždé èekáte, jako já, že pøijde nový mìsíc, nový
Zpravodaj – a v nìm nebude žádný úvodník? Že prostì pøijde chvilka,
kdy už nebudu mít o èem psát? Upøímnì øeèeno, nìkdy se toho
v bezesných nocích bojím. Ale pak pøijde inspirace – a tak nìjak – se
zase octne na papíøe. Protože – vìøte nevìøte – té inspirace kolem je
spousta, pøímo nepøehlednì možností, o kterých je možné psát!!!
A to já hlupaèka už takovou dobu tvoøím noviny, kam nepíšu drby, ani
skandály, ani pomluvy, které se doslechnu. A že jich za ten mìsíc
pokaždé nasbírám docela dost... Hu, támhle nevìra. Jejda, malý pikantní
skandálek. Brr, tohle je ale opravdu ošklivý a skoro bych øekla zlý, zlý,
pane øediteli, nepìkná vìc. Hezky, tohle by nám vyprodalo èíslo dvakrát.
A heleme se, pøišel anonym, no ten je tedy hustej!
No, a nenapíšu to! Blbá jsem! Že by mi bránil ostych? Nebo moje
hloupost, že nedokážu vytìžit ze situace pøíležitost, jak efektivnì zvýšit
prodejnost – pak by byl tøeba Zpravodaj v plusových èíslech!
A nemyslete si, já bych to taky umìla pìknì bulvárnì! Mìlo by to
takovou sílu, že by chvílemi hoøel papír studem. A s Honzou Pirglem se
na vás už dlouho domlouváme, že jednou bude fotka na titulce taková, ale
TAKOVÁ, že oba jedním vrzem pøijdeme o místo.
Vy mi nevìøíte? Tak dobøe, máte, co jste chtìli. Jdu do toho:
# To jsem vám takhle nedávno ležela na zádech, vlasy rozhozené kolem
hlavy, prudce jsem dýchala, nohy vzhùru v mírném roznožení, na nohou
èerné punèochy, lakované èervené lodièky, šaty vysoukané k pasu.
Se zatajeným dechem mne sledovala odhadem asi tak stovka divákù.
Nemohli ze mne spustit oèi. Nìkteøí muži se rychle zvedali ze svých míst
a bìželi ke mnì, dotýkali se mne na rùzných místech a mluvili nìžnými
hlasy, ptali se, jak se cítím, jestli to nebolí a byli neodbytní a vùbec mì
nechtìli nechat odejít samotnou...

Nabízíme k prodeji nemovitosti
v této lokalitì

# Prodej zdìného
bytu 2+1 v osobním
vlastnictví v Hluboké
nad Vltavou
# Prodej zdìného
bytu 2+1 v družstevním
vlastnictví v Purkarci.
Bližší informace v RK.
Hledáme pro naše
klienty nemovitosti
v této lokalitì.

Dìkujeme za nabídky.
www. kralovskereality.cz
Email: info@kralovskereality.cz, tel.: 776 725 180
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# V 7.10 jsem vyrazila do tiskárny se Zpravodajem – na bicyklu – auto
doma nebylo – a kousek za viaduktem na Rudolfovské v Budìjovicích
jsem se z nìj zøítila pøi naskakování na obrubníèek – prostì jsem si
podtrhla pøední kolo. Miluju vždy a všude skvìle vyøešené
èeskobudìjovické nájezdy pro kola!!! Zvláš, když to trochu klouže.
Udìlala jsem de facto kotoul vzad s nohama vzhùru – ve svých
lakových èervených støevíèkách – a vstávala dost nešikovnì s šateèkama
omotanýma kolem krku. Kolo se položilo vedle mnì. Myslím, že celá
nekoneèná fronta aut ze Suchého Vrbného k viaduktu se tentokrát pøi
èekání a popojíždìní nenudila. Pár citlivìjších mužù vystoupilo z aut
a jalo se mne oprašovat a rovnat mi kolo. Nic nezmeškali, auta jim stejnì
stála. A mì pøekvapujícnì NIC nebylo! Malá modøinka na pøedloktí pravé
ruky je smìšná daò za tyjátr, který jsem pøedvedla. Do tiskárny jsem
dorazila v rozverné náladì a ještì pøi kontrole pøedlohy tisku si vybírala
listí z vlasù a oprašovala silnièní prach za ušima...
Takže – vyberte si, která zpráva z onoho rána, kdy jsem ukázala své
kalhotky opravdu širokému obecenstvu, je ta správná? Natáèela jsem
pornofilm na doplnìní rodinného rozpoètu nebo jsem prozaicky spadla
z kola? Když si to pøeètete obojí znovu, zjistíte, že ani jedna verze není
nepravdivá. Ano, pøesnì takhle se to stalo a obojí popis naprosto odpovídá
skuteènosti. Nelžu.
No, jenže já radši píšu Zpravodajovsky Hlubocky než Bleskovsky.
A snad jste se taky zasmáli... Takže hezký den a nohy vzhùru!!!
Ale abyste o drby úplnì nepøišli: Starostovi mìsta Hluboká se letos
narodilo už druhé vnouèe! Moc blahopøejeme! On z toho má evidentnì
radost, ale zarazilo ho, že teï má v manželské posteli babièku. Dokonce
nyní dvojnásobnou. My chytøejší víme, že paní starostová zase nyní bydlí
s dìdeèkem. Upøímnì jim pøejeme, aby ve své posteli èasem našli
i prababièku a pradìdeèka. Že to jde, se doètete v tomto èísle Zpravodaje.

Tradièní setkání seniorù
v našem mìstì se bude konat dne
30. listopadu od 14 hodin v Parkhotelu.
Na programu je diskuse se starostou, obèerstvení
a kulturní program.
Doprava ze spádových obcí zajištìna.
Srdeènì zve Mìstský úøad
a sociální komise .

# RYBÁØSKÉ SLAVNOSTI
Rádi bychom touto cestou podìkovali všem,
kteøí nám byli nápomocni pøi realizaci:
Mìstská policie Hluboká nad Vltavou, Rybáøství Hluboká CZ, s.r.o.,
Podnik místního hospodáøství, Václav Irovský, Ing. Josef Pùr.
Dìkujeme. Petr a Eliška PÍŠOVI
POJEÏTE S NÁMI DO PRAHY DO DIVADLA
Dne 26.11.2011 – sobota
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO u Václavského námìstí
pøedstavení CHVILKOVÁ SLABOST
v hlavních rolích Hana Maciuchová a Radek Brzobohatý
Po pøíjezdu do Prahy je volný program, pøedstavení zaèíná v 15 hodin.
Cena vstupenky vèetnì dopravy je 520 Kè.
Další informace na tel. 387965153
nebo 728194574 p. Bezdìková
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h ZPRÁVY Z RADNICE h
Z jednání mìstského zastupitelstva
O Nevyužívaný objekt bývalé mateøské školky v Pražské ul. byl nabídnut
k prodeji.
O Zastupitelstvo mìsta souhlasí s pøijetím prostøedkù poskytnutých
mìstu z okolních obcí na jejich žáky, kteøí navštìvují ZŠ Hluboká nad
Vltavou.
O Zastupitelstvo mìsta souhlasí s pøijetím daru movitých vìcí v hodnotì
153 735 Kè od jednotky Sboru dobrovolných hasièù ve formì
dodateèného technického vybavení nového hasièského vozidla.
O Rada odsouhlasila poøadatele obou slavností (vinaøských a rybáøských)
spoleènost Sinfonie, která se zavázala zajistit obì akce s pøíspìvkem
mìsta 120 tis. Kè.

UPOZORNÌNÍ
V souvislosti s novelou zákona è. 328/1999 Sb.,
o obèanských prùkazech dojde k tìmto zmìnám:
– Od 1.1.2012 budou žádosti o vydání obèanského prùkazu
pøijímat pouze obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností
pøíslušné k trvalému pobytu obèana – (pro mìsto Hluboká
nad Vltavou je to Magistrát mìsta Èeské Budìjovice)
– Do 30.11.2011 – si mohou na naší matrice podat žádost
o obèanský prùkaz obèané, kteøí trvalým bydlištìm nespadají
pod pøíslušný obecní úøad s rozšíøenou pùsobností
– zde tzn. pod Magistrát mìsta Èeské Budìjovice
(napø.Temelín, Lhenice, Malonty aj. ).
Do 14.12.2011 – pøijímají žádosti o obèanský prùkaz pøíslušné
obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností, pod které obèané
spadají svým trvalým bydlištìm – v pøípadì obèanù obce
Hluboká nad Vltavou a obcí spadajících do jejího matrièního
obvodu – ( tj. Bavorovice, Munice, Purkarec, Jeznice, Kostelec,
Líšnice, Ponìšice, Hroznìjovice, Hosín, Dobøejovice )
je pøíslušným obecní úøadem obce s rozšíøenou pùsobností
Magistrát mìsta Èeské Budìjovice.

Po tomto datu již nebudou žádosti o obèanské prùkazy
pøijímány !
Aby se pøevzetí nového OP mohlo uskuteènit do konce roku
2011 ještì na souèasném místì – tj. na matrice Hluboká nad
Vltavou, je, dle sdìlení Magistrátu mìsta Èeské Budìjovice,
doporuèeno obèanùm
podat žádost o nový obèanský prùkaz do 16.11.2011.
Po tomto datu je doporuèeno zažádat o nový obèanský prùkaz
pøímo na pøíslušném obecním úøadu obce s rozšíøenou
pùsobností,kam obèan spadá trvalým bydlištìm (napø. obec
Hluboká nad Vltavou spadá pod Magistrát È. Budìjovice,
Temelín spadá pod Týn nad Vltavou, atd.)
Posledním termínem pro podání žádosti o obèanský prùkaz
v r. 2011 na matrice v Hluboké nad Vltavou pro obèany
spadající trvalým pobytem pod obecní úøad s rozšíøenou
pùsobností Magistrát mìsta È. Budìjovice
je PONDÌLÍ 12.12.2011.
POZOR !! – Všechny již vyhotovené obèanské prùkazy,
které si jejich žadatelé dosud nevyzvedli nebo nevyzvednou na
souèasném místì – na naší matrice – do konce roku 2011
– tj. do 30.12.2011,budou pøedány pøíslušnému obecnímu úøadu
obce s rozšíøenou pùsobností – (tj. Magistrát mìsta Èeské
Budìjovice ), kde si je žadatel vyzvedne.
Za mìstský úøad, M. Bártová – evidence obyvatel

www. hluboka.cz

O Mìsto obdrželo nabídku pro mìstskou policii na mìøící zaøízení –
laserový rychlomìr – radar bude pøenechán mìstu do nájmu firma na
dobu 24 mìsícù. Po skonèení nájemní doby nabídne pronajímatel mìstu
radar k odkupu za odhadní cenu.
Z jednání mìstské rady
Rada mìsta pøijala usnesení a souhlas se znìním smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na akci »Domov
dùchodcù Hluboká – Snížení energetické nároènosti.« Celkové náklady
projektu: 5 224 310. Celková výše dotace: 2 624 529 Kè. Vlastní zdroje
celkem: 2 599 780 Kè.

Magistrát mìsta Èeské Budìjovice
Sdìlení obèanùm – Obèanské prùkazy
V souvislosti s nabitím právní moci novely zákona è. 328/1999 Sb.,
o obèanských prùkazech, ve znìní pozdìjších pøedpisù se od 2. 1. 2012
budou vydávat nové obèanské prùkazy, tzv. E-OP.
S touto zmìnou dojde k technickým odstávkám systému, a to ve dvou
etapách:
1. Odstávka bude v termínu od 17.11. – 20.11. 2011, provoz bude
obnoven dne 21.11.2011 v 6.00 hodin
2. Odstávka bude v termínu od 23.12. Od 16.00 hodin do 1.1. 2012,
provoz bude obnoven dne 2.1. 2012 v 6.00 hodin
S druhou odstávkou bude souviset i zmìna v podání žádosti o nový
obèanský prùkaz:
– do 14.12. 2011 bude možné požádat o vydání obèanského prùkazu se
strojovì èitelnými údaji na obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
v místì trvalého pobytu, pozdìji již nebude možné z technických dùvodù
tuto žádost pøijmout
– v pøípadì podání žádosti o vydání obèanského prùkazu se strojovì
èitelnými údaji na úøadu mimo místo trvalého pobytu, bude možné žádost
podat nejpozdìji do 30. 11. 2011.
Cestovní doklady
Dne 18.11.2011 tj. Pátek a ve dnech 20. – 30. 12. 2011 probìhne
celostátní odstávka systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými
prvky). V tìchto dnech není možné nabírat a vydávat cestovní pasy.
Poslední den nábìru žádosti o nový cestovní pas je den 19.12.2011!!!

My vám zahrajeme...
Chcete-li organizovat maturitní ples, gala ples, firemní veèer,
svatbu, raut, VIP party nebo jinou akci, která vyžaduje dobrou
zábavu a kvalitní hudební doprovod, tak je tu pro Vás kapela
GLOBUS, kterou snad není potøeba ani pøedstavovat.
Kapela GLOBUS je
seskupení pìti muzikantù,
repertoár (více jak
250 skladeb) nejvìtších a
nejznámìjších hitù èeské i
zahranièní produkce,
disponuje zároveò
svìtelnou technikou pro
Vaši show (laser, mlha,
barvy)
a je k zastižení na
telefonu:
774 457 269
nebo na : www.sinfonie.cz
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h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
15. listopadu uplyne 100 let od narození
Augustina Vojty, bývalého uèitele, dlouholetého kronikáøe
a pøedsedy MOB v Hluboké nad Vltavou.
Za vzpomínku dìkuje dcera s rodinou
BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci listopadu 2011 oslaví významná výroèí
Kaòka Zdenìk
Jankù Jaromír
Vokùrková Vlasta
Petráèek Jiøí

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

90 let
80 let
75 let
75 let

SVATOMARTINSKÁ HUSA & mladé víno 2011
RESTAURACE ROSA – BOWLING Hluboká
Ve Svatomartinské nùši najdete:
# Svatomartinská husa (1/4) se zelím a knedlíkem.
# Láhev Svatomartinského vína.
# Hodinu bowlingu na spálení nasbíraných kalorií.
Podle starodávné tradice vinaøù se mladé víno
smí ochutnávat 11.11 na sv. Martina, a to od
11.00 hodin. K této pøíležitosti jsme pro Vás
pøipravili mladé víno z Mikulova a peèenou
Svatomartinskou husièku se zelím. Hodinku
bowlingu se soutìží: kdo pøi dané písnièce dá
STRIKE dostane panáka nebo 2dcl vína ZDARMA.

V mìsíci listopadu oslaví 50 let spoleèného života »Zlatou svatbu«
manželé František a Anna Hubáèkovi z Hluboké nad Vltavou.

V cenì je uvedené menu + 1 dráha na hodinu
+ 1 láhev mladého vína = 550,- Kè
Termín: od 11.11. 2011 od 11.00 – do 18.00 hodin
(Objednávejte vèas, poèet míst je omezený)
Závaznì objednávejte na tel.: 736 202 255
nebo e-mailem: michalrest@volny.cz

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

Husièky se právì šiškují a chlazené budou pøipraveny k peèení !!!

V mìsíci øíjnu oslavili 65 let spoleèného života »Kamennou svatbu«
manželé Jan a Vlasta Hoïánkovi z Hluboké nad Vltavou.

Narodili se
Jinšík Lukáš
Zeman Matyáš
Zeman Patrik
Hájková Karla
Boudová Zuzana
Joza František

Hluboká
Bavorovice 37
Bavorovice 37
Hluboká
Hluboká
Hluboká

Opustili nás
Slípka Václav
Šímová Vlasta
Preslová Eva
Hadrava Josef

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Munice

Prodej vykrmených krùt
Stálý prodej živých
nebo opracovaných krùt
Rozvoz opracovaných
(chlazených, zabalených) krùt 1x týdnì
Prodej živých krùt na farmì v Horním Dvoøišti
Váha : opracované 7– 20 kg, živé 9 – 25 kg
Ceny: opracované 64 – 72 Kè/kg, živé 44 – 48 Kè/kg
Milan Krejèí, Èeský Heršlák 1, Horní Dvoøištì
Objednávky: tel. 723 514 370, e-mail krejm@seznam.cz

Na Hlubocko - Lišovsku schválili projekty za sedm milionù korun
Více než sedm milionù korun rozdìlí mezi
žadatele na svém území Místní akèní skupina
Hlubocko – Lišovsko, která tento týden
schválila žádosti o dotace z Programu rozvoje
venkova v rámci 6. výzvy. Úspìch mùže slavit
i mìsto Hluboká nad Vltavou.
O finanèní prostøedky rozdìlované Místní
akèní skupinou Hlubocko – Lišovsko byl velký
zájem. Celkem bylo pøedloženo 16 projektù
s celkovým rozpoètem 12,5 milionù korun.
Schváleno bylo 15 projektù s dotacemi celkem
ve výši 7,3 milionù korun.
„Žádost o dotaci pøedložilo 13 z 19 obcí
ležících na území místní akèní skupiny. Jednalo
se o doposud nejvìtší výzvu naší organizace,
a to jak z pohledu alokovaných finanèních
prostøedkù, tak i z pohledu poètu pøedložených
projektù,“ uvedl Lukáš Tryml, øeditel Místní
akèní skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Úspìšné byly i dva projekty realizované
mìstem Hluboká nad Vltavou, a to revitalizace
parkovištì v ulici Fügnerova s dotací ve výši
466 tisíc korun a obnova kaple sv. Isidora
v Hroznìjovicích, na kterou byla pøidìlena
dotace ve výši 142 tisíc korun. Další výzva
bude pravdìpodobnì vyhlášena v létì 2012.
Pøesné termíny bude schvalovat
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správní rada na zaèátku pøíštího roku.„Jednáme
o tom, že by bylo možné novì rozdìlovat dotace
i na investice do zemìdìlských staveb a
technologií urèených pro živoèišnou a
rostlinnou výrobu na Hlubocko – Lišovsku. Zda
bude možné i na tyto projekty žádat bude
finálnì rozhodnuto v první polovinì pøíštího
roku,“ dodal Lukáš Tryml.
Vybrané projekty v rámci 6. výzvy
Místní akèní skupiny Hlubocko – Lišovsko:
Žadatel, Projekt, Schválená dotace
# Obec Hlincová Hora, Oprava vybraných
místních komunikací, 474 787 Kè
# Obec Libníè, Úpravy veøejného prostranství
pøed obecním objektem èp. 47 v obci Libníè,
564 660 Kè
# Mìsto Lišov, Úprava povrchu v ulici Žižkova
– 3. etapa, Lišov, 616 267,00 Kè
# Obec Hrdìjovice, Zpevnìné parkovací plochy
pro osobní automobily u víceúèelového objektu
Tìšín – Hrdìjovice, 225 000 Kè
# Obec Chotýèany, Dokonèení rekonstrukce
obecních komunikací, 381 510 Kè
# Obec Borek, Revitalizace veøejného
prostranství v obci, 284 997 Kè

# Mìsto Hluboká nad Vltavou, Parkovištì
v ulici Fügnerova, 466 200 Kè
# Mìsto Rudolfov, Obnova místních
komunikací, I. etapa: Chodník v Hlinsku
513 578 Kè
# Obec Úsilné, Zatraktivnìní návesního
prostoru v obci, 637 859,00 Kè
# Obec Adamov, Stavební úpravy ulice
Støíbrná – vytvoøení pìší zóny, 602 187 Kè
# Obec Štìpánovice, Oprava místní
komunikace Nad rybníkem, 533 979 Kè
# Obec Libín, Chodník a veøejné osvìtlení
Libín 735 829 Kè
# Obec Vitín, Komplexní
optimalizace vymezeného úseku
místní komunikace v obci Vitín
# Mìsto Hluboká nad Vltavou,
Obnova kaple Sv. Isidora
v Hroznìjovicích 142 623 Kè
# Obnova kaplièky
sv. Jana Nepomuckého
v obci Vitín, 270 081 Kè
# Øímskokatolická
farnost Rudolfov,
Rekonstrukce interiéru
kostela sv. Víta v Rudolfovì, 889 157 Kè
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Návštìva z partnerského mìsta
Neustadt/Aisch
Pøímo na státní svátek pøibyli do našeho mìsta pøátelé z nìmeckého
partnerského mìsta Neustadt/Aisch, samozøejmì s patronkou našich
spoleèných pøátelských vztahù, Jarkou Koydl. Prohlédli si mìsto, a jako
obvykle byli pøekvapeni zmìnami, které my místní možná ani nepostøehneme,
pokud však nìkdo navštìvuje Hlubokou v èasových odstupech, mùže více
srovnávat. Pocit, že je naše døíve klidnìjší mìsto plnìjší dopravního ruchu je
zøejmì oprávnìný – míst k parkování citelnì ubývá...
Stejnì tak rušno bylo na rybáøských slavnostech u Bezdreva, kde bylo
opravdu hodnì lidí. Neuštadští se zájmem pøihlíželi pasování pana starosty do
cechu rybáøského. Stalo se mu tak již víckrát, tentokrát mìl štìstí, že ho vlídní
rybáøi nezmáèeli vodou, ani mu nestrkali až pod nos kapra, aby mu koukal do
oèí, a spokojili se s trojitým plácnutím pøes kalhoty tradièními rybáøskými
právy. Pøestože neustadští mají ve svém okolí také rybníky, rybáøské tradice
podobné tìm našim, 400 let starým, u nich neuplatòují. U Bezdreva se krásnì
opravuje pùvodní ještì gotický mostek, který vznikal pøi stavbì pøelivu ve
stejné dobì jako rybník Bezdrev.
Starosta dostal pasovací list a pochválil rybáøe –
i když velká zima nebyla a nepršelo, rybáøské
øemeslo skuteènì nepatøí k nejlehèím. A když už ty
dobré ryby pro nás chovají a loví, koukejte je aspoò
jíst! Jsou zdravé, což potvrdil rybími ochutnávkami
i pøítomný kuchaø pan Stupka.
S neustadskými nás èeká v roce 2012 jubilejní rok.
I když k nám jezdili už pøedtím, rok 1997 byl
oficiálnì stvrzen pøátelskou smlouvou a podepsán
obìma starosty – Tomášem Jirsou a Dr. Mückem. V roce 2002 pøijel starosta
Tomáš Jirsa do Neustadtu a zde byla znovupodepsána smlouva, tentokrát
pøímo o partnerských vztazích, což ve spolupráci s projekty EU umožnilo
realizovat nìkteré spoleèné akce obou mìst. Neustadští ale trochu smutní,
protože tento rok byl také poslední, kdy náš starosta jejich mìsto navštívil.
Doufají, že si desátý rok od své návštìvy najde èas ve svém pøeplnìném diáøi
a v Nìmecku se zase objeví.
Neustadt je v souèasnosti naše neaktivnìjší partnerské mìsto, Bolligenští ze
Švýcarska rovnìž, Srbská Bela Crkva je pøátelská, ale pro nás (líné)
Hluboèáky hodnì vzdálená, blízký rakouský Grein se zcela odmlèel. Pravda
je, že zatímco v Neustadtu mají spolek pøátel Hluboké, my si pøíliš starostí
s hosty nedìláme, pøišlo je pozdravit dost málo hlubockých. O to víc je tøeba
pochválit kojící novopeèenou maminku Lucku Jozovou a paní Ludmilu
Dominovou, která se u pøíležitosti státního svátku a Rybáøských slavností
ozdobila textilním kapøíkem. Samozøejmì své vlastní výroby. Rovnìž tak
Vlastu Knorovou, která šprechtila nìmèinou pøímo tlumoènické vysoké školy.
Veèeøe v L-clubu u Lacinù se pochlubila také rybou – skvìlým grilovaným
candátem – menší velikosti ze soukromého rybníèku, takže ho bylo možné
sníst na posezení. Chutnal všem!
Všichni pøátelé z Neustadtu/Aisch mají nadále zájem se s námi setkávat.
Uvítají všechny, kteøí by pøijeli na návštìvu, nebo u nich pøedvedli své
malíøské, hudební, èi jiné nadání – nic nám pøece nebrání prožívat svátky
a mìstské veselice spoleènì. Na návštìvì tam už byli hasièi, rádi by pozvali
tøeba mažoretky anebo školní dìti na výmìnný pobyt. Záleží jen na nás.
Vìnovat trochu èasu pøátelùm vám vždycky nìco mnohonásobnì vrátí.
Dobrý pocit, kostrbaté povídání ve dvou jazycích, legraci a zjištìní, že na obou
stranách hranice máme úplnì stejné radosti i starosti.
A nutno øíct, že veškeré rozdíly, které snad pøed revolucí mezi našimi
zemìmi byly,
jsou už dávno
smazány.
B ylo t o
milé setkání.
Tak zase
nìkdy pøíštì
– a snad brzo
v n ové m
jubilej ním
roce!

www. hluboka.cz

Bezdrev v produkci ryb zaujímá pøední místo mezi rybníky v Èeské republice.
V pátek 28. øíjna se na hrázi rybníka Bezdrev v H luboké nad Vltavou
uskuteènil pátý roèník Jihoèeských rybáøských slavností. Slavnosti zaèaly
výlovem. N a hrázi po celý den hrála dechová hudba, v prodeji byly èerstvì
vylovené ryby, k dispozici stánky s obèerstvením. Ukázku zpracování
a úpravy ryb pøedvádìl známý kulináø Petr Stupka.
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Recept na šastné manželství
Když se dozvíte, že nìkdo slaví Kamennou svatbu, zbystøíte pozornost. Zapátráte v pamìti, kolik let asi spolu jubilanti mohou být?
Støíbrnou a zlatou svatbu se podaøí oslavit poèetnìjším manželským párùm. Kamenná svatba už je ale opravdu výjimka pevná jako
kámen – a znamená to, že ti dva spolu vydrželi bok po boku celých 65. let! Starosta Tomáš Jirsa se divil už pøed pìti lety, když
manželský pár znovu oddával pøi jejich šedesátiletém výroèí. On i paní matrikáøky podobnou slávu zažili poprvé.
Jan a Vlasta Hoïánkovi jsou na titulní stránce na své pùvodní svatební fotografii! Stejnì jako jim to slušelo tehdy, tak jim to
spoleènì sluší dodnes. Pan Hoïánek je vysoký a štíhlý pán, který se zajímá o vše, co se dìje doma i ve svìtì, a paní Vlastièka má tytéž
krásné oèi a ke svému manželovi nadále vzhlíží. A to nejen proto, že je vedle nìj o hodnì menší. Jsou zkrátka lidé, kteøí se k sobì
opravdu patøí a harmonii jejich vztahu vnímáte nejen z toho, jak se k sobì chovají, jak se usmívají, že jsou vtipní a dokáží se spoleènì
zasmát. Poznáte i na jejich udržované domácnosti, že tady nebydlí pradìdeèek s prababièkou, kteøí jen vzpomínají na staré èasy s rukama
v klínì. Stále se pøizpùsobují novému životu, s pomocí rodiny nedávno pøedìlali byt, pracují, ètou rádi knihy, sledují, co zajímá jejich
vnouèata, tìší se z pravnouèat... a hlavnì, mají skvìlou pamì a povídání s nimi je velice milé. Rozhodnì se pøi nìm nenudíte. Zkrátka
žijí svùj život, tak jak dennì pøichází s nìèím novým, nestìžují si a jsou k sobì slušní. Kdyby šlo takovýmhle vztahùm vyuèovat
v manželských poradnách, bylo by na svìtì líp.
Pan Jan Hoïánek má v dobré pamìti veškerá dùležitá data jejich života, což je obdivuhodné. Kterou ženu by nepotìšilo, že si
muž pamatuje den a rok seznámení tolik let po svatbì! A paní Vlasta má povahu správné manželky, usmìvavé, trpìlivé, takové, která
práci pro svou rodinu nepovažuje za nìco obtìžujícího. Vždy rodina by mìla být pro každou mámu, babièku i prababièku ten
nejkrásnìjší pocit a úkol. Vdìènost za to, že jedna mladá dvojice, která se do sebe kdysi zakoukala na tancovaèce, prošla životem pøes
všechna jeho úskalí a zákruty, a nyní je obklopena rodinnou pohodou a potomky, to je pocit, který je asi ve stáøí ten nejdùležitìjší.
Rodinné album
Když jste se brali, kolik vám bylo let? Dnes lidé posunují vdavky
a narození dìtí na pozdìji, jak jste to mìli vy?
Bylo mi 26 let, øíká pan Hoïánek. Dneska je to jiné, ale tenkrát to bylo
tak, že chlapci dobývali dívky. Já se v roce 1921 narodil, ve
dvaaètyøicátém jsem byl nasazený pracovnì do Øíše. A to pro mne byla
dálka, to víte, já do té doby byl nejdál na Kleti, tehdy se nepìstovalo
nìjaké velké cestování. V Reichu jsem za války odsloužil dva a pùl roku,
pak jsem došel pìšky až na hranici republiky a vrátil se domù. A hned
22. kvìtna v pìtaètyøicátém roce po válce poøádali první taneèní zábavu
v Doudlebech, to je kousek od Borovnice, kde jsem se narodil. To datum
si pamatuju dodnes, a tak jsem tam se tam vydal a tam jsme se poznali.
Takže vaše paní byla taky odsud? Ne. Moje žena se narodila na
Slovensku, její tatínek byl italský legionáø, pak sloužil jako železnièáø na
Slovensku, ti, co pøišli z Legie, dostávali dobrou státní službu. Ale v roce
1949 Slováci všechny Èechy od nich vyhnali, a tak bydleli Kostomlatech
u Nymburka – a tam jsme se s pozdìji s manželkou v kostele brali. Když
jsme se poznali, pracovala tady v Budìjovicích v prodejnì u Bati.
V Plavu bydlela její kolegynì a kamarádka z práce, a k ní jezdila na
víkendy a vyšly si do Doudleb na tancovaèku...
A byla to láska na první pohled? No, padli jsme si asi do oka. V pùl
druhé v noci jsem ji doprovázel až do Plava, a tak jsem si myslel, že
aspoò pusu dostanu. A ona se bránila! Tak jsem si øekl, to by bylo,
a pøemlouval ji tak dlouho, že souhlasila aspoò s tím, že se za ní mùžu
pøijít podívat do obchodu. No, a tak to zaèalo...
Krásný a úplnì klasický pøíbìh... Však nás takhle nìkdy loni vzala dcera
s vnuèkou do Borovnice, Doudleb a do toho našeho kraje, abychom si
pøipomnìli, kde jsme zaèínali. Ještì máme z toho výletu fotografie...

vnouèata a dvì pravnouèata... Fotografie pøátel, spoleèných výletù
a sešlostí, a tady smutná záležitost, naši pøátelé, on zemøel velmi brzy.
To je na životì asi to nejsmutnìjší, že pøátelé od vás odcházejí, scházívali
jsme se s Klímù, Jelínkù a dalšími rodinami a podívejte, už tady s námi
nejsou. Vzadu v albu potvrzuje štùsek èrnì orámovaných listù, jak osud
posílal smuteèní parte. Tak to vidíte, ptají se mnì, k èemu já to
schovávám, ale to je vzpomínka na všechny ty, které jsme znali a byli
kolem nás... øíká paní Vlasta. A bohužel už nejsou.
To jsme byli na Kleti, ukazuje pan Hoïánek další fotografii, a tady jsou
kamarádi z Reichu, francouzští zajatci. A tenhle byl z Alžíru, Gaston se
jmenoval, s tím jsem hodnì kamarádil, dodnes si pamatuji jeho adresu,
pokusil jsem se mu potom nìkolikrát napsat, ale odpovìï jsem nedostal.
Jsou to paradoxy, když prohlížíme fotografie, kolik pøátel už s námi není,
naše mladièká družièka už zemøela a my tady poøád zacláníme
a zvyšujeme rozpoèet Drábkovi a spol., konstatuje pan Hoïánek, který
každé ráno zaèíná ètením novin a je pozoruhodnì dobøe orientován ve
veškerém dìní kolem nás.
Je dobøe, že tu jste! Vás by naopak mìli dávat za pøíklad, že jste takový
harmonický pár. Že je vám spolu dobøe a že jste po celý život pracovití,
je vidìt i dnes. Však oni si na ministerstvu práce a sociálních vìcí
poradí. A být v domì s rodinou, vidìt dorùstat vnuky, navíc mít hezký,
upravený byt, je vidìt, že pokud nìkdo nehartusí na své stáøí, nelpí na
dobách dávno minulých, pøece pak život radostnìji utíká... A ocení to
i vnouèata, i dìti, když jste veselí a vtipní, a nikoli mrzouti, co si jenom
stìžují.
Ano, dobøe nám spolu je, øíká paní Vlasta. Ono nás to také povzbuzuje,
když vidíme, že nìkteøí už odešli, nebo nìkdo zas je sám v domovì
dùchodcù, tak že my mùžeme být spolu... za to jsme vdìèní.

Prohlížíme alba plná fotografií, svatební, rodiny, pøátel, dìtí, album
s fotografiemi prarodièù... Svatební fotografie, kde je nevìsta v krásných
dlouhých šatech s vleèkou. Moc jim to tenkrát slušelo, a dodneška tvoøí
pár krásný jak na pohled, tak pøíjemný svým hezkým vzájemným
chováním.
Jak se to mìní, ta svatební móda, viïte, nevìsty se døíve zahalovaly, to
není jako teï, naše maminka by øekla: To jsou ale nestydy! Øíká paní
Vlasta, ale usmívá se pøitom. Vlastnì se trvale usmívá, nìžným
a trpìlivým úsmìvem a je poøád plná ochoty. A manžel zas umí øíkat
slova jako byla bys tak hodná, prosím a dìkuji. Prostì se k sobì chovají
ohleduplnì a láskyplnì.
Ano, sice na fotografiích vidíme, jak se èlovìk v prùbìhu života mìní,
ale základní podoba zùstává, oèi, úsmìv, oblíbená gesta... a navíc se
podoba prolíná dìtmi i vnouèaty... Tohle je prvorozený syn, když byl
miminko, dcerka je mladší, takhle se o ni bratr staral, dnes už mají také
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První svatba byla urèitì krásná, bylo po válce, byli jste mladí,
zamilovaní, ale jak jste prožívali tu další – opakovanou svatbu ? Znovu
jste si øekli své ano – a pøitom už víte, že jste splnili všechny úkoly,
které pøed lety pøed vámi byly. Dìti vychovali, s vnouèaty
a pravnouèátky se tìšíte... to musí být krásný pocit vdìènosti
a uspokojení.
Je to hezký pocit, ta druhá svatba se nám také moc líbila. To bylo na
zámku, pan Jirsa nás oddával. Já jsem hodnì emotivní a manželka také,
dìti nám pøipravili krásnou oslavu... øíká on.
Ano, krásné to bylo. A muž mi slíbil, že už se se mnou nikdy
nerozvede, že mi to dá klidnì písemnì, tøeba pøed notáøem! Chlubí se
paní Vlastièka. A prstýnek jsem dostala. To jsem koukala!
Ta první svatba se konala 26. øíjna 1946, jsme vìøící, jeli jsme do kostela
v koèáøe, tak to tehdy po válce bylo zvykem. A tak ten život pak šel.
A jak ten život šel?
Když jsme se vzali, bydleli jsme nejdøíve u mých rodièù v Borovnici, pak
jsme bydleli v Nové vsi u Budìjovic, a protože to bylo do Kostomlat
daleko, nakonec se manželèiny rodièe rozhodli, že by šli blíž sem k nám
a pøišli do Kladenského Rovného, syn tam má dodnes chalupu.
My nejsme rodilí Hluboèáci, samozøejmì, ale už tady bydlíme 60 let.
Já jsem byl zamìstnaný u Jihoèeské elektrárny, a tehdy se zaèínala
organizovat výuka uèòù a pro elektrikáøe se tady stavìlo nové uèilištì.
Tak jsme se pøestìhovali sem – 20. dubna v roce 1951. Já byl
zamìstnaný jako mistr, mìl jsem øadu uèòù, se kterými se dodnes
stýkám, zvou mì na setkání... a jsou z nich už taky dùchodci. Však teï
mìlo uèilištì 60 let od založení, mì taky pozvali. Manželka tady pak byla
zamìstnaná jako vedoucí kuchynì.
Dìti nám pomáhají, i když ještì hodnì vìcí se snažíme zvládnout sami,
ale pøece jenom, já už mám šestnáct rokù bypass a nemùžu dìlat nìkteré
práce jako døív...

zmìnilo, zvìø potøebuje urèitý biotop, drobná políèka, meze. Vzpomínám
na to rád, pìkné chvilky to byly, ráno na èekané... Byl to hezký koníèek,
i když jsem nebyl nìjak náruživý lovec.
Všechno musí jednou konèit... A já pøipravovala svaèinky a dohlížela,
aby se nic nezapomnìlo dát muži s sebou, všecko muselo být pøipravené.
Chodila jsem s ním na brigády, kamení sbírat na pole, kukuøici pro zvìø,
a v zimì s ruksakem jsme nosili žaludy, jabka do krmelce. A pak ještì
èekala kuchaøská práce, pøipravit divoèinu, srnèí nebo škubat bažanta,
dìlávali jsme to spoleènì.
Takže vy jste pomáhala s koníèkem manželovi... a vlastní jste nemìla?
Pro mne byla radost rodina, dìti... Já nevedla nìjaké velké kamarádšofty,
abych utíkala od rodiny za zábavou, bavilo mne to doma. To spíš jsme se
scházívali s kamarády spoleènì i s dìtmi, Silvestry jsme u nás slavili,
pøíležitostí bylo dost. To je taky dùležité, mít hodnì pøátel a užívat život
spoleènì. Ono to bývalo jiné, pøátelštìjší. Taky se mezi sousedy dìlali
ploty, ale mohli jsme si pøes nì povídat. Já nechápu, že si dnes nìkdo
postaví dùm a od souseda se oddìlí dvoumetrovou zdí. Už taková
soudržnost mezi lidmi není.
Spoleènost žije dneska jinak než my jsme byli zvyklí, za pár let se
zmìnilo nahlížení na spoustu vìcí, dneska je tolik lákadel a možností, lidi
to využívají, když mùžou. A jak se øekne, dìti pro nì neznamenají tolik,
aby pro nì taky sami obìtovali ze svého èasu a pohodlí, každý chce hodnì
užít a nechce se nièím zdržovat. Život už to tak pøináší Ale já myslím, že
se jedná se o takovou zásadovost, která by se mìla dodržovat.
A øekla bych, že v nìkterých ohledech to lidé mají dnes mnohem horší,
my jsme se o tu práci nemuseli tak bát, nemìli jsme takový stres, nebylo
všechno tak rychlé, žili jsme o nìco bezstarostnìji.

Jaký máte recept na šastné a tolikaleté spoleèné manželství?
Je to samá tolerance, viï, dìdeèku? ptá se paní Vlastièka muže na
souhlas. Jednou ustoupí ten, podruhé zas onen a jde to. Ale vždycky jsem
mìla na pamìti, že by žena mìla vìdìt, kdy být moudøejší a nepøít se
a držet rodinu dohromady. Obèas je tøeba pøimhouøit oèko, ale kromì
toho, že jsou muži trošièku ješitní, na nich nenajdete žádnou chybu.
My jsme nikdy nemìli takové to italské manželství, øíká Jan Hoïánek.
A když jsme se jeden den poškorpili a nemluvili jsme spolu, vyspali jsme
se do druhého dne... a zase bylo dobøe. Já mìl v ženì vždycky oporu,
mohl jsem se na ni spolehnout.
Zøejmì máte oba dobrou povahu, vyhovujete si, jste optimistiètí. A jaká
etapa manželství je ta nejkrásnìjší?
Nejkrásnìjší je svatba a pak to období po svatbì. Potom když pøicházejí
dìti, to je zase veliká radost, øíká paní. My mìli prvorozeného syna a pak
dceru a syn tady s námi dnes v domì bydlí. Potom se do života zamíchá
zamìstnání jednoho i druhého, takže nìkdy i starosti se pøenášejí domù.
Já si obèas postìžovala, taka si moc nestìžoval, ale já ano – a vždycky
jsem u nìj našla pochopení, nikdy mì neodbyl, dej mi s tím pokoj, to je
tvoje vìc, to neøekl nikdy. I když jsem zaèínala v práci s myšlenkou, že
když nebudu nikomu ubližovat, ani se nad nìkoho vynášet, tak to pùjde
dobøe, pøesto dvanáct žen zvládnout bylo nìkdy tìžké. I když jsem to
skuteènì myslela dobøe, byly to nìkdy nepøíjemné drobnosti, které jsem
musela øešit, zodpovìdìt komu jsem tu odmìnu dala a komu ne... pro
moji povahu to nebylo snadné. Ale nakonec se musíte nauèit, že nemùžete
být hodný na všechny, jinak byste nepoøídili. Zrovna nám nedávno øíkala
dcera, mamko, vy jste nás vedli tak, že v dnešním svìtì s touhle slušností
vùbec nepochodíme. Tak øíkám, my jsme vám dali to nejlepší, co jsme
umìli, a s tím škaredým si musíte dneska sami poradit, už jste dospìlí.
Já pracoval s mladými uèni, øíká Jan Hoïánek, a práce to byla pìkná,
tìšila mì, pracoval jsem také jako pøedseda rodièovského sdružení, rok
co rok jsme poøádali plesy a jiné akce, byl to hodnì aktivní život. Kdežto
manželka tam mìla v kuchyni spoustu ženských, a to víte, to není
jednoduché.
A jaké máte záliby?
Celý život jsem mìl jako koníèka myslivost, od roku 52 do loòského roku
jsem se mu vìnoval. Dneska už je to jiné, my jsme tehdy jezdívali
k Záboøí, do obce Dubné, bývalo drobné zvìøe spousta, to se ještì
nemusela odchovávat zvláš. Pak tím jiným zpùsobem hospodaøení se to
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A zažili jste nìjakou velkou manželskou krizi, kdy jste si øekli, a dost,
už s tím druhým nebudu, teï mì rozzlobil naposled...
Ani ne. I když, jistì, øíkala jsem si, když se koukne po nìjaké hezèí než
jsem já, tak se nedá nic dìlat. Ale jen do urèité meze. A za nás také se
øíkalo, èeho oèi nevidí, srdce neželí. A pak, vždycky se vrátil domù...
šibalsky se usmívá paní Vlasta. To se jen jednou stalo, že ho pøivedli
kamarádi myslivci, strèili ho za dveøe a utekli...
Aspoò se na podobné historky dá vzpomínat s úsmìvem.
To nebylo, že bych byl opilý, ale manželka mì hned radši stìhovala do
ložnice, smìje se pan Hoïánek. Syn byl tehdy malý, tak se jen udivenì
ptal, co je tatínkovi?
Tatínek nikdy neholdoval alkoholu, potvrzuje žena, ale dneska, když
dostaneme nìjakou tu sladkou brïolu, obèas pøijde den, kdy vyndá
štamprlátka a nalije nám na zdraví.
Jste šikovní, co všechno ve vašem vìku zvládnete! Genetika je jedna
vìc, ale urèitì vám pomáhá optimistický pøístup k životu, vy opravdu
nejste škarohlídi. A možná je tu dobrý vzduch a síla tìch dubù poblíž.
To je pravda, jsme tady trošku odøíznutí od civilizace, ale ten ruch ve
mìstì nemusíme nikomu závidìt. Do pøírody jsme vždycky chodili rádi.
A škarohlídi nejsme, radši si svìt malovat trošku do rùžova, jinak to
v životì nejde. Nedržíme nìjaké extra diety, jíme, co máme na talíøi,
nijak jsme si nikdy nevybírali. Však ale pamatujeme hezké èasy, kdy
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jsme ještì pro èerstvé mléko chodívali s konývkou na Vondrov. Nìco je
možná v genech, mùj tatínek zemøel v osmdesáti devíti, já už ho o mìsíc
pøedhonil. Moje maminka zemøela po porodu mého bratra, to mi byly tøi
roky. Tak se nás ujala sestra maminky. Takže jsme ji brali až do její smrti
jako vlastní mámu. Manželky tatínek zemøel v 72 letech, ale její
maminka v 95, ta tady bydlívala s námi.
Dodneška jezdím autem, kdysi jsem jezdil jako vojenský øidiè, tahal
jsem kanóny, na první auto jsme se zmohli v roce 62. Oktávii jsme si
koupili, pak dokonce, když jsme ji prodali, jsme byli rok bez auta, to jsme
stavìli dùm... Potom jsme si koupili trabanta, tenkrát stál 35 tisíc, a jak
jezdil! To byly doby, kdy na silnici bylo pár aut, když jsem jel veèer tøeba
z honu, tak jsem až na Hlubokou nepotkal auto.

Myslím, že èlovìk v duši zùstává poøád stejný, od dìtství do stáøí,
povaha, pocity, to se asi moc nemìní. Možná že už jako starší víc
pamatuje, že si uvìdomí delší èasový úsek života, má zkušenosti. A každý
také máme jiné vzpomínky – by na spoleènì prožitý život. Proto je
dobøe, že Hoïánkovi mají tak pìknì uspoøádaná alba a mohou v nich
listovat – a tak dobrou pamì!
Dìkujeme za krásný pøíklad tolerance a spokojeného života. A za
dùkaz, že když se chce a když se osudu trochu pomùže – když ona a on se
mají rádi – tak to mùže vyjít! A to je nadìje pro nás všechny...
Fotografie k èlánku: kostel v Kostomlatech u Nymburka,
kde se konala svatba Hoïánkových
a dobová fotografie Borovnice, kde se narodil pan Hoïánek

Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou se stává èlenem WAZA
Shodou okolností se v týdnu 2.– 6.10.1011, kdy slavíme Den zvíøat, koná
v Èeské republice v Praze výroèní konference Svìtové asociace
zoologických zahrad a akvárií (WAZA), kde byla Zoo Ohrada oficiálnì
pøijata za èlena. Jsme na to velice hrdí, nebo èlenství v tak prestižní
odborné organizaci mimo jiné vypovídá o tom, kam naše zoo za
posledních deset let dospìla. Svým rozvojem se zaøadila mezi moderní
a všeobecnì uznávané zoologické zahrady.
WAZA (www.waza.org) sjednocuje významné zoologické zahrady
a regionální asociace zoologických zahrad celého svìta. Èlenství pro
nás kromì jiného odbourává zbývající pøekážky pro další spolupráci,
umožòuje výmìnu zkušeností, zapojení se do významných chovných
programù, možnosti získávání a výmìnu zvíøat – otevírá dveøe pro tyto

kontakty ve významných zoologických zahradách z celého svìta. Zoo
Ohrada je do souèasné doby èlenem:
UCSZOO (Unie èeských a slovenských zoologických zahrad)
EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií)
EARAZA (Euroasijská regionální asociace
zoologických zahrad a akvárií)
IZE (Mezinárodní asociace vzdìlávacích
pracovníkù zoologických zahrad)
Hezký den pøeje
a do zoo v krásné dny babího léta zve
Roman Kössl
Zoo Ohrada

Slavnost v Heømani za úèasti »Záviše«
Dne 3. záøí 2011 uspoøádala obec Heømaò za Vidovem u Èeských Budìjovic slavnostní Chtìly bychom tímto všem obèanùm obce Heømaò podìkovat
odpoledne k uctìní 90. výroèí zbudování Památníku národní svobody k poctì za pozvání a za péèi, kterou nám vìnovali.
heømaòských váleèných obìtí v 1. svìtové válce. O hudební doprovod slavnosti
u pomníku se postaral náš Ženský pìvecký sbor Záviš.
Celou slavnost øídil a prùvodní slovo pronesl starosta obce pan Ing. Václav Pexa.
Jako host se zúèastnil poradce prezidenta republiky pan ing. Josef Kalbáè. Jeho milá
a fundovaná øeè zaujala všechny pøítomné. Nás zaujal také svým zájmem o hudbu,
nebo všechny skladby, které jsme zpívaly, zpíval s námi a daroval nám tøi sbírky
zpìvníkù, které vydal. Souèástí akce byla i slavnostní mše.
Památník národní svobody se nachází v lese nedaleko vesnice. Je to nejvyšší bod
v obci s výhledem do dalekého okolí. Sluneèné poèasí ještì umocòovalo krásu pøírody
a celé akce. V lese jsme ještì nezpívaly a tak to byla pro nás nová zkušenost a zážitek.
Po slavnostní oficielní èásti nás pan starosta pozval na veselici, která se konala na
høišti vedle obecního úøadu. Na úvod veselice zatanèil a zazpíval krojovaný soubor
z Komaøic. Poté hrála k tanci a poslechu kapela Jihoèeští Rodáci. Heømaòské ženy, ale
i muži se ujali obsluhy všech pøítomných a také nás žen ze sboru. Heømaòské ženy se
svými výrobky opravdu vyznamenaly.

PØIBYSLAV
setkání øidièù a osádek
hasièských vozidel
# 26. – 28.8. 2011 Na setkání hasièù a hasièské techniky jsme se vydali
i letos. Dobrovolní hasièi z Hluboké nad Vltavou se mìli èím chlubit.
Naše nové auto – cisterna CAS 20 T 815 TERRNO, se vydala na první
delší cestu. Toto krásné vozidlo, které jsme získali díky sdruženým
financím státu, Jihoèeského kraje, mìsta Hluboká nad Vltavou a s naším
pøispìním, budilo všude pozornost. Cesta do Pøibyslavi s prázdnou
cisternou byla rovnìž zajíždìjící cvièná a kondièní jízda. Za volantem se
vystøídal velitel Zdenìk Slepièka a strojníci Jiøí Karvánek a Petr Mrskoš.
Ètvrtým úèastníkem byl Karel Šantora. Na letišti v Pøibyslavi jsme mìli
stanovištì u spoleènosti THT Polièka, která vyrábìla hasièskou nástavbu
na naši Tatru. S tímto výrobcem hasièské techniky a dodavatelem
vybavení má náš sbor velmi dobré zkušenosti a výbornou spolupráci.
Do Pøibyslavi jsme pøijeli pøed devátou hodinou. Na ploše už bylo dost
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vystavených vozidel úèastníkù, kteøí pøijeli v pátek odpoledne. Plocha
letištì se rychle plnila hasièskými auty a vystavovateli hasièského náøadí
a doplòkù. Nabídka byla široká, hasièské obleèení, zásahové rukavice
a obuv. Dále dvì firmy nabízely prapory, vlajeèky, stuhy, kalendáøe,
pohlednice a odznaky. Dost bylo i stánkù s obèerstvením a pivem.
Hned u jednoho jsme se po pøíjezdu posilnili. Pak jsme se rozdìlili,
Zdenìk zùstal u auta a informoval zájemce o cisternì, jak jsme ji poøídili
a co vše vozíme za vybavení.
My tøi ostatní jsme obhlíželi, co pøivezli ukázat ostatní. Pøijeli hasièi
nejen z Èeské republiky, ale i Polska, Slovenska a Rakouska. Hasièská
auta a další technika byla rùzného stáøí. Vidìli jsme i první støíkaèku ze
zaèátku minulého století. Nìkterá stará auta byla pìknì renovována.
Již nebyly vidìt takové vozy, s kterými se øidiè bál na silnici. To bylo
vidìt na prvním setkání. Nìkteré sbory pøivezly i pøívìsné støíkaèky. Bylo
k vidìní i nìkolik èerpadel podobných jako máme my. Dobrý nápad byl
se na velké akci prezentovat nejen auty. Velká tabla pøed vozy ukazovala
na fotografiích, z jakých vrakù vznikala a co dalo práce je vypiplat do
zaniklé krásy. Jiné sbory ukazovaly na tablech svoji práci, co všechno
bìhem roku dìlají. Jiní hasièi nabízeli papírovou skládaèku, kde
prezentovali nejen sbor, ale i mìsteèko, okolí a pøírodní zajímavosti. Dost
aut bylo ozdobeno vlajkami sborù, nebo mìst. V jedenáct hodin, bylo
hlavní zahájení akce oznámeno houkáním všech sirén na hasièských
vozidlech. Pøijely historické vozy, které k tomuto setkání podnikly
hvìzdicovou jízdu po republice. Na pódiu se støídaly jednotlivé kapely.
Vidìli jsme ukázku hašení požáru pomocí letadla. Bylo možno se nechat
v letadle vznést a prohlédnout vše z výšky. Do menší výšky zvedala
diváky hasièská plošina. Potkali jsme se s pøáteli z Èernovíra a slíbili
jsme jim návštìvu v øíjnu. Vidìli a pozdravili jsme se s kolegy z Dolního
Bukovska, Týna nad Vltavou, Písku, Èimelic a dalšími.
Program pokraèoval ukázkami vyproštìní zranìných osob
z havarovaných vozidel. Spolupráce hasièù a zdravotníkù byla vzorná.
Støíhalo se auto, vynášeli se zranìní figuranti, vše s komentáøem.
Po poledni se sluneèné poèasí zaèalo mìnit. Odpoledne pøišel déš a
zima. Naše cisterna i tak byla po celou dobu otevøena k prohlídce. Vždy
nìkdo z nás se u auta zdržoval a podával informace. Vìtšina z úèastníkù
setkání nám náš vùz pochválila. Hodnì lidí nám i závidìlo, jak se o nás
mìsto stará, když se ještì dozvìdìlo, jakou techniku máme doma,
nechtìli vìøit, že jsme jen dobrovolní hasièi. Našli se i šourové, kteøí by
vše udìlali jinak a vozili by jiné náøadí apod. Pøišlo se podívat i dost
rodièù s dìtmi. Nejvìtší radost dìtí byla, že se mohou do hasièského auta
podívat a usednout za volant. Vìtšina klukù chtìla být tuto sobotu
hasièem. Zástupci z THT Polièka mìli též radost, že jsme pøijeli a oni tak
mohou propagovat svou dobrou práci. Mìli jsme u nich pití, kávu

a koláèky zdarma. Velmi se nám líbila šikovná motorová ètyøkolka s
navijákem a vzadu tažným zaøízením. Zároveò mìla dost nosièù na
hasièské náøadí a motorovou pilu. Byla by praktická tøeba k zásahùm na
cyklostezce do Purkarce. Nìkolikrát jsme zde odstraòovali popadané
stromy a s naší technikou zde neprojedeme. Toto bylo již tøetí setkání
hasièù a jejich techniky. Kdo se byl podívat, vidìl, jak rychle jde pokrok
dopøedu, co vše musí hasièi ovládat, jak jsou dobøe vybaveni a pøipraveni.
Snad se za èas zase budeme moci s nìèím novým v Pøibyslavi pochlubit.
Karel Šantora – jednatel SDH Hluboká nad Vltavou

SOŠE,COP Hluboká nad Vltavou slaví 60. narozeniny
Dne 23. záøí 2011 oslavila SOŠE,COP Hluboká
nad Vltavou 60. výroèí svého vzniku.
Slavnostní shromáždìní k této pøíležitosti se
konalo v kinosále školy. Po slavnostním
zahájení a vystoupení žákù konzervatoøe
v Èeských Budìjovicích pohovoøil øeditel školy
Ing. Jan Stanìk o historii školy, ale také o její
èinnosti v souèasnosti. Poté následovalo
pøedání medailí profesora Vladimíra Lista Za
zásluhy o rozvoj èeské energetiky tøem
zamìstnancùm školy. Na návrh øeditele školy
obdrželi medaili pan Josef Bohdal a pan Josef
Vacík , kteøí zde pracují jako uèitelé odborného
výcviku. Na návrh pøedstavenstva Èeského
svazu v energetice byla pøedána medaile Ing.
Janu Staòkovi. Medaile pøedali pøedseda
pøedstavenstva spoleènosti E.ON Distribuce
Ing. Josef Havel a výkonný øeditel Èeského
svazu zamìstnavatelù v energetice Ing. Jaroslav
Neužil. Z øady hostù, kteøí pøijali pozvání na
tuto slavnost, vystoupili se svým projevem také
radní Jihoèeského kraje RNDr. Jana Krejsová
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a rektor Leningradského oblastního institutu
rozvoje a vzdìlání pan Sergej Alexandroviè
Lisicyn. V odpoledních hodinách pak probìhlo
setkání bývalých a stávajících zamìstnancù
školy.
Pøipomeòme si i my nìco z historie této
školy. Dnešní Støední odborná škola
elektrotechnická v Hluboké nad Vltavou, kterou
v letošním školním roce navštìvuje 372 žákù,
zaèínala pøed šedesáti lety jako energetické
uèilištì se 160 uèni, jehož zøizovatelem se staly
Jihoèeské energetické závody, které tím od
1. záøí 1951 soustøedily do té doby v jižních
Èechách roztøíštìnou výuku a výchovu uèòù
elektrotechnických a energetických oborù do
jedné školy a jednoho místa. Zpùsob a formy
výuky a odborného výcviku se bìhem let
mìnily podle charakteru a zamìøení
vyuèovacích oborù. Se vznikem SOU (støedního
odborného uèilištì) ve školním roce 1978/79
byly zavedeny nové uèební a studijní obory
zakonèené maturitou, které kladly vyšší nároky

na odbornou pøípravu, a proto byla vybudována
øada nových pracoviš.
K zásadní zmìnì v životì uèilištì došlo
v roce 1991. Škola pøestala být souèástí
organizaèního celku JÈE a od 1. èervence
tohoto roku se stala samostatnì hospodaøícím
podnikem s právní subjektivitou. Zøizovatelem
bylo tehdejší ministerstvo hospodáøství. V roce
1994 byl zøizovateli pøedložen projekt
integrované støední školy. Ten byl kladnì pøijat
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a od 1. záøí 1994 pùsobilo hlubocké uèilištì pod
novým názvem Integrovaná støední škola
elektrotechnická v Hluboké nad Vltavou.
V témže roce byl zpracován projekt na
vytvoøení centra odborné pøípravy, jehož cílem
bylo vytvoøit komplexní vzdìlávací instituci,
která bude nejen pøipravovat studenty a uènì
pro budoucí povolání, ale zároveò bude
zajišovat i celoživotní vzdìlávání dospìlých
podle požadavkù podnikatelských subjektù,
úøadù práce a ostatních partnerù v regionu. Po
schválení projektu byl název školy rozšíøen o
COP (centrum odborné pøípravy).
V roce 1998 se zøizovatelem školy stalo
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy

ÈR a od roku 2001 pøevzal zøizovatelskou
funkci novì vzniklý odbor školství, mládeže
a tìlovýchovy Krajského úøadu v Èeských
Budìjovicích. Støední odborná škola
elektrotechnická v Hluboké nad Vltavou si za
šedesát let svého pùsobení vybudovala pevné
postavení mezi ostatním støedními odbornými
školami v kraji a nezastupitelné místo
v odborné pøípravì na nároèná povolání
v energetice i elektrotechnice.
V souèasné dobì zajišuje vzdìlání ve
tøíletých uèebních oborech Elektrikáø a
Elektrikáø – silnoproud, ukonèených výuèním
listem, a ve ètyøletých studijních oborech
Informaèní technologie a Mechanik elektro -

technik, ukonèených maturitní zkouškou Výuka
v tìchto oborech pokrývá celé spektrum
elektrotechniky a výpoèetní techniky.
Absolventi tøíletých oborù mohou navštìvovat
dvouleté nástavbové studium obor u
Elektrotechnika, zakonèené maturitní
zkouškou. Pro pøíští školní rok plánuje škola
rozšíøit nabídku uèebních oborù o nový obor
Elektromechanik pro zaøízení a pøístroje.
Šedesátileté výroèí založení není pro žáky,
pracovníky a spolupracovníky Støední odborné
školy elektrotechnické v Hluboké/Vlt. jen
pøíležitostí poohlédnout se zpìt a pøipomenout
si úspìšnou minulost uèilištì, ale je zároveò
závazkem obhájit jeho dobré jméno i v
budoucnosti.
Mgr. Alena Novotná

Restaurace KA.PR
si Vás dovoluje pozvat na TATARÁKOVÉ hody (klasika z
hovìzího, ale i lososový tatarák, sashimi...), které poøádáme
od ètvrtka 3. 11. do soboty 5. 11.
Rezervace na ? 387 965 848, (602 479 795)
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
P.S. SVATOMARTINSKÁ HUSA
26.11.2011 (20:00), restaurace KAPR
Jazzový veèer
Tomáš Jochmann a David Drobel
Real bebop duo, saxopfon/piano.
Úèinkující: Tomáš Jochmann a David Drobel
Vstupné: vstup volný
Tomáš Jochmann se narodil 9.9. 1986 v Prešovì, mìstì,
které si v hudbì získalo dobrou pozici nejen na Slovensku.
O jazzovou hudbu se zaèal zajímat už v útlém vìku.
Oba jeho rodièe pracovali v divadle a tak vìtšinu dìtství trávil
právì tam. Neustále byl obklopen hudbou témìø všech hudebních
žánrù, což mu pomohlo v cestì stát se všestranným muzikantem.
10.– 12.11., JAZZové veèery,
ostatní úèinkující najdete na:
http://www.sbjf.cz/cs/program/klubove-koncerty.html

RESTAURACE ROSA – BOWLING
Poøádá v sobotu 26.11. od 20.00 hod.
1. KOLO
KARAOKE PÁRTY
»Hluboká hledá superstar«
Vstup volný!
Vítìz 1 kola získá dle vlastní volby /do konce roku /
Hru na bowlingu tj. 1 dráha na 2 hodiny zdarma
Kont. tel. 736 202 255

Vinotéka u Váchù v Zámostí
vás srdeènì zve k nákupu
mladého a martinského vína. V prodeji od 4. listopadu.
Otevøeno: ve všední dny od 16 – 19 hodin, v sobotu od 8 – 12 hodin
Vystøídejte podzimní oblíbený burèák a ochutnejte vína nové sezóny. Svatý Martin je svátkem vinaøù, nebo
konèí vinobraní a dokonèuje se proces zrání prvního letošního vína. Podle tradice je tak možné 11. 11. v 11
hodin otevøít první letošní mladé víno, které zrálo pouze nìkolik týdnù. Svatomartinské víno mùže být bílé,
rùžové nebo èervené.
Ve Francii svátek nového vína reprezentuje èervené víno odrùdy Gamay Beaujolais Nouveau, které se stalo
populárním v celém svìtì a které se poprvé otevírá každoroènì tøetí ètvrtek v listopadu.
Strana 10

Hlubocký zpravodaj | listopad 2011

Krizové centrum pro matku a dítì v Kostelci
Poskytuje už od roku 1999 služby pod záštitou obèanského sdružení
Jihoèeská RÙŽE. Jedná se o azylový dùm
pro matky s dìtmi, které se nacházejí
v obtížné životní a sociální situaci, obìti
domácího násilí, osoby ohrožené
bezdomovectvím. Poskytuje i další sociální
službu – odborné sociální poradenství.
Sociální pracovnice pomáhají klientùm pøi
prosazování jejich práv, doprovázejí je na
jednání u soudu a pøed úøady, pøípadnì
pøed Policií ÈR. Pomáhají pøi získání
bydlení, výbìru rekvalifikaèního kurzu,
získávání zamìstnání atd.
Krizové centrum funguje celoroènì
a v nepøetržitém provozu. Délka pobytu je
závislá na konkrétní situaci každého
klienta. Pro klienty jsou k dispozici
vybavené pokoje s vlastní kuchyòskou
linkou. Vyžadována je jejich finanèní
spoluúèast: èásteèná úhrada finanèních
nákladù uživatelem pøesnì podle smlouvy
s Jihoèeským krajem a podle vyhlášky
MPSV ÈR.
Doplòující služby: charitní šatník,
nácvik sociálních dovedností, pomoc pøi
uplatnìní na trhu práce, poskytování
materiální pomoci, právní poradenství,
resocializaèní programy, zprostøedkování mediace.
Jak se žije v azylovém domì? Zeptali jsme se v øíjnu na dnu otevøených
dveøí organizátorek akce. Byl sluneèný den a každý návštìvník dostal
rùžièku vyrobenou dìtmi, které v tomto zaøízení momentálnì bydlí.
Dìkujeme, v rámci možností docela dobøe. Alespoò poslední tøi roky jsme
mìli relativní klid, protože jsme se dostali do individuálního projektu
Jihoèeského kraje a mìli na 3 roky zajištìno financování. Úètovali jsme
ètvrtletnì, kontroly chodily jako obvykle, ale napøíklad zamìstnankynì
mohly dostat na 3 roky pracovní smlouvy. Takže vìtší pocit klidu a
soustøedìní na práci to pøineslo, je to rozhodnì lepší než finanèní pøíslib
na rok, protože rok je relativnì velmi krátká doba, a navíc se nìkdy
finance opozdí, což pøináší velké problémy. Jenže hned pøíští rok
individuální projekty pravdìpodobnì konèí, zatím nevíme, jak budeme
pokraèovat, jestli nás opìt pøevezme ministerstvo… Uvidíme, øíká ing.
Marie Paukejová, pøedsedkynì sdružení.
O nevytíženost zaøízení ale není tøeba se obávat?
To urèitì ne. Minulý týden se zrovna uvolnilo jedno místo po
komplikovaném pøípadu, který nám dal všem docela psychicky zabrat.
Klientka byla až z Prahy a bylo to dost nebezpeèné ze strany partnera. Ale
uvolnìný pokoj se rychle zaplní. V budovì teï máme navíc pronajaty
prostory po bývalé školce. Využíváme je jako hernu pro dìti, konají se
tam kroužky vaøení, kroužky tvoøení, ruèních prací. Pokojíèky pro
maminky s dìtmi v azylovém domì jsou skuteènì miniaturní.
Samozøejmì, že bychom dali pøednost fungování mateøské školky, tuto
prosbu však zastupitelé mìsta Hluboká nad Vltavou nevyslyšeli, pøesto
že školku podporoval osadní výbor pøímo v Kostelci…
Co se týèe týmu, který se o provoz domu stará, je hodnì stabilní –
personálnì se zmìnil od svého založení minimálnì. Ono není jednoduché
sem dojíždìt, spoleènì se sehrát, máme své role tak nìjak rozdìlené:
kolegynì Klímová zvládá výbornì èinnost s dìtmi, Katka Hylenová vede
kreativní kroužky, další kolegynì jsou velmi zdatné v právních
problémech všeho druhu, pomáháme maminkám vyplòovat rùzné papíry,
žádat o pomoc, o dávky, na které mají nárok. Jednotlivci mají v naší
republice mnohem míò šancí, než když jim v tom pomùžeme.
Provozujeme také právní poradnu, a to jak tady v Kostelci, tak v Èeských
Budìjovicích, Èeské ulici 52.
Vaše služby využívají pouze ženy s dìtmi?
Ano, je pravda, že v 99 % hovoøíme o ženách, které potøebují získat
útoèištì pro sebe a své dìti, i když jsme tu kdysi na zaèátku mìli jako

www. hluboka.cz

naprostou výjimku jednoho muže. Pravda je, že ženy, které se dostanou

do azylového domu, a mají za sebou krušné rodinné situace, si právì od
mužského ega potøebují spíš odpoèinout. Ostatnì od doby pobytu zatím
jediného muže v krizovém centru, žádný další o ubytování nepožádal.
Jinak u nás je prùmìrný èas setrvání naprosto individuální, posuzujeme
každý pøípad jednotlivì. Teï novì – ale my už podobnou praxi realizovali
i pøedtím, se s každou klientkou pokoušíme sestavit tzv. individuální plán
jejího dalšího vývoje, pøípadnì životních plánù. Souèasná sociální situace
obèanù a obèanek ÈR se propastnì zhoršuje, mnohdy máme pocit, že není
na èem stavìt, že nemáme co do individuálního plánu napsat, kde a èím
vùbec zaèít. Bezvýchodnost sociální situace klientek a budoucnost jejich
dìtí je vážnì ohrožena, finanèní dostupnost bydlení je nulová, získání
práce prakticky nemožné, lidé pøestávají mít peníze na uspokojení
základních životních potøeb. Bohužel, zodpovìdní se tváøí, že se nic
nedìje a svými tvrdými rozhodnutími a postupy už tak komplikovanou
situaci ještì zhoršují. Zloba a neochota pomoci z nich pøímo vyzaøuje.
Odkud pøicházejí obyvatelky domu?
Jsou z celé republiky, z malých obcí i velkých mìst. Jisté je jedno, že
zastupitelstva obcí a mìst bývají velmi èasto k problémùm svých obèanù
slepá a hluchá, hlavnì když »ten problém nemají v obci«. Zastupitelstva
krajù se tváøí, že se jich problémy obèanù, kteøí žijí na území kraje a kteøí
je vlastnì volí, vùbec netýkají, že to má øešit stát a obce. Jde o takovou
hru na schovávanou, která urèitì nemá vítìze, ale má mnoho poražených.
Pracovníci a pracovnice obecních a mìstských úøadù se velmi èasto snaží
pomoci, svazuje je však poèítaèový program a rigidní legislativa. Tak jako
u každé práce jde samozøejmì o vlastní pøístup k práci, osobní pøehled a
pracovní úroveò každého z nich. Hlavní je si uvìdomit, že pracují s osudy
živých lidí, které se do poèítaèe nedají zadat.
Stává se nám, že kolikrát hasíme velké požáry, které nìkdo z výše
jmenovaných zanedbal nebo podcenil. Napøíklad nìkteré úøady práce
klientky vyøadily z evidence. Tím je vlastnì odøízly od jakékoliv, by
v souèasné dobì velmi nízké finanèní podpory. Pøitom se ani neobtìžovaly
zjišovat, zda existuje z obce, kde klientka žila, vùbec nìjaké dopravní
spojení, nebo zda má klientka nìjaké peníze, aby na úøad dojela, nebo
kam má dát dìti, když na úøad potøebuje dojet. Na takovou úvahu staèí
pouhý selský rozum a kupecké poèty. Z tepla kanceláøe vypadají tyto
problémy jako banální, ale my je tak nevidíme.
Jsou si jejich pøípady nìjak podobné, nebo se dùvody hledání azylu u
vás liší? V poslední dobì si jsou podobné, je to ztráta zamìstnání a ztráta
bydlení. Dluhy také. Neomezená moc a drakonické praktiky exekutorù už
doslova znièily mnoho klientek krizového centra, ale i poradny.
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Upozoròujeme na to všude, kudy chodíme, s nulovým výsledkem. Existenèní potíže,
nedostatek financí. My nemáme možnosti, jak tìm lidem pomoci. Je to strašné, když kvùli
stokorunovému dluhu tìm lidem obstaví majetek, jakmile pracují, seberou jim plat a pošlou
je na ulici. Ze zoufalství nad osudy našich klientù, ale i obèanù obecnì, už s kolegou z
podobné poradny v Olomouci plánujeme nìjaké protesty, které budou vidìt v tìch místech,
kde o tom rozhodují. Máme v poradnì pøípady, že kvùli deseti tisícùm, které dìlal vlastní
dluh, je dluhový výsledek stotisícový, lidem prodávají kvùli dluhu byty v osobním
vlastnictví, starým lidem domeèek nad hlavou, obstaví jim dùchody. Takhle jednu moji
klientku pøepadli v Èeských Budìjovicích v bytì, oblepili veškerý starý nábytek, a když
vylezla z pelechu stará koèka, øekli: I tu vám sebereme! Potøebují lidi zdeptat, zastrašit a
nìjaké peníze z nich vydupat. Staré paní pak stoupl tlak na 220/160, málem jsme k ní volali
záchranku! To je tolerování zlodìjny a vydírání nejhoršího kalibru a zodpovìdní pøihlíží...,
pøitom vlastní dluh by bylo snadné uhradit v rozumných splátkách nebo tìm lidem nìjak
jinak pomoci a ne z nich dìlat bezdomovce.
Já jsem nedávno oprášila rozsudek mého dìdy z tøiapadesátého, je to stejné, ten pøišel o
všecko, protože neplnil hospodáøský plán... Pošleme na vás exekutora, který si za sepsaný
papír vezme devìt a pùl tisíce. Mrazí z toho...
A to je u tìch našich maminek také tak. Ony, jak pøed nìèím utíkají, se stìhují a trvalý
pobyt mají poøád hlášený na pùvodní adrese, protože na podnájmu jim ho nikdo nedá, tak
veškerá pošta je jim posílána tam. Nikdo je nedohledá, ani se o to nesnaží a jim naroste tøeba
dluh u zdravotní pojišovny a na sociálním pojištìní a u dalších subjektù.
U domácího násilí dluhy nebývají až tak typické, protože fyzické násilí bývá velmi èasto
spojené s násilím psychickým a ekonomickým. Dluhy manželù jsou však spoleèné a ten,
koho si úøady nebo exekutoøi najdou, bývá velmi èasto právì manželka.
Je to tady malé, ale takové rodinnìjší. Vejdou se sem všichni? Máme tady napøíklad
maminku se ètyømi dìtmi, vejdou se všichni do jednoho pokojíku. I když je to tady opravdu
malé, klientky nemají na výbìr, bydlení prostì neseženou, Je to tu komornìjší, zaøízení má
svou atmosféru. Máme dohromady šest pokojù, a jsme s klientkami pøímo v kontaktu, zvláš,
když se obèas dìjí situace, kdy je potøeba dìlat jakési hlídaèe, ochranku nebo psychologa...
Už se udála nìjaká situace, kdy vám bylo úzko, a museli jste nìkoho chránit vlastním
tìlem? Musím øíct, že jsme to vždycky psychologicky nìjak zvládli. Já to mìla takhle pøi
noèní službì dvakrát, øíká Iveta Vavøínová. Jednou si pøijel pán pro paní v pùl jedné v noci.
Nikdo o ní nevìdìl kde je, ani na sociálce, vìdìla to jenom její matka, tak ji chytl pod krkem
a ona mu to øekla. Já slyšela pøijíždìt auto, držela telefon v ruce, vyšla na schody a øekla:
Neudìláte ani krok, jinak volám okamžitì policii. Že prý chce vidìt dìti – hodinu po
pùlnoci! Øíkám, pøijeïte ráno znovu. Takže èekal v autì až do rána.
Nebo když pøijede na návštìvu bývalý partner naší klientky, o kterém víte, že byl ve
vìzení na 13 let za vraždu. Na první pohled je vám jasné, že má žloutenku, je to
pravdìpodobnì feák, celý potetovaný, tak vám také není do smíchu. Nakonec to dopadlo
dobøe, choval se klidnì a návštìva probìhla bez incidentu.
Poslední pøípad byl ten nedávný. Muž s tìžkou psychiatrickou diagnózou má na svìdomí
opravdu hrùzostrašný èin, z toho jsme obavy mìli. Paní jsme mìli na starost, je tøeba
zdùraznit, že policisté zafungovali skvìle, hned jak nastoupila, pøijeli sem kvùli
nebezpeènému vyhrožování od partnera. Mìli jsme zjištìno, že to, co maminka øíká, se
opravdu zakládá na pravdì, bylo to ovìøené. Nìkdy je dobré si zjistit, zda jde opravdu o
domácí násilí nebo ne. Ono totiž to, co vyprávìla, bylo skoro neuvìøitelné. Policie si volala
pro ovìøení na trestní rejstøík. Ale to jsou pøípady, kdy trestné èiny tìch, kteøí mají ochranou
psychiatrickou léèbu, nejsou zaneseny do trestních rejstøíkù. Jde o závažný problém a
veøejnost vlastnì ani neví, kolik potencionálnì velmi nebezpeèných lidí kolem nás chodí s
tzv. èistým trestním rejstøíkem.

s lidmi a navíc s lidmi nìjak zranìnými nebo
ohroženými. Pøijdou vám sem lidi, kteøí chtìjí pracovat
v téhle sféøe, ale nejde to. Nemùžete zamìstnat
èlovìka, který klienty opovrhuje, nebo není schopen s
nimi komunikovat. Na kontaktu mezi námi a klientem
hodnì záleží. I my tady jsme zvyklé, že když k nám
sem pøijde nový klient, necháme ho vybrat, s kým
bude chtít o své situaci diskutovat, pøenesenì øeèeno,
ne každý sedne každému – a ty ženy potøebují najít
nìkoho, ke komu tu dùvìru najdou.
A ptát se na veselé historky z vaší praxe... to je asi
naivní? Veselé historky – no, moc jich nemáme, ale já
tvrdím, že když pomùžeme jediné mamince za rok, tak
naše práce není marná. Loni jsme vymìnili skøínì
v pokojích za nové, to je taky dobré. Velký úspìch je,
když se nám pro nìjakou maminku podaøí sehnat
bydlení. Jsou malé obce, které opravdu o obyvatele
stojí a vycházejí jim vstøíc. Hluboká ani Èeské
Budìjovice mezi nì, bohužel, nepatøí.
A jestli vám nìkdo chce nìjak pomoci, pøispìt?
Sbírky šatù ne, my máme strašnì málo prostoru,
malièký skládek. Jsme rádi za konkrétní dar po
domluvì – z rodiny pøímo klientkám na velikost
a konkrétní potøebu dìtí. Spíš by nám pomohlo, kdyby
se našel sponzor, který by nám zaplatil na pùl roku
elektriku, to by bylo skvìlé! Proplatit nìjaké faktury,
nádobí, je potøeba obnova kuchyòské linky...
a podobnì. Pokud se nìkdo ozve na telefon nebo mail,
urèitì budeme rádi...
Ne, webové stránky prezentující život v domovì, to
nemáme. Fungujeme jako utajené zaøízení, proto se
nedostanete ani k fotografiím...
O provoz azylového domu se starají:
Vedoucí: Ing. Lea Nejedlá, místopøedsedkynì
obèanského sdružení Tým sociálních pracovnic ve
složení: Iveta Vavøínová, Jindøiška Lukešová,
Katarína Hylenová, Mgr. Eliška Klímová
Pøedsedkynì obèanského sdružení: Ing. Marie
Paukejová, telefon 385 725 063
e-mail:osjihoceskaruze@quick.cz
ilustraèní foto: Jan Pirgl

Asi je dobré mít nìjakou prùpravu na neèekané situace, nìjaké školení? Školíme se
poøád, máme každá svou specializaci. Když jsme zaèínaly, bylo to tak, že jsme chtìly
pomáhat a mìly samozøejmì každá z nás urèité zkušenosti. Uèily jsme se »za pochodu«,
studovaly a rozšiøovaly si znalosti a pøehled. Konzultovaly jsme nìkteré pøípady s odborníky,
nebo jsme si je pøímo pøizvaly ke spolupráci. Postupnì pøicházelo každý mìsíc, každý rok
nìco nového. Je to život z té odvrácenìjší stránky a není moc škatulek, do kterých byste si
ho uspoøádali. S každou klientkou se uèíme nìco nového. V souèasné dobì se podle zákona
o sociálních službách musíme vzdìlávat povinnì. Ale je tøeba podotknout, že jsme tu mìli
stážisty na praxi a èlovìk by nad nimi zaplakal. A vidíme to na úøadech, kam pøijdeme.
Vzdìlání je hezká vìc, ale pro praxi je potøeba nejen zvládnutá teorie. Nauèit se pøístupu k
lidem vzdìlání nenauèí, citlivý pøístup, ohleduplnost. Když jsme stážistùm pustili dokument
o domácím násilí, byly to výpovìdi žen, žasli jsme – byli ve ètvráku a do té doby nevidìli
jediný dokument na téma týraných žen. Byli z toho tak hotoví, holka s klukem, že ten kluk
plakal. Takže upøímnì øeèeno, ptali jsme se, co je na té škole vlastnì uèí? Pouèky,
paragrafy?! Absolutnì žádné základy komunikace, jak promluvit s ženou, kterou právì
nìkdo zbil. Vùbec nic. Nehledì na to, že teoretická vybavenost je dobrá, ale praxe je pøece
jen jiná. Jako s každou školou, kdy zjistíte, že rozdíl mezi teorií a praxí je velký, ale tady je
to práce
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Èas nejen pro srdce
Podzim je èasem, který pøináší chlad, mlhy, barevné listí a nostalgii. Podzim je ale i èasem, který je jako stvoøený pro pøíjemná
setkání, která nás v dobì letních dovolených míjela. Podzim je èasem, který pøímo láká a zve k posezení v útulné kavárnì nebo baru,
s šálkem nebo sklenkou nìèeho lahodnì høejivého a pøedevším – k setkání a povídání s lidmi, kteøí mají co øíci.
Dovolte, abych vás k takovým setkáním pozvala...
OO Setkání první – s generální øeditelkou RRC Lenkou Havlovou
v Lobby baru RRC – nad horkou bílou èokoládou. Doplnìno jemným
šumìním vody v »srdcové« fontánì a poletováním barevného listí za
prosklenými stìnami RRC. Ve vysoké oblé sklenici se sametovì bìlá
èokoláda, ozdobená naèechraným vrcholem šlehaèky.
Je horká, ale stejnì pøipomíná sníh...
Lenko, za okny Lobby baru poletuje žlutoèervené podzimní listí,
èokoláda ve sklenici evokuje sníh, ale já se nemohu nezeptat na léto.
Jaké bylo léto 2011 v RRC?
Lenka Havlová: Léto v RRC bylo z mého pohledu rušné, jak jinak v dobì
hlavní sezóny. Pro naše hosty bylo ovšem klidné, relaxaèní, odpoèinkové,
ten ruch, o kterém mluvím, probíhá internì, v provozních èástech RRC
a vzniká právì proto, aby mìli naši hosté maximum pohodlí a ten
perfektní servis, který je pro nás prioritní. Pro RRC Hluboká to byla
vlastnì první sezóna, kterou jsme prožili »naplno«. V létì 2010 jsme byli
na zaèátku, vìdìli jsme, že hosté k nám budou pøicházet zvolna, mìli
jsme díky tomu možnost vše doladit tak, aby péèe o hosty byla opravdu
dokonalá. A teprve léto 2011 bylo ve znamení takové návštìvnosti, jakou
jsme si v plánech pøedstavovali, pøesvìdèili jsme se, že i pøi vysoké
návštìvnosti skuteènì dokážeme poskytovat služby a zázemí, které
odpovídají našemu poslání.
První sezóna tedy úspìšná, návštìvnost vysoká, ale – nedá mi to se
nezeptat – není to v rozporu s tím, že z týmu RRC nìkolik lidí ubylo?
Ne, není. Ale máte pravdu, souvisí to. Právì první »plná« sezóna v RRC
samozøejmì vedla i
k ekonomickému a provoznímu auditu, který mimo jiné prokázal, jaký je
pro stav vyšší a vysoké návštìvnosti optimální poèet zamìstnancù, kteøí
provoz a služby RRC zajišují. Výsledkem jsou racionální zmìny, které
iniciovalo pøedstavenstvo a které nás všechny v RRC, jak doufám, vedly
k objektivnímu náhledu na zefektivnìní nìkterých dílèích aspektù naší
práce.
To tedy bylo ohlédnutí za létem. Jaké novinky má RRC pøipraveno pro
dobu podzimu a zimy?
Novinek máme hodnì, snažíme se naše hosty neustále pøekvapovat
novými možnostmi pøíjemných zážitkù. I proto jsme pro nì v restauraci
RRC Hluboká pøipravili akce, které patøí nejen do oblasti
gastronomických zážitkù, ale pøedevším mají jeden shodný námìt,
kterým je vytvoøení velmi pøíjemné atmosféry pro klidné, neuspìchané
a nevšední stolování s rodinou, pøáteli nebo obchodními partnery. Proto
pøicházíme s velmi speciální novinkou, a tou je nedìlní brunch. Slovo
brunch vzniklo spojením slov breakfest – snídanì a lunch – obìd. Plnì
tak vystihuje èas mezi nedìlním dopolednem a odpolednem, èas
nespìchání a klidného vychutnávání pokrmù. Pro hosty nedìlního
brunche 6. listopadu máme pøipraveno menu, v kterém nabídneme, mimo
jiné, kachní paštiku, zdobenou vinným želé, lehký salát z moøských
plodù, tradièní plnìné ravioli, kuøecí medailonky, plnìné špenátem a
camembertem, vepøovou peèeni s vídeòským knedlíèkem, grilovanou
zeleninu, domácí malinový dort, bohatý výbìr sýrù, slaného a sladkého
peèiva, ovoce, samozøejmì také širokou nabídku nápojù. Vybírat a
ochutnávat mohou hosté podle vlastní chuti a vkusu, mohou ochutnat od
každého pokrmu nebo si dopøát jen vybrané pokrmy v množství, jaké
budou chtít sníst. Podstatné je, myslím, nejen menu, ale i cena, která za
celé menu, v neomezeném množství, pøedstavuje 490 korun na osobu.
To je velmi zajímavý nápad, ale asi je urèen opravdu pro rodinné nebo
pøátelské setkání. Mluvila jste ale i o možnosti pro obchodní jednání,
která, jak víme, èasto probíhají právì formou pracovního obìda?
Ano, pro obchodní nebo pracovní jednání máme pøipravenu také speciální
nabídku a tou je Bussines lunch. Je vytvoøen na podobném principu jako
brunch, to znamená, nabízí za jednotnou cenu neomezené množství
pokrmù a nápojù z pøipraveného menu. Tento styl je velmi oblíbený v
Evropì i v USA a já vìøím, že se stane oblíbeným i u nás, první reakce
našich hostù tomu nasvìdèují.
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Pokud vím, pozitivní ohlasy mìl v loòském roce tématický týden,
vìnovaný vinaøské klasice – Beaujolais nouveau. Mohou se znalci
a gourmeti tìšit i letos?
Samozøejmì a velmi ráda je tímto pozvu, ve dnech 17. až 20. listopadu
bude v restauraci RRC vládnout a jiskøit nejen Beauolais nouveau, ale
také speciální menu, které šarm a chu vína doplòuje a násobí.
Lenko, nepochybnì jste svými informacemi milovníky gurmánských
zážitkù potìšila a doufejme, že i oni potìší vás – svou návštìvou RRC.
OO Setkání druhé – s øeditelkou Welness a Fitness RRC Hluboká
Radkou Schmiedovou, v restauraci RRC, nad lahodným nápojem Horká
višeò. Doplnìno pohledem na jemnì naaranžované orchideje a tiše hrající
hudbou.
Radko, pohled na Horkou višeò pøímo vyvolává pocit horka. Máte ve
Welness a Fitnes RRC také nìjakou horkou novinku?
Radka Schmiedová: Máme, horkou a pøitom pìknì mrazivou! Pøipravili
jsme speciální sérii deseti zvýhodnìných vstupù do kryokomory.
Vycházíme z faktu, že má-li být kryoterapie jako rehabilitaènì léèebná
metoda, léèba mrazem, opravdu úèinná, tak je potøeba ji aplikovat
opakovanì. Proto nabízíme velmi zvýhodnìné podmínky, permanentku,
která je navíc pøenosná, takže když chtìjí kryoterapii využít tøeba dva
èlenové rodiny, mohou.
Øekla jste slovo »èlenové«. To evokuje èlenství, klub RRC Hluboká.
Jak vás znám, nepochybuji, že i tady bude nìjaká novinka? Nebo se
mýlím? Nemýlíte. Opravdu máme v nabídce èlenství novinku,
v listopadu nabízíme èlenství diamant za zvýhodnìných podmínek, to
znamená, že když si nìkdo vybere èlenství Diamant, má druhé èlenství,
tøeba pro partnerku nebo pøátele, za 50% ceny. Kromì toho je i nadále
k dispozici èlenství takzvanì na zkoušku, na mìsíc, èlenství Try It, pro ty,
kteøí si chtìjí výhody a možnosti èlenství vyzkoušet. Snažíme se èlenské
výhody neustále modifikovat tak, aby co nejvíce vyhovovaly našim
èlenùm, jejich èasovým možnostem, i tomu, co nejvíce chtìjí v RRC
Hluboká využívat. Samozøejmì to platí i pro nabídku pro »neèleny«, i pro
nì máme pøipraven široký program lekcí power jogy, balantes, bosu,
spinningu a také hodnì atraktivní aquazumby a dalších pohybových
aktivit, o které je nejvìtší zájem.
Zájem je, pokud vím, i o další novinku, kterou RRC Hluboká nabízí od
léta a která se jmenuje Off peak. Mùžete vysvìtlit, oè se jedná?
Jistì. Off peak je speciálnì upravená vstupenka do Wellnes a Fitness,
kterou jsme vyšli vstøíc tìm klientùm, kteøí z èasových dùvodù nevyužijí
standardní dobu bìžného denního pobytu. Takže Off peak jim nabízí
zkrácenou variantu pobytu ve všech èástech wellness a fitnes, v dobì od
11 do 16 hodin, dennì vèetnì víkendù, kratší dobì pochopitelnì odpovídá
i nižší cena. Pøipravujeme i další novinky, kterými se chceme co nejvíc
pøiblížit pøáním a pøedstavám klientù.
Radko, pøeji vám, aby byla vaše snaha ocenìna – co nejvyšší
návštìvností. A dìkuji za váš èas.
OO Setkání tøetí – s kardiologem MUDr. Ladislavem Pešlem, ve
venkovním atriu RRC Hluboká, nad jablkovým džusem, doplnìno
pohledem na symbol otáèející se Zemì.
Pane doktore, setkání s vámi považuji nejen já, ale jistì i ètenáøi
Hlubockého Zpravodaje za mimoøádnì pøíjemné, ale... hned v jeho
úvodu mám tématicky ne moc pøíjemnou otázku: z mnoha informací
v médiích i z rozhovorù s vámi víme, že kardiologie a kardiochirurgie
zaznamenaly v posledních letech veliký rozvoj jak v léèebných nebo
operaèních metodách, tak v diagnostických a léèebných pøístrojích.
Pøesto, podle statistik Státního zdravotního statistického ústavu v roce
2010 zemøelo na kardiovaskulární choroby 53 950 lidí, což je více než
polovina z celkového všech zemøelých. Jak je to možné?
MUDr. Ladislav Pešl: Je to možné z pomìrnì jednoduchého dùvodu.
Diagnostika i léèba onemocnìní srdce a cév skuteènì vykazuje velký
rozvoj, dnes umíme vyøešit i velmi komplikované stavy, umíme by-passy
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umíme katetrizace, umíme diagnostikovat i zaèínající
problémy. Bohužel se ale stále setkáváme s tím, že i lidé
s vysokou predispozicí ke kardiovaskulárním nemocím,
lidé obézní, s vysokým tlakem nebo vysokým
cholesterolem, lidé, kteøí mají málo pohybu, pøehlédnou
nebo neøeší prvotní pøíznaky, podceòují prevenci,
ignorují možnost diagnostického vyšetøení. A pak se
stane, že je postihne rozsáhlý infarkt myokardu nebo jiná
fatální pøíhoda a potom ty statistiky jsou takové, jaké
jsou. Víte, právì u nemocí srdce a cév hraje prevence,
úprava životního stylu a vèasná diagnostika významnou
roli. A to i v pøípadì, že lidé èasto žádné pøíznaky
nepociují nebo se jim zdají zanedbatelné, to, že se
zadýchají pøi bìhu nebo chùzi do schodù, pøiètou
sedavému zpùsobu života. Infarkt èasto pøijde zcela
neèekanì, bez varovných pøedchozích pøíznakù.
Takže vaše rada je – nechat se vyšetøit, i když èlovìk
nepociuje žádné obtíže? Ano. Je na každém, aby
zhodnotil, jestli patøí do rizikové skupiny. K rizikùm
patøí už zmínìná obezita, vysoký tlak, vysoký
cholesterol. Také trvalá vysoká pracovní zátìž, intenzivní
profesní výkon, stres. Riziková je také genetická
dispozice, kouøení, málo pohybu. Každý by mìl pøijmout
odpovìdnost za své zdraví, asi nemusím zdùrazòovat, že
je snazší léèit vznikající nebo menší problém, než
pozdìji øešit infarkt se všemi jeho následky.
Øíkáte, že je snazší léèit... Myslím, že je nutno dodat,
že od záøí 2011 je snazší i cesta k diagnostickému
vyšetøení. RRC Clinic nabízí specializované kardio
programy, které diagnostiku a následná preventivní i
léèebná doporuèení a postupy zajišují, a to jak
formou ambulantní, tak formou pobytù se
specializovaným programem. K dispozici je i pobyt,
který je urèen tìm, kteøí diagnostiku a prevenci
podcenili, akutní kardiovaskulární pøíhodu prodìlali
a samozøejmì po akutní léèbì potøebují získat
v rekonvalescenci novou jistotu a kondici, potøebují
získat nový èas pro své srdce. A tím je definitivnì
naplnìno poslání RRC Hluboká, o kterém jsme
v minulých letech v rozhovorech pro Hlubocký
Zpravodaj hovoøili. Pane doktore, jaký je to pocit?
Máte radost? Radost...Víte, úplnì upøímnì: mìl bych asi
nejvìtší radost, kdyby nebyl dùvod takové aktivity
nabízet, kdybychom mohli øešit jen prevenci, kdyby ty
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statistiky nebyly takové, jaké jsou. Ale protože vím, že to je nereálné, tak jsem rád, že
máme možnost tìm, kteøí to potøebují, pomoci. A zase dodám to, co øíkám vždycky a praxe
mi dennì dokazuje, že to øíkám oprávnìnì – mùžeme pomoci jen tìm, kteøí jsou ochotni
se na péèi o své zdraví, o své srdce a cévy, podílet. Už tím, že nepodcení prevenci, tím, že
absolvují diagnostické vyšetøení, prostì tím, že na infarkt nebudou trpnì èekat, ale udìlají
všechno pro to, aby je nepostihl.
Neboli – vaše srdce potøebuje èas. Neztrácejte ho.
Pane doktore, vám za váš èas pro náš rozhovor dìkuji. A pro vás, kteøí jste rozhovor s
kardiologem MUDr. Ladislavem Pešlem sledovali a zaujal vás, mám pøíjemnou zprávu:

RRC Hluboká si vás dovoluje pozvat na setkání, jehož hostem bude právì
MUDR. Ladislav Pešl, který vìnuje svùj èas besedì na téma Kardiovaskulární
nemoci – prevence, diagnostika a léèba.
Na besedu s MUDr. Ladislavem Pešlem
Vás RRC Hluboká srdeènì zve do restaurace RRC
dne 24. listopadu 2011 od 18.hodin.
Na závìr si dovolím parafrázovat známou reklamu:
Horká bílá èokoláda – 55 Kè. Horká višeò – 55 Kè Jablkový džus – 35 Kè.
Èas pøíjemných setkání – k nezaplacení.
Lucie Burianová

Hlubocký zpravodaj | listopad 2011

Vznešená kvìtina
Když už nás deprimuje dušièkové poèasí, když smrkáme, zalézáme za kamna, po vzoru Karafiátových brouèkù utìsòujeme okna
mechem a vaøíme teplou zelnou polívèièku, co s tím nadìláme? Nic! Že bychom zkusili na chvíli na zimu pøestat myslet? Tak
dobøe, pojïme si radši povídat o palmách, kaktusech, dozrávajících citrónech a vzácných kytkách... Že jste letos nebyli u moøe?
Já také ne. A pøesto jsem si ještì v øíjnu hladila palmy, ochutnávala právì utržené kiwi a obdivovala vzácný jehliènan,
který pamatuje dinosaury. Kde? Pøedstavte si, že na jedné zahrádce v Zámostí! Kousek od nás šplouchala Vltava a nikoli
Støedozemní moøe.
Pøesto se na téhle zahradì mùžete cítit úplnì stejnì, jako byste mìli dùm na francouzské Riviéøe...
Vy ale máte zvláštní koníèky.
Pochopím, že i s manželkou jezdíte
závodní okruhy autem. Ale kdo z vás
vymyslel subtropickou zahrádku
v Zámostí?
Paní Boženka Køížová nenápadnì
ukazuje na manžela...
Bydlíme tady zhruba deset let, a když
jsme se pøistìhovali, byla zahrada úplnì
holá, øíká Roman Køíž. Tak jsem ji chtìl
udìlat takovou pìknou a zajímavou...
A to se vám povedlo. Ale že jste ji
osázel zrovna palmami? Nastudoval
jste teorii a pustil se do toho?
Podle mne jsou nejhezèí, jsou to
královny rostlinné øíše. Líbí se mi,
obdivuji je. Je jich pøes 3000 druhù, ve
více jak 200 rodech. Rostou v tropických
a subtropických oblastech. Líp by se
samozøejmì pìstovaly nìkde v Itálii,
jižní Evropì. Kdyby bylo na mnì, klidnì
to tady zabalím a odstìhuju se nìkam za
teplem, klasické èeské blátivé a vlhké
zimy nemusím.
Pìstování tìchto druhù rostlin jsem se uèil spíš postupnì, pøece jen se
tomu vìnuji už deset let, ano, dá se øíct, že i metodou pokus – omyl. Pøed
deseti lety se zaèaly v Èechách první experimenty, palmy do zahrady, byl
z toho takový dobrý byznys, obchodníci tvrdili, že palmy vydrží mínus
dvacet, tak proè ne, je to super! Což o to, ony mráz vydrží, ale vydrží ho
s úplnì jiným poèasím než èeským. Vydrží mínus dvacet, jenže
rozhodující je nejen teplota, ale hlavnì vlhko! U nás jsou zimy strašnì
vlhké. V Itálii, Francii, taky obèas uhodí pøes noc mínus dvacet, ale pøes
den je tam tepleji. Nejhorší, co mùže být, je takové to naše dušièkové
poèasí, mlhy, mokro, déš a do toho pøijde mráz. Máme prostì jiné klima.
Nejlépe jsou na tom moravští pìstitelé palem ve volné kultuøe.
Proto vždycky závidím u rakouských hranic se Slovinskem místní
panonské klima. Málo srážek, horké léto a mírná zima...To se jim pak
daøí oleandry velké jako stromy a všechny kytky a ovoce bohatìjší, vìtší
a mìsíc pøed námi...Ale to my tady nedoženeme...?
Já to doháním tak, že palmám na zimu stavím zateplovací domeèky, pro
každou zvláš. Nejdùležitìjší totiž je dodržet pravidlo, že do palmy nesmí
shora napršet. Pokud by do kmenu natekla voda a zmrzla, tak se rostlinné
pletivo roztrhá a palma uhyne. Takže my jsme v tomhle období
detašovaná meteorologická stanice, poøád sledujeme poèasí, abychom
vìdìli, co nás èeká a v øíjnu a listopadu vìtšinou už musí být zazimováno.
Na jaøe už vìtšinì druhù, co máme venku, obèasný výkyv teploty tolik
nevadí. A všechny ty, co jsme si na zimu nastìhovali do chodby domu,
jsou opravdu tropické rostliny. To jsou palmy z tropù, v zimì jim
vyhovuje teplota kolem minimálnì 15°C , útlum potøebují. Jsou dokonce
palmy, které odejdou do vìcných palmových loviš, pokud je nenecháte
pøes zimu odpoèinout. Jakmile zaène klesat teplota, ménì se zalévají,
nesmí vùbec stát ve vodì, aby koøeny neuhnily, je to podobné jako tøeba
s kaktusy.
A ty venkovní, co zùstávají venku, rostou napøíklad v Èínì, až do 2500
metrù nadmoøské výšky, ty prostì vydrží, jde o to, ochránit je pøed
vlhkostí, která je tam daleko nižší než u nás i pøestože tam jsou velké
mrazy a sníh. Dnes už po tìch poèáteèních ztrátách studuju pøedem, co si
sem zasadíme a jaké minimální teploty musím v domeèkách udržet.
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Nìkdy i zkoušíme zariskovat a ne vždy se to vyplatí… Zaèátky byly
divoèejší, obchodníci opsali ze západních prospektù sice ne vyslovené
nepravdy, ale neuvìdomili si, že èeská zima je opravdu vlhká, takže teï
už tušíme, že palmy vydrží bez zazimování jen do tìch mínus deseti
a nikoli dvaceti a zkoušíme je zabezpeèit tak, abychom se dostali na
udávaných – 20 stupòù. Navíc je jasné, že líp pøežívá dospìlý silný
jedinec, který má 15– 20 metrù, dobøe zakoøenìný, než malý semenáèek
za 200 korun... Ono se dá na zahradì udržet cokoli tropického, to
zvládnete, ale stojí vás to strašnou spoustu práce – a penìz samozøejmì
také. Musíte vytvoøit podmínky, jako by rostliny žily v oblasti odkud
pocházejí.
V obýváku se »roztahují« banánovníky, jeden z tìch nejvìtších druhù,
které dorùstají obøích rozmìrù, mívají obrovské kmeny. Banány sice
zatím u Køížù nesklidili, nicménì právì tahle rostlina, která už podpírá
strop, takhle povyrostla od jara, roste velmi rychle, listy pøirùstají
rekordní rychlostí.
Spotøeba vody je u nás velká, jenom banánovník v létì vypije dennì
kolem dvaceti litrù. Banánovníky se prostì od nás budou muset èasem
stìhovat nìkam, kde disponují vìtšími prostory, protože nikdo konkrétnì
tenhle druh nedokáže v normálním bytì uchovat pøi výšce, do které
dorùstají. Když ho seøízneme, vyrazí odnože do stran, a zase mu dorostou
takhle velké listy, je to bylina, která vám roste pøed oèima. Jsou nadšenci,
kteøí je pìstují, na zimu je vykopou a zazimují ve sklepì, jde ale o to, mít
na nì prostory a také je dokázat vùbec pøenést. Když si vezmete, že ke
stropu dorostly za ètyøi mìsíce, pochopíte, že je ještì rádi darujeme.
I když jsem tøeba v Nìmecku zažil, že je mají na zimu uložené, oøežou
listy a na jaøe s nimi šest chlapù vybìhne ven a jede se dál.
Jak vás tak poslouchám, tak takoví kaktusáøi mají jednoduššího
koníèka. A také levnìjšího. Cena rostlin se pohybuje od 100 Kè za malé
nìkolika centimetrové semenáèky až øádovì desetitisíce za dvoumetrové
palmy, kde záleží samozøejmì na druhu. U velkých palem je vždy velká
položka doprava, kde se neobejdete bez jeøábu, protože tøeba nìkolika
metrová palma má s i s kvìtináèem nìkolik tun. I když my také máme
kaktusy, venku i v domì. Voda je jen jedna èástka za péèi o všechny
rostliny v domì a na zahradì. Další je za hnojení, potøebují spoustu živin.
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Pravda je, že v Èechách už móda zahrad s palmami možná trošku
ustoupila, lidé si to zkusili a zjistili, že je to opravdu hodnì starání
s nejistým výsledkem. Ale v Nìmecku, Rakousku, Anglii a dokonce
i Švédsku potkáte v zahradách palmy, které tam rostou už tøeba tøicet let,
dorostlé do velkých rozmìrù, jsou veliké, dobøe zakoøenìné a tím pádem
už odolnìjší.
My máme trochu štìstí, že naše
zahrádka je pomìrnì uzavøená,
hodnì chránìná, je to pro rostliny
výhodnìjší. I když jsou lidi, kteøí
palmy pìstují i v nepøíznivìjších
podmínkách, najdete je všude možnì
po republice. Jde o to poøádnì
zazimovat. Samozøejmì je celkem
snadné zazimovat jednu palmu, my
jich máme trochu víc. Máme
palmièky, které vydrží -17, ale pak
i takové, kterým venku do
zazimovaného prostoru pøitápíme
topným kabelem.
Jste ve styku s lidmi, kteøí mají
podobný koníèek? Jsem, ale
upøímnì øeèeno, ti lidé, kteøí už se
tomuhle koníèku vìnují déle, se tím moc neprezentují, dìlají to pro svou
potìchu a nemusí o tom moc diskutovat. Jsou pìstitelé, kteøí napøíklad
vùbec nekupují banány, jelikož si jich vypìstují tolik, že je pak rozdávají.
Další mají palmy pøímo v zemi v hodnotì øádovì statisícù korun a staví
na zimu nad nimi skleníky. Vìtšina z nich se vìnuje všem exotickým
rostlinám, nejenom palmám. To spíš zaèínající nadšenci jsou poøád na
netu a konzultují každou drobnost a myslí si že pokud koupí sazenièku
palmy u které je napsáno zimovzdorná do -15, pak jí zasadí do zemì, že
pøežije naší zimu. Nejhorší je, že každá zima je jiná a každé podcenìní
se v tomto pøípadì trestá ztrátou rostliny.
Otázka je, kdo vlastnì u Køížù v domku bydlí, jestli kytky s rodinou,
nebo už spíš samotné rostliny a lidé se sem zatím ještì vejdou... Jarní
a letní pohled na zahradu je úžasný. Vìtší palmy a malé rostlinky,
spousta druhù a pøitom je to všechno v rovnováze, ta malá zahrada
nevypadá nijak pøecpanì. Zøejmì ji ale majitelé musí udržovat v
takovém bonsajovém provedení, minimalizovat, co lze.
To musíme, øíká paní Boženka. Roman vždycky vyhlásí radikální sestøih
– mì to rve srdce – ale nedá se nic dìlat. Samozøejmì pouze u rostlin
u kterých to lze provádìt, jako tøeba okrasné javory, jehliènany a jiné,
u palem toto nelze.
Máte povìdomí, kolik tìch palem a palmièek máte?
To tedy vùbec nemáme. Ty velké spoèteme, ale tady u okna je urèitì
malých palmièek vypìstovaných ze semínek kolem padesáti, všechny s
popsanou cedulkou, protože druh u takhle malých nerozeznáte, øíká pan
Køíž. A pak pøijde malá Anetka a pøeháže nám cedulièky, usmívá se paní
Boženka.
(Pro tento èlánek jsme udìlali sèítání: zhruba 50 druhù palem v cca 90
exempláøích, 13 druhù japonských javorù, 5 druhù banánovníkù, 4 druhy
cykasu, 23 druhù jehliènanù, 2 druhy stromových kapradin, 30 druhù
kaktusù, 4 druhy citrusù, 5 druhù agáve, 2 druhy juky a jiné subtropické
a tropické rostliny.) Nejvìtší palmy Trachycarpus a Butia jsou okolo 4
metrù, raritou je panašovaná palma Rhapis – zelená s bílými proužky na
listech, vzácností zakrnìlý Trachycarpus nanus a modrý Trachycarpus
princeps nedávno objevený v horách Hengduan Shan na severu èínské
provincie Yunnan, do žluta zabarvená Pritchardia hillebrandii,
modroèervená Bismarckia nobilis, lahvová palma Hyophorbe lagenicaulis
a mnoho jiných. Z jehliènanù za zmínku také stojí metasekvoj,
pajehlièník, sekvojovec, Araucaria, vzácné druhy korejských jedlí
a zakrslé borovice a jiné. Tøešnièkou na dortu však zùstává wolemie
vznešená.
Páni, a do toho všeho máte malou holèièku, takže ta se stará taky?
Zøejmì jste jí pøedurèili životní dráhu, bylo by kupodivu, kdyby jí
pozdìji nezajímala botanika... Anetka, to je teï taky náš velký koníèek.
Právì si bude užívat svou druhou zimu. Chodit zaèala loni právì na jaøe,
takže zahrádka se jí moc líbila, prozkoumává ji všude, ale je opatrná, celé
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léto zkouší, která rostlina píchá, která ne, jaké má plody. Kolem bazénku
máme kaktusy, aby Anetka nešla do vody, protože ví, že píchají. Když teï
na podzim zjistila, že kaktusy už nejsou, kde byly, už byla na ètyøech
a hrnula se k vodì. Jinak obchází a ujídá ovoce s vitamíny celé léto, ke
všem kytkám voní. U bazénku dnes najdete už jen opuštìná místeèka po
kaktusech, zùstává jen
opuncie, která vydrží
pøes zimu. Uprostøed
najdete tasmánskou
kapradinu, která na
r ozd í l od tìch
obyèejných vyrùstá
z
kmene,
za
kapradinou se plazí
klikva, èesneková
tráva pøíjemnì chutná
i voní. Dokonce houby
si tady pìstujeme, dva
druhy hlívy a v
zahradì nám roste na
drcené kùøe množství
hub, ukazuje Roman
Køíž, ptal jsem se
známých, ale zatím
nikdo nepoznal, co jsou zaè. U domu už vyèkává i réva, aby jednou
obtoèila pergolu...
Prohlížíme si rostliny v bytì i v zahradì...
Venku nakukujeme palmièkám do jednotlivých zateplovacích domeèkù,
vevnitø vyztužených døevìnými hranolky, polystyrén a bublinková folie,
topné kabely... Jiné palmy staèí jen zabalit teplou fólií. Zatím se
palmièkám shora ještì vìtrá, aby se nezapaøily, je sluneèný den. Myslím,
že i psychicky se jim daøí dobøe, když cítí, jak je o nì peèováno.
Obdivuji venkovní banán, doufejme, že netuší, že podstupuje zkoušku,
jestli pøežije. Cykas, ten bohužel nepøežil loòskou zimu, je seøíznutý
a zaèíná znovu obrážet. Je to cykas, o kterém se povídá, že ho mìli
schwarzenberkové na zámku – jeho vìk je odhadován na stovky let.
Menší metasekvoj, rostlina, která už také hodnì pamatuje. Kiwi –
mùžeme dokonce ještì v pùlce øíjna ochutnat slaïouèký plod – zøejmì
jsem právì slupla poslední ovocný plod sezóny na téhle zahrádce.
Palma Butia capitata, zcela obyèejnì koupená v Bauhausu, která ovšem
musela být dopravena na zahradu jeøábem. Dále jedna ze zelenomodrých
palem, mexická Sabal minor, která se postupnì zapouzdøuje v zemi a také
jako jedna z mála opravdu vydrží i slibovaných mínus 20. Potøebuje
jenom zakrýt, aby do ní nepršelo, další ochranu nepotøebuje. Roste
pomaleji, pøirostou jí tak tøi ètyøi listy za rok.
Mexické palmy, ze zemì, která je hodnì drsná – tam také bývají mrazy
v noci a pøes den vedra. Fénická palma, tu urèitì znáte, bývají èasté,
waschingtonská palma, tu Køížovi zachránili z OBI. Na zahradì najdete
i fíkovník, korejskou jedli s otoèenými jehlicemi – strom s krásnými
modrými šiškami, velice zvláštní a krásný jehliènan. Namnožený
eukalyptus a také pomeranèe a citróny, mandarinky, najdeme ve skleníku,
vydrží tady pøes zimu, zatím zelené plody citrónu odrùdy Jumbo jsou
opravdu poøádnì velké, dozrávájí prý ale do žluta bez problémù.
Japonsky køen Wasabi, jiaogulan, kustovnice, morušovník, aronie,
rajèenka, zimolez, granátové jablíèko a jiné jsou pøes zimu ve skleníku.
Kumkvát – keøíèek s plody pøipomínajícími malé podlouhlé
mandarinky, už ho také dostanete v obchodech, je botanicky blízký
citrusùm, patøí do èeledi routovitých. Plody lze pojídat i s oplodím,
pøipravují se z nich džusy, kompoty nebo se proslazují a hlavnì jsou
výborné pro výrobu zavaøenin.
Na dohled od nejznámìjšího zámku, na pouhých pár metrech ètvereèních
malá botanická zahrada – možná kdyby se srovnala s Prùhonicemi, tak by
na tom nebyla, co do poètu druhù na metr ètvereèní, vùbec špatnì...
V proskleném zádveøí obdivuji panašovanou palmièku, je malá, ale
hodnì vzácná. Teï už podzimnì ostøíhaná muèenka, dobøe hnojená, takže
v létì vykvétá dennì 30 kvìty na ètyømetrových šlahounech.
Nové palmièky, které právì pøišly poštou z Francie, jedna z nich byla
objevena poprvé teprve pøed sedmi lety. Dorùstá ne moc velká, kmínekasi
do tøí metrù, podobnì jako jedna z tìch venkovních uprostøed zahrady.
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Hodnì tìžko se shání. Tohle je Strelitzia augusta, podobná známé menší strelicii reginane
bìžnì dostupné, kytka podobná banánovníku, z Madagaskaru, roste taky hodnì rychle. Naše
má okolo dvou metrù.
A koneènì – naprostá vzácnost, i když se tváøí nenápadnì, jehliènatá rostlina, která pøežila
dinosaury, ètyøi miliony let je na svìtì, vidìla vyvíjet se èlovìka, šastnou náhodou objevená
pøed nìkolika lety... Wolémie vznešená!
A to je váš nejvzácnìjší kousek? Je to opravdu svìtová rarita. Ke vší hlubocké kráse nám
sem právì pøicestovala hodnì zdaleka. Velmi støežená, celosvìtovì chránìná nádherná
Wolémie vznešená. Už to jméno vám øíká, že to není jen tak nìjaká kytka – a my jsme rádi,
že je na Hluboké a možná v hodnì širokém okolí – alespoò jedna. Dnes ji mají rùzné
botanické zahrady a už i soukromníci, ale pøe pár lety to byla naprostá atrakce, rostlina,
kterou náhodou objevili v australské rokli. Do té
doby se všichni domnívali, že je dávno vyhynulá.
Dnes je to kriticky ohrožený druh, ale ještì
nedávno vìdci netušili, že vùbec existuje.
Nejstarší stromy téhle rostliny jsou 400 let staré,
ale ty koøeny – jakoby podhoubí tìch stromù –
opravdu musí pamatovat 200 milionù let zpátky, ta
rostlina pøežila vìky. Protože se vìdci bojí, aby se
k ní nedostala nìjaká choroba, plíseò, jen párkrát
do roka tam dovedou nìjaké odborníky na
návštìvu. Ale protože chtìjí, aby se opìt na svìtì
rozšíøila, je možné získat øízky èi rostliny tohohle
jehliènanu po celém svìtì. Naštìstí se dobøe
množí. Vydrží i mírné mrazy, vzhledem k tomu, co
toho pøežila – je to bojovnice!
Tak s takhle úžasnou zprávou se louèíme
z hlubockého arboreta – a Køížovi mají pravdu:
když se obklopíte kvìtinami a stromy – líp se
doèkáte jara, rozhodnì se na nì budete víc tìšit.
Takže žádná podzimní deprese, žijte s kvìtinami a je to! Pokud se chcete podívat na další
fotografie z téhle zahrady, kouknìte na odkaz: http://www.tropik.cz/cms.php?id_cms=202
a hned si rozšíøíte obzor o tom, co se na Hluboké dá pìstovat venku (i když s trochou strachu
a obav pøi každém mrazu).
V souèasné dobì zvažují Køížovi, jak pøíští rok v letních mìsících pøiblížit tuto exotickou
flóru a v jaké formì, široké veøejnosti. Tak se máme možná na co tìšit.

Nìco více o wolemii vznešené:
Kráska z druhohor s èokoládovou kùrou
Wollemia nobilis (wolémie vznešená) je starobylý jehliènan, který byl u toho, když vymøeli
dinosauøi, zažil bouølivý rozvoj savcù a pamatuje si i na chvíli, kdy se na Zemi objevili
pøedci èlovìka. Nejstarší zkamenìliny pochází z druhohor, uvádí se stáøí 90 miliónù let
(svrchní køída). Pøed dvìma milióny let však wolémie z fosilního záznamu mizí, vìdci se
domnívali, že vymøela. Situace se ale zmìnila v roce 1994, když strážce rezervace David
Noble našel v jedné z roklí v australském národním parku Wollemi v pohoøí Blue Mountains
asi 150 kilometrù severozápadnì od Sydney, zvláštní stromy, které dosud nikdy nevidìl. Na
rozpacích byli i jeho kolegové botanici, kteøí si s neznámou døevinou nevìdìli rady. Až pak
se pøišlo na to, že je rostlina až pøíliš podobná právì domnìle vymøelé wolémii, jež byla do
té doby známá pouze z fosílií. Proto se jí pøezdívá živoucí fosílie, pøípadnì lazarský taxon
(vymøelý a znovu oživený).
Rod Wollemia je monotypický – to znamená, že obsahuje pouze jeden druh (W. nobilis).
I když se mu v anglické literatuøe øíká Wollemi pine, nemá s borovicemi nic spoleèného –
šlo jen o zjednodušení, které po objevu zavedli novináøi a tiskové agentury. Spolu
s recentními rody damaroò (Agathis) a araukárie (Araucaria) patøí do èeledi blahoèetovité
(Araucariaceae), která je fosilnì doložená již pøed 200 milióny let. Šupiny šišek wolémie
jsou podobné tìm u araukárií, naopak køídla semen pøipomínají damaroò. V mládí pomalu
rostoucí a konkurenènì relativnì slabá wolémie je v dospìlosti 25–40 metrù vysoký,
dlouhovìký strom. Jeho kùra vypadá jako tmavì hnìdá èokoláda prostoupená vzduchovými
bublinkami. Postranní vìtve se nikdy nevìtví a na jejich koncích se nachází šištice, po
jejichž dozrání daná vìtev umírá. Ploché èárkovité listy (délka 3–8 cm, šíøka 2–5 mm) jsou
uspoøádány spirálovitì do ètyø øad, které svírají úhly 150–175° a 50–90°. Samièí šištice
(délka 6–12 cm, šíøka 5–10 cm) mají zelenou barvu, dozrávají za 18–20 mìsícù; samèí
šištice (délka 5–11 cm, šíøka 1–2 cm) jsou èerveno– hnìdé. K opylení dochází vìtrem, po
dozrání se rozpadají a uvolòují drobná semena s køidélkem. Wolémie se však rozmnožuje
pøedevším vegetativnì, k vyklíèení semen dochází snad jen po požárech na spáleništích.
Souèasnou populaci tvoøí 40 stromù a 200 semenáèkù, které rostou na tøech od sebe
nepøíliš vzdálených lokalitách (které podléhají pøísnému utajení a neoprávnìný vstup tam
je penalizován pokutou ve výši v pøepoètu ètyø miliónù korun). Stanovení pøesného poètu
jedincù není jednoduché, jelikož jde o vícekmenné stromy, které mají dokonce nìkdy
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spojené koøenové systémy. Napøíklad jeden kmen
z nejstaršího jedince je starý asi 400 let, koøeny tohoto
stromu však pamatují øímskou øíši. Molekulárnì
biologické studie ukázaly, že jedinci jsou geneticky
nerozlišitelní a vnitrodruhová variabilita je prakticky
nulová. Jde o malou, tisíce let izolovanou klonální
populaci, u které se pøedpokládá, že prošla tzv. hrdlem
láhve (bottleneck efekt = prudké snížení poètu jedincù
v populaci a s tím související náhlý pokles genetické
variability). Velká genetická uniformita by mohla být
potenciálním rizikem v pøípadì, že by byla populace
napadena nìjakým patogenem. K tomu došlo
v listopadu 2005, kdy byla na lokalitu (patrnì
èlovìkem bez povolení ke vstupu) zavleèena plíseò
Phytophthora cinnamomi zpùsobující hnilobu koøenù.
Ochranáøská péèe o wolémii je pøíkladem bravurnì
zvládnutého managementu. By se ve volné pøírodì
vyskytuje jen v nemnoha exempláøích a je na èerveném
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seznamu IUCN v kategorii kriticky ohrožených druhù,vymøení jí teï už opravdu
nehrozí. Práva na její rozmnožování, jež se dìje vcelku snadno øízkováním,
získala soukromá firma, která nejprve pøipravila mladé stromky pro botanické
zahrady po celém svìtì a od roku 2006 jsou tyhle dekorativní jehliènany
exotického vzhledu dostupné i ve volném prodeji.
V pondìlí 23. øíjna 2006 byli pøímí potomci jedincù z pùvodní lokality (tzv.
collector's edtion) vydraženi pro výstavní úèely v aukèní síni Sotheby's za skoro
1 milión australských dolarù (1 exempláø za cca 3200 eur).
Co se týèe nárokù na pìstování, wolémie preferuje kyselejší pùdu s dostatkem
organické hmoty, polostín a dobøe jí udìlá, pokud je chránìna pøed vìtrem
a pøímým sluncem (jen vzpomeòte na místo nálezu v Austrálii – hluboká rokle).
Døevina toleruje i jiné než subtropické klima, uvádí se teplotní rozpìtí –5 až
45 °C, ovšem z rùzných státù jsou hlášeny i nižší teploty, které tamní exempláøe
pøežily (Inverewe Garden ve Skotsku: –7 °C, Kew Garden: –10 °C, Japonsko,
USA: –12 °C, Nìmecko: –15 °C)
http://www.biomach.cz

Zvíøecí obchùdek na hlavní tøídì
Na Hluboké je k dostání kde co, tedy alespoò pro nás, pro obyèejné dvounožce. Bez vìtších potíží seženeme
každý den vše podstatné od rohlíkù po lístky do divadla. Od letošního podzimu se však výraznì zvýšil životní
komfort i pro naše domácí ètyønožce. Na hlavní tøídì naproti Panoramì v novém obchodu Animeal si mohou
poøídit nejen èerstvé krmení, ale také mražené maso do zásoby èi spoustu jiných pamlskù. Pokud by snad
mìl váš zvíøecí spolubydlící chu na nìco, co jste v obchodì nenašli, prodávající sleèna Eva vám pomùže
s objednávkou pøímo na místì. Obchod je urèený nejen pro èasté domácí spoleèníky psy èi koèky, ale na své
si zde pøijdou i hlodavci, rybièky, ptáci nebo drùbež.
Kromì oblíbených krmiv nabízí obchod také nejrùznìjší druhy chovatelských potøeb. Vodítka, pelíšky,
šampony, hraèky a spoustu dalších.
S blížící se zimou se rozšiøuje i sortiment
funkèních venkovních obleèkù vèetnì
nepromokavých pláštìnek pro podzimní
deštivé poèasí, do kterého byste svého
pejska bez výbavy jistì nevyhnali.

Otevírací doba:
PO – PÁ 9 – 17
SO 9 – 12
Kontakt:
Masarykova 982 naproti Panoramì
Jaroslav Havel
724 734 372
animeal.pistin@seznam.cz

4. Bavorovické bezinkobraní
Letos jsme se sešli v pátek 30. záøí 2011 již na 4. roèníku Bavorovického bezinkobraní.
Vzhledem k sobotní hasièské soutìži na útvaru se nám zaèátek ponìkud posunul, nebo
vìtšina výrobcù bezinkových pochoutek je rovnìž èleny soutìžních družstev
a v pøedveèer soutìže probìhl ještì poslední nácvik. Tímto se omlouváme všem, kteøí
se pro zpoždìní již ochutnávky nedoèkali. Sešlo se nás dost – museli jsme dokonce
srazit stoly, abychom mohli sedìt pohromadì.
Bezinek se letos urodilo hodnì a my jsme zaèali postupnì nalévat z 10 lahví
donesených likérù. Na lísteèky jsme si zapisovali èíslo vzorku a jeho ohodnocení.
V prùbìhu veèera jsme zakousli koláè s bezinkovou marmeládou a zobali vynikající
dýòová semínka. Vzpomnìli jsme také na ovoce nakládané v rumu – to jsme v pøedstihu
ochutnali již pøed 2 týdny, nebo tvùrce se teï podrobuje lázeòským procedurám.
Samozøejmì, že se vìtšina hovorù toèila kolem bezinek, jak je kdo pøipravuje, jaké
pøíchutì komu chutnají; nìkdo dává pøednost kávové pøíchuti, nìkomu chutná likér
ménì sladký... a uleželý likér – ten bývá nejlepší.
Po ochutnání všech vzorkù jsme hodnotící lístky vybrali a ti nejzdatnìjší z nás
vysèítali body. Nìkteré výsledky pøekvapily, jiné již jsou ustálené. V každém pøípadì
– nazmar nepøišel jediný vzorek a jako každý rok mùžeme jenom konstatovat, že
bezinkové pochoutky jsou opravdu »pochoutky« a mùžeme všem jenom doporuèit, aby své zdraví a pohodu upevòovali jak bezinkami, tak podobným
setkáním s pøáteli.
SDH Bavorovice
Pozn. red: Výjezdová pøepadová jednotka redakce Zpravodaje potvrdila
podezøení, že v Bavorovické hospodì se pravidelnì schází zdravé jádro
bavorovických obyvatel. Neèekanì a mile nás pøekvapil lákavý obsah
jídelníèku, silná èesneková polévka a poøádný kanèí guláš s kopicí
knedlíkù. V ochutnávce byly i domácí jitrnièky a jelítka, uzené
a vynikající klobásky. Teï už je tedy jasné, kde berou bavoroviètí hasièi
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sílu – a pro jistotu ji ještì podporují konzumací vybroušených
bavorovických bezinkových liquérù. Velmi sympatické je, že ti poøádní
hasiètí chlapáci se nad recepty a výrobou zdravých poživatin i tekutin
neofròují, nýbrž zdatnì svým manželkám pomáhají. Jestli se nemýlím,
i skvìlý koláè s bezinkovou marmeládou tvoøila mužská ruka... Nezbývá
jen popøát: jen tak dál a tìšit se na jubilejní pátý roèník!

Hlubocký zpravodaj | listopad 2011

Rožmberkové... a Hluboká?
Rožmberský rok skonèí symbolicky v listopadu,
kdy vzpomeneme 400 let od smrti
charismatického kavalíra Petra Voka. Zemøel
na zámku v Tøeboni 6.11.1611, jako poslední
mužský potomek proslulého rodu Rožmberkù.
A i když se zdá, že zámek Hluboká a jeho
historie se s rodem Rožmberkù míjí, není to tak
úplnì pravda. V šeru dávných vìkù – jak by
øekl Alois Jirásek – se rodová linie tohoto
jihoèesky hrdého rodu s Hlubokou potkala.
Rožmberkové patøili k jednomu z nejvýznamnìjších èeských šlechtických rodù – a jejich
pøedchùdci z jejichž rozrodu povstali – byli
Vítkovci. Praotec vítkovského rodu Vítek
z Prèice zemøel v roce 1194 a podle legendy
mìl rozdìlit své panství mezi svých pìt synù,
kteøí poté založili vlastní rodové linie.
Za zakladatele rodu Rožmberkù je považován
Vítkùv syn Vítek III. z Prèice a Plankenberka.
Jméno tato vìtev Vítkovcù získala nejspíš
podle hradu Rožmberk, který založil jeho syn
Vok I. z Rožmberka pøed rokem 1250. Patøí
mezi nejstarší hrady jižních Èech. Nejspíš
získal jméno podle rùže, která byla v rùzných
barevných provedeních znakem všech Vítkovcù
(Rosenberg – Rùžová hora).
Postupem èasu vzrùstala moc a majetek rodu.
Tomu napomohlo nejen dìdictví po jiné vìtvi
Vítkovcù – rodu pánù z Krumlova (napø.
Zvíkov) v roce 1302, ale také zásada dìdiènosti
statku pro nejstaršího syna, èímž se zabránilo
dìlení majetku. Postupem èasu tak došlo
k vytvoøení tzv. dominia, které bylo pevnì
urbanizováno, mìlo své purkrabství, vlastní
urbáø. Vznikla tzv. Rožmberská kniha, což je
nejstarší èesky psaná odborná práce právního
charakteru.
Základy nejvìtšího panství v èeském státì
vznikly na pøelomu 12. a 13. století, kdy se
vytvoøila dùležitá rodová centra, napø. Prèice,
Vyšší Brod, Sobìslav, Veselí nad Lužnicí èi
hrad Blankenberg v Horních Rakousích, dále
vznikla další panství, která se zrodila i ve
Slezsku èi na Moravì. Pozdìji pøidali Nové
Hrady, Tøeboò, Strakonice, Sedlèany a další
panství na Plzeòsku a v jiných èástech zemì.
Rožmberkové patøili k mocenské elitì, která
se èasto byla schopna postavit moci krále.
Zastávali vysoké funkce, pùsobili jako
místodržící, nejvyšší komorníci i maršálové,
nevyhýbali se duchovním hodnostem. V 16.
století zaujímal rožmberský vladaø nejpøednìjší
místo v hierarchickém systému èeské šlechty.
V II. polovinì 16. století drželi Roudnici,
Bechyni, Vimperk a Libeò u Prahy.
Kdo tedy byli oni Rožmberkové, kteøí se ve
své dobì významem srovnávali s postavením
krále? Jaká byla jejich doba a proè se ètyøi
staletí jejich vlády tak nesmazatelnì vryla do
tváøe jižních Èech, že dodnes nalézáme na
každém kroku stopy jejich pùsobení? Pojïme
se vrátit do èasù minulých, kdy jih Èeského
království ovládali velmoži rodu Rožmberkù,
do údobí, ve kterém se èervená pìtilistá rùže
skvìla v erbech sídel od rakouského Haslachu
až po støedoèeské Sedlèany. Sídlem rodu byl
pùvodnì hrad Rožmberk na jihu Èech a od roku
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1302 se rožmberskou rezidencí stal Èeský
Krumlov. Na svém panství budovali mìsta
a reprezentaèní sídla, iniciovali vznik
vynikajících sakrálních i svìtských staveb
a institucí, peèovali o rozkvìt hospodáøství.
Velkolepý palác posledních Rožmberkù na
Pražském hradì byl první renesanèní stavbou
tohoto typu na území Èech. Rožmberské
kulturní dìdictví jako celek pøedstavuje
podstatnou a neopominutelnou souèást identity
a historické pamìti èeských zemí.
Jako historicky nejvýznamnìjší šlechtice
z rodu Rožmberkù zmiòme Voka I., který stál
u zrodu rožmberské vìtve pánù z Rùže,
Oldøicha II., bezohledného politika, obratného
diplomata a intrikána, za jehož vlády byla
uzákonìna nedìlitelnost rodových držav.
Poèátkem 15. století pøebíral Oldøich II.
z Rožmberka patnáct statkù, k nimž patøilo
6 mìst, 22 mìsteèek a témìø 500 vesnic.
Do jeho panství patøily i Dívèí Kámen,
Velešín, Rožmberk, Krumlov, Vítkùv Hrádek
a sousedící rakouské panství Haslach. Ostatní
panství byla rozptýlena po jižních Èechách
a zasahovala až do Èech støedních. Právì
Oldøichem II. zaèíná systematická snaha
Rožmberkù o scelování majetku.
Vytyèená cesta je dlouhá, ovìnèena úspìchy
a rozmachem, na druhé stranì i trnitá, s mnoha
nezdary. Pøipomeòme Petra IV., èeského
zemského hejtmana, který svùj politický vliv
využil k potvrzení výsadního postavení
Rožmberkù mezi panskou obcí.
Nejznámìjšími osobnostmi rodu pìtilisté
rùže zùstávají pøedstavitelé tolerantní katolické
šlechty, nejvyšší komorník a purkrabí
Království èeského – Vilém a jeho bratr Petr
Vok, který však nikdy nedosáhl Vilémova
politického postavení ani vážnosti.
Rožmberkové vždy pøáli kulturnímu rozkvìtu
svých panství, zvláštì za vlády posledních dvou
Rožmberkù Viléma a Petra Voka. Na jejich
dvoøe se však daøilo jak umìlcùm, tak
podvodníkùm a šarlatánùm. Vilém, okouzlen
duchem renesanèní Itálie, pøebudoval èeskokrumlovský hrad na reprezentativní zámeckou
rezidenci a po vzoru italské renesanèní vily
vybudoval své letní sídlo Kratochvíli. Jako
velký milovník hudby nechal v roce 1552 zøídit
slavnou Rožmberskou muziku.
O jeho bratru Petru Vokovi mùžeme hovoøit
jako o pravém renesanèním kavalírovi. Ze
svých cest po Evropì si pøivezl lásku k umìní.
Zaèal sbírat umìlecká díla a podporovat jejich
autory. Jako již zralý muž založil ještì na
panství v Krumlovì rozsáhlou knihovnu, èítající
nejménì deset tisíc svazkù. Po pøesídlení do
tøeboòského panství pak dal vystavìt první
úèelovou knihovní stavbu na èeském území.
Zlatým vìkem Alchymie bývá nazývána doba
druhé poloviny 16. století. Vedle císaøe Rudolfa
II. Habsburského byl jejím nejvýznamnìjším
pøíznivcem i Vilém z Rožmberka. Ten zval
nadšené uèence, avšak i prohnané podvodníky,
na svá panství, zejména do Krumlova. Èeský
Krumlov bývá nazýván jihoèeskou »mekkou
alchymistù«.

Za Vilémovy vlády na Tøeboni pobýval i známý
alchymista Edward Kelley, o jehož umìní se
dozvìdìl i císaø Rudolf II. Kelley tak sloužil
obìma pánùm. Okolí mìsta Èeský Krumlov má
bohatou hornickou minulost a tradici tìžby
nerostù a kovù vèetnì mincovních. Zvýšený
zájem aristokratù o tento druh podnikání
zaznamenáváme od druhé poloviny 15. století.
Rožmberkové mìli právo na vlastnictví všech
drahých kovù, vytìžených na jejich pozemcích.
Tyto výhody tak umožnily nebývalý rozkvìt
dolování na Èeskokrumlovsku, který vyvrcholil
bìhem prvních desetiletí 16. století.
Mimo èeské zemì byly pøedstavitelùm
Rožmberkù prokazovány pocty vyhrazené
knížatùm, v samotných Èechách však z dùvodu
konzervativní politiky Rožmberkové lpìli na
titulu pán. O Vilémovi z Rožmberka
(1535–1592) se dokonce roku 1573 uvažovalo
jako o kandidátovi na polský trùn. Pøedtím
vykonával funkci nejvyššího komorníka, patøil
mezi èelní pøedstavitele èeských stavù, od roku
1570 byl nejvyšším purkrabím. Byl ètyøikrát
ženatý s èlenkami významných evropských
rodù, Kateøinou Brunšvickou z roku Welfù,
Žofií Braniborskou z Hohenzollernù, Annou
Marií Bádenskou a Polyxenou z Pernštejna.
Pøesto nezplodil potomka a dìdictví pøipadlo
jeho bratru Petru Vokovi. Jejich majetku se
vyrovnaly pouze rody, jako byli Pernštejnové,
ale i ti jenom v
urèitých obdobích.
Není u nás rod, který
by se ve støedovìku
mohl pomìøovat s
tímto rodem.
Petr Vok však kvùli
dluhùm musel prodat
dvì tøetiny rodového
majetku. Napøíklad
císaø Rudolf II. od nìj
koupil
Èeský
Krumlov, proto se
novým s í d l em
Rožmberkù stala
Tøeboò. I pøes dluhy
patøili k nejbohatší èeské šlechtì. Po jeho smrti
rodové jmìní podle smlouvy pøipadlo
Švamberkùm, na jednotu dominia navázali
Eggenberkové a pozdìji Schwarzenbergové.
A mohla být Hluboká také Rožmberská?
Mohla. Kolem poloviny 13. století byl na
skalnatém ostrohu nad øekou Vltavou postaven
ranì gotický hrad. Jeho zakladatelem byl
pravdìpodobnì èeský král Václav I. Založení
hradu bylo zøejmì namíøeno právì proti
rozšiøování hospodáøské a politické moci pánù
z Rùže – Vítkovcù – na jihu èeského království.
Že hrad patøil zemìpanskému zboží nasvìdèuje
jeho pùvodní název »Frohnburg«, tedy pánùv
(panský) hrad. Èeské jméno Hluboká bývá
(ponìkud nelogicky) odvozováno od umístìní
na skále nad hlubokým vltavským údolím, nebo
od polohy hluboko v lesích, nebo též od velmi
hluboké hradní studny.
Brzy po založení se však hrad ocitl
v zástavním držení. Kolem roku 1260 jej král
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Pøemysl Otakar II. zastavil Èéèovi z Budìjovic,
aby výmìnou získal pozemek na založení
královského mìsta Èeské Budìjovice (1265).
Krátce poté však Èéèovi hrad odòal a náhradou
mu místo penìz pøidìlil ves Velíš u Jièína. Po
smrti krále Pøemysla Otakara II. v roce 1278
získal Hlubokou Záviš z Falkenštejna jako vìno
své manželky, královny vdovy, Kunhuty.
Záviš z Falkenštejna pocházel z krumlovské
vìtve Vítkovcù. Otcem Záviše byl Budivoj z
Krumlova, Skalice a Sepekova (1220 – 1272) a
matkou paní Perchta, která svému manželovi
porodila, mimo tøí dcer, syny Záviše, Vítka,
Voka, Budivoje a Henzlina. Bratøi vlastnili
spoleènì Skalici a Ledenice. Záviš brzo pøijal
pøídomek z Falkenštejna po svém hradu,
ležícím v horním Mühlském kraji. Byl celkem
tøikrát ženat. Jeho první manželka zemøela pøi
porodu dcery, pozdìji provdané za Hynka
Krušinu z Lichtenburka.
Záviš byl na svou dobu velmi vzdìlaný muž
rytíøského chování, proslulý svými dvorskými
básnìmi. To zøejmì natolik zaujalo královnu
vdovu Kunhutu Halièskou, že ho povolala na
své vìnné statky na Opavsku, kam se uchýlila
pøed Ottou Braniborským. Záviš se stal
Kunhutiným milencem a v roce 1281 se jim
narodil syn Jan. ( V pøedchozím manželství s
Pøemyslem Otakarem II. mìla Kunhuta
Halièská ètyøi dìti – Kunhutu, nar. 1265,
Anežku, nar. 1269, Václava, pozdìjšího krále
Václava II., nar. 1271, a Markétu, nar. pøed r.
1278).
Po návratu kralevice Václava v roce 1283 se
Kunhuta se svým synem smíøila a v èervnu
pøíštího roku se za Záviše legálnì provdala.
Záviš tak získal vysoké postavení u dvora a
spravoval vìnný majetek své manželky
Kunhuty, mezi který patøila i Hluboká. Za
purkrabího Hluboké jmenoval svého bratra
Vítka, který se kolem roku 1285 podle Hluboké
psal.
Jako otèím nezletilého Václava II. se Záviš
naèas stal skuteèným vládcem èeského
království, což nemálo popudilo vìtšinu èeské
šlechty. Když se roku 1287 Záviš oženil potøetí
s uherskou princeznou Alžbìtou, využila
šlechta jeho nepøítomnosti u dvora a intrikami
dosáhla Závišova zatèení a obvinìní z
velezrady. Vítkovci se proti obvinìní vzbouøili.
Na pøíkaz krále však nevlastní bratr Mikuláš
Opavský (syn Pøemysla Otakara II. a Anežky,
zvané Palceøík) táhl v èele královských vojsk se
zajatým Závišem od jednoho hradu k druhému
a pod hrozbou Závišovy smrti vynucoval vzdání
se vzbouøené posádky.
Závišùv bratr Vítek, purkrabí na Hluboké,
této hrozbì neuvìøil. Sedláèek uvádí, že král
Václav II. sám pøijel k Hluboké a žádal Vítka o
vydání hradu s tím, že v pøípadì neuposlechnutí
vydá Záviše smrti. Když ani tato intervence
neuspìla, dal vévoda opavský Záviše 24. srpna
1290 na tzv. Pokutní louce pøed Hlubokou stít.
Purkrabí Vítek spolu se svým bratrem
Vokem, kteøí popravì pøihlíželi z hradeb
Hluboké, pozdìji utekli nejdøíve do Uher, pak
do Polska a jejich majetek byl zabrán. Závišovo
tìlo bylo vydáno pøíbuzným a s veškerými
poctami pohøbeno v rodové hrobce kláštera
Vyšebrodského. Jeho syn Jan (nìkdy uvádìný
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jako Ješek) vstoupil do øádu nìmeckých rytíøù,
zemøel však ještì jako jinoch nìkdy kolem roku
1296.
Jak se žilo za Rožmberkù?
Mezi evropské unikáty patøí bezesporu hrad
a zámek Èeský Krumlov. Pøed rokem 1250
založený gotický hrad pøešel po vymøení pánù
z Krumlova v roce 1302 královským
privilegiem do rukou Rožmberkù. Jejich
rezidencí byl po celá dlouhá tøi staletí.
Pøi pøestavbách pùvodních gotických hradù
a mìsteèek zúroèili páni z Rùže zkušenosti
z cest po Evropì.
O Stravování
Na stùl rožmberských pánù se dostávaly
potraviny jak z domácích trhù vlastních
hospodáøských dvorù, tak zboží luxusní,
dovážené nejèastìji z blízkých rakouských
mìst, ale i z Uher èi Orientu. Nejvíce se
konzumovalo maso, pokládané za velmi
zdravou posilující potravinu. Nechybìly sýry,
cukroviny, vybrané lahùdky, ani tropické ovoce.
Základním nápojem bylo pivo, které se
objevovalo, stejnì tak jako lahodné víno, na
stole po celý den.
O Rybníkáøství
První rybníky na jihu Èech zakládali snad již
v 11.-12. století mnišské øády. V tradici
rybníkáøství pokraèoval i mocný šlechtický rod
Vítkovcù a následnì jejich dìdicové – páni s
erbem Rùže – Rožmberkové. Za nejstarší velké
rybníky jsou pokládány Dvoøištì a Bošilecký,
Záblatský a Ponìdražský, zbudované již ve 14.
století. Nejvýznamnìjšími fišmistry v
rožmberských službách byli Štìpánek
Netolický, Ruthard z Malešova a rožmberský
regent Jakub Krèín z Jelèan.
O Pivovarnictví
Pro vlastní potøebu se pivo vaøilo na
rožmberských sídlech odjakživa. Obrat nastává
v 15. století, kdy si šlechta zaèíná uvìdomovat
ekonomický efekt z pivovarnictví a zaèíná sama
aktivnì podnikat. K nejvìtším producentùm
rožmberského piva se øadily pivovary v
Krumlovì a Tøeboni. Nejvìtší a nejvýnosnìjší
pivovar však ležel ve vzdáleném rožmberském
panství v Roudnici nad Labem. Pivo v té dobì
nebylo jen nápojem, jak ho známe dnes, ale
nemalý význam mìlo pøi kuchyòské pøípravì
pokrmù, zejména polévek a omáèek.
O Ženy u dvora
Renesance je obdobím, kdy se mìní støedovìký
pohled na ženu. Pøi uzavírání manželství je sice
dál prvoøadý ekonomický zájem rodiny a málo
se pøihlíží k citùm nevìsty, urozené dámy však
už mnohem více zasahují do øízení dominia.
Posláním panny byla odpovìdná pøíprava na
manželství – vedení domácnosti, péèe o dìti,
výuka základùm úèetnictví. Od manželky se
oèekávala v první øadì plodnost. Èím více dìtí
a co nejdøíve po svatbì, tím lépe.
O Svatby a pohøby
Svatba i pohøeb patøí mezi dávné rituály
s pevnì stanovenými pravidly. Øídil je ustálen
protokol, který pøesnì vymezoval posloupnost
jednotlivých aktù, dané odìvy vèetnì jejich
stylu a barvy, menu slavnostní hostiny.
Šlechtici se ženili s ženami odpovídajícího
postavení, kdy nižší pùvod se dal omluvit

ekonomickou výhodností svazku. Nevìsta
musela být panna, u ženicha se oèekávala jistá
»zkušenost«.
Heslo »Memento mori!« (Pamatuj na smrt!)
platilo pøed staletími více než dnes. Èlovìk
musel být na odchod pøipraven. Místo na
nebesích mu mìla zajistit zbožnost i finanèní
pøíspìvky církvi. Samozøejmostí byla závì,
kterou sepisovali a obnovovali šlechtici už od
mládí.
O Víra
Bùh a víra v nìho byla samozøejmou souèástí
všeho lidského konání. Bezvìrectví, ateismus
tak, jak jej známe dnes, neexistoval.
Páni z Rožmberka se nevymykali z norem své
doby. Byli zbožnými, spíše tolerantními
katolíky, øada z nich zastávala vysoké církevní
posty. Výjimkou se zdá být Oldøich II.;
rozhodný zastánce katolíkù a odpùrce husitù
však tak èinil spíše z prozíravosti a
vypoèítavosti. Tradici øímskokatolického
vyznání porušil až Petr Vok, který vyznával
ideály Jednoty bratrské.
Ve jménu Božím se èlovìk probouzel, zvony
kostelù zvaly ke stolu i k veèerní modlitbì.
O Zdraví a nemoci
Základní léèebná opatøení z dob rožmberských
pánù se pøíliš nelišila od souèasných – klid na
lùžku, teplo a dostatek tekutin. Za univerzální
léèivý nápoj bylo pokládáno ohøáté víno s
pøísadami bylin nebo koøení. Ozdravné úèinky
byly pøipisovány i pivu.
Menší poranìní dovedl ošetøit lazebník nebo
ranhojiè. Ti také pouštìli žilou, pøikládali
pijavice, narovnávali vykloubené ruce a nohy
nebo trhali zuby.
O Zábavy a kratochvíle
Šlechtické rezidence, mìsteèka a panství se
stávala dìjištìm nejrùznìjších oslav a slavností.
A už šlo o jedineèné pøíležitosti, týkající se
bezprostøednì rodiny šlechtice – køtiny, svatby
èi pohøební obøady – nebo o svátky pravidelné,
øídící se køesanským kalendáøem èi
vycházející z hospodáøského roku. Rozsáhlá
rožmberská panství poskytovala ideální
podmínky pro oblíbenou šlechtickou kratochvíli
– hony a štvanice. První zmínky o divadelních
hrách, oslavujících vládnoucí rod Rožmberkù,
lze vystopovat od konce 15. století.
Systematickou podporu divadelní kultury s
sebou pøináší od poloviny 16. století až
pùsobení Viléma a Petra Voka, posledních
pánù z rodu Rùže. Vilém z Rožmberka, jako
velký milovník hudby, nechal v roce 1552 zøídit
slavnou Rožmberskou muziku.
O Povìst, zkazky, legendy
K nejznámìjším patøí povìst o Bílé paní
Rožmberské. Za její pøedobraz je považována
Perchta, dcera Oldøicha II. z Rožmberka,
provdaná v roce 1449 za moravského šlechtice
Jana z Lichtenštejna. Manželství bylo uzavøeno
bez lásky a Perchta v rodinì svého manžela
strádala psychicky i fyzicky. Pøed svou smrtí ji
prý manžel prosil o odpuštìní, ale ona odmítla
a Jan z Lichtenštejna ji za to proklel. Od tìch
dob obchází duch nešastné Perchty rožmberské
hrady a zámky. Její zjevení ohlašuje
významnou událost v životì rodu.
Použity informace z internetu a stránek NPÚ,
http://www.rozmberskyrok.cz
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Rozlouèení s Petrem Vokem
5. – 27. listopadu tøeboòský zámek
V prostoru Dvoøanské svìtnice na
Státním zámku Tøeboò bude pøedstavena
výstava Rozlouèení s Petrem Vokem,
pøipomínající poslední dny posledního
Rožmberka a jeho pohøeb.
Prohlédnout si bude možné pohøební štít,
pohøební prapory, historické listiny
a další artefakty. O víkendech po dobu
otevøení výstavy budou probíhat
prohlídky trasy Rožmberské interiéry
vèetnì výstavy. Od úterý do pátku bude
otevøena pouze výstava v Erbovním sále.
Jak se dostali Rožmberkové do Tøebonì?
Ve 13. století vznikl na území dnešní Tøebonì
panský dvorec, který bránil obchodní cesty a
rodící se místo mìstských trhù, místo setkávání
kultur a výmìny zboží mezi Èechami, Rakousy
a Bavorskem. Když v polovinì 14. století
koupili tøeboòské panství Rožmberkové,
rozhodli se z mìsta v jeho støedu uèinit rovnìž
duchovní centrum. Povolali do Tøebonì
augustiniány a dvorec pøestavìli na hrad, jednu
ze strategických opor své ambiciózní politiky.
S Rožmberky je spojen nejvìtší rozkvìt
Tøebonì v 16. století, kdy po nešastném
požáru dostává sídlo i zámek svou renesanèní
podobu a v jejím okolí rostou rybníky, dávající
obyvatelùm obživu a místu pùvab. Vzestup
Tøebonì je potvrzen na zaèátku 17. století, kdy
se stala domovem Petra Voka z Rožmberka a

tím hlavním mìstem rozsáhlého rožmberského
dominia. Zámek poskytuje pøístøeší rozsáhlým
umìleckým sbírkám, knihovnì a archivu.V roce
1660 se stávají novými pány na Tøeboni
Schwarzenbergové, kteøí se úspìšnì snaží
zacelit váleèné rány z tøicetileté války a navrátit
místu zašlou slávu. Tøeboò se již nikdy nestane
centrem dominia nových pánù, ale na druhou
stranu tak zùstala zachována její renesanèní
krása i mìšanské kouzlo následujících epoch,
baroka a historizujících slohù.
Pro zajímavost:
Nejvyšší zemské úøady v Èechách
O Obsazované panským stavem
– nejvyšší zemský purkrabí – zástupce panov
níka, pøedstavitel sboru nejvyšších zemských
úøedníkù, velitel zemské vojenské hotovosti,
pøedseda purkrabského soudu (záležitosti sporù
z dlužních úpisù), hlavní nositel policejní moci,
v nepøítomnosti panovníka pøedsedal èeskému
zemskému soudu; svoje pøední místo mezi
ostatními purkrabími (burgravius, døíve
castellanus) si získal spolu s posílením
významu Pražského hradu
– nejvyšší zemský hofmistr – správce
panovnického dvora a za nepøítomnosti krále
pøedseda komorního soudu
– nejvyšší zemský maršálek (agaso,
marchalcus) – spoleèný úøedník pro Èechy a
Moravu, pøedsedal soudu, který rozhodoval
spory o šlechtickou èest
– nejvyšší zemský komorník (camerarius
supremus) – udìloval povolení k audienci
u panovníka, zodpovídal za øádné vedení

agendy zemských desk, mìl dozor nad
menšími zemskými úøedníky, obesílal žalované
u zemského soudu
– nejvyšší zemský sudí (iudex terrae) –
pøipravoval jednání na zemském soudì,
svolával ho a dbal nad právní formou a
legalitou nálezù
– nejvyšší zemský kancléø – v èele èeského
kanceláøe nejdùležitìjšího vnitro i zahranièního
politického úøadu pro celý èeský stát
– nejvyšší zemský dvorský sudí – pøedseda
dvorského soudu, pøíslušného pro královská
léna
– karlštejnský purkrabí první z dvojice –
ochránci èeských korunovaèních klenotù a
zemských privilegií na Karlštejnì
O Obsazované rytíøským stavem
– nejvyšší zemský písaø – zodpovìdný za
vedení záznamù o jednáních zemského soudu
– nejvyšší zemský podkomoøí (subcamerarius)
zástupce panovníka ve správì královských
mìst, dbal nad dodržováním regálních práv
panovníka a nad dùchody panovnické komory
– purkrabí Hradeckého kraje – úøedník bez
zvláštní kompetence, jehož hodnost vyjadøovala
mimoøádný význam východoèeského šlechtické
ho svazu v 15. století a také fakt, že
východoèeská mìsta s Hradcem Králové v èele
byla jako vìnná mìsta majetkem královen.
– karlštejnský purkrabí druhý z dvojice
Tento èlánek obsahuje text z hesla »zemské
úøady« Ottova slovníku nauèného

h ŠKOLA h

Vzduchoplavec Kráèmera
## vzdìlávací televizní projekt s vlastivìdnou tématikou, vzniká i za pomoci žákù hlubocké základní školy
Žáci naší školy se zapojili do projektu obèanského sdružení Antikomplex
a Èeské televizeVzduchoplavec Kráèmera. Projekt je financován
Evropskou unií v rámci operaèního programu CZ.1.07., OP Vzdìlávání
pro konkurenceschopnost a úèastní se ho 32 škol z celé republiky. Cílem
projektu je rozvíjet dìtskou kreativitu, schopnost rozlišovat dùležité a
ménì dùležité a seznámit mladé publikum s unikáty naší zemì. U
zúèastnìných žákù bude podporováno porozumìní psanému textu pomocí
vytváøení bodových scénáøù, metod aktivního uèení, kritického myšlení
a inovativní výuky vzdìlávací oblasti Èlovìk a jeho svìt. Projekt podpoøí
mezipøedmìtové vztahy a získávání klíèových kompetencí. Pod dohledem
profesionálních metodikù bude vytvoøena uèebnice vlastivìdy a pracovní
listy k pøíbìhùm mikroregionù, a dále metodické materiály podporující
porozumìní textu. V neposlední øadì vznikne 32 dílù poøadu
Vzduchoplavec Kráèmera, které vyrobí a odvysílá Èeská televize v rámci
vysílacího okénka pro školy. V závìru projektu pozvou dìti širokou

veøejnost také na profesionálnì zpracovanou výstavu ze svých materiálù,
které byly shromáždìny žáky jako podklad pro celý projekt a pro natáèení
Èeské televize.
ZŠ Hluboká nad Vltavou si tímto dovoluje požádat o pomoc se
shromažïováním materiálù obèany Hluboké a okolí a zejména pamìtníky
z našeho regionu. Prosíme vlastníky jakýchkoli starých fotografií
(rodinné, zajímavých míst, objektù,…), amatérských filmù, kronik, knih
o hlubockém regionu, krojù, apod.o laskavé zapùjèení materiálù škole
jako podklad pro výstavu a natáèení vzdìlávacího poøadu. Dále prosíme
pamìtníky, kteøí by byli ochotni poskytnout dìtem rozhovor a vyprávìt o
starých èasech, aby se pøihlásili ve škole nebo na uvedený telefon.
Veškeré materiály budou samozøejmì v poøádku vráceny vlastníkùm.
Za laskavou pomoc pøedem dìkujeme.
Mgr. Milena Thalerová, zástupkynì øeditele ZŠ Hluboká n. Vlt.

Chcete mì?
Na Hluboké se našli dva psí staøíci – dlouhosrstý jezevèík a fena
nìmeckého krátkosrstého ohaøe. Možná by se podaøilo najít jejich pùvodní
majitele, pokud je nìkdo pozná, nebo by se našel nìkdo tak hodný, kdo se
jich ujme a umožní jim prožít poslední èas života v klidu a pohodì? Pokud
ano, ozvìte se... udìláte dobrý skutek!
Vladimír Kössl – Animal RESCUE a Zvíøata v nouzi o.s.
Odchytová služba a útulek, telefon:777 214 680
info@animal-rescue.cz

www. hluboka.cz
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h SPORT h
HOKEJ
Vážení sportovní pøátelé,
opìt zahajuje provoz
hlubocký zimní stadion.
V letošním roce došlo na
Hlubockém zimním stadionu
k jedné zásadní zmìnì, a to zmìnì
provozovatele. Novým provozovatelem se
stalo obèanské sdružení HC Hluboká nad
Vltavou KNIGHTS.
Srdeènì Vás tímto zveme zaèátkem listopadu
do »Kuki« arény, a to na mistrovská utkání
krajského pøeboru mužù, která se budou opìt
hrát v pátek od 19 a v nedìli od 17 hod.
Pøijïte fandit a pomoci domácím rytíøùm k
vítìzství. »Kuki« aréna byla vždy nedobytnou pevností, a to i díky Vám
divákùm, tak se pøijïte pobavit a vytvoøit výbornou domácí atmosféru.
Dále bychom Vás tímto chtìli pozvat na všechna mistrovská utkání
našim mladých hokejistù. Zápasy dìtí, mladších a starších žákù se budou
hrát vždy v sobotu a v nedìli dopoledne. Pøijïte je podpoøit pøi jejich
mistrovských zápasech na domácím ledì. V pøípadì zájmu Vašeho dítìte
o lední hokej se pøijïte kouknout, popøípadì domluvit na trénink dìtí,
který se bude konat vždy v pondìlí a ve støedu po 16 hod.
Malé dìti bude mít opìt na starosti jako hlavní trenér Roman Rákosník,
mladší žáky David Oulík a starší žáky David Dìdiè a Petr Bìlohlav.
Stejnì jako loni se budou konat i další akce, jako jsou pravidelná
veøejná bruslení a další dìtské akce.
O obèerstvení na zimním stadionu se opìt postará
Kavárna & penzion U Švehlù
V mìsíci listopadu se mùžete tìšit mimo jiné na následující akce:
Pá 4.11. 19.00 hod. HC Knights Hluboká – Božetice
So 5.11. 14.00 - 16.00 hod.
veøejné bruslení
Ne 6.11. 14.00 - 16.00 hod.
veøejné bruslení
Pá 11.11. 17.00 - 19.00 hod.
veøejné bruslení
So 12.11. 14.00 - 16.00 hod.
veøejné bruslení
Ne 13.11. 14.00 - 16.00 hod.
veøejné bruslení
17.00 hod. HC Knights Hluboká – Humpolec
Pá 18.11. 17.00 - 19.00 hod.
veøejné bruslení
So 19.11. 14.00 - 16.00 hod.
veøejné bruslení
Ne 20.11. 14.00 - 16.00 hod.
veøejné bruslení
17.00 hod. HC Knights Hluboká – Vimperk
Pá 25.11. 17.00 - 19.00 hod.
veøejné bruslení
So 26.11. 14.00 - 16.00 hod.
veøejné bruslení
Ne 27.11. 14.00 - 16.00 hod.
veøejné bruslení
17.00 hod. HC Knights Hluboká – È. Krumlov
Bližší informace o volných termínech zimního
stadionu získáte
u provozovatele HC Hluboká nad Vltavou
KNIGHTS
na telefonu 734 571 440,
e-mailu zshluboka@email.cz,
nebo na www.hchluboka.cz .
Obèerstvení zajišuje Kavárna & penzion U Švehlù,
Masarykova 54,
Hluboká n. Vltavou
vždy v PÁ od 17.00 hod., v SO, NE od 10.00 hod.
Kavárna &penzion U Švehlù, tel.:
+420724117374, e-mail:
info@usvehlu.cz, www.usvehlu.cz

Strana 22

BASEBALL & SOFTBALL CLUB

POUKAZ JAKO VÁNOÈNÍ
DÁREK
Pøemýšlíte-li o zajímavém dárku pro své
blízké, vyzkoušejte originální vánoèní
POUKAZY, PERM ANENTKY èi
ÈLENSTVÍ v Adventure minigolfu a
Adrenalin parku. Standardní poukazy jsou
k zakoupení v hodnotì 120, 250, 500 a
1000 Kè. Na pøání však není problém
vyrobit poukaz v jiné hodnotì.
Ceny permanentek a èlenství v
Adventure minigolfu naleznete v našem
ceníku na webu.
Poukazy je možné zakoupit po pøedchozí domluvì v kanceláøi Good
Agency na adrese Masarykova 35 Hluboká nad Vltavou èi zasláním
dobírkou pøímo na vaši adresu (zde je poplatek za službu dobírky cca 80
Kè + poštovné).
Kontakt: Petra Vojnarová, 602 893 363, vojnarova@good-agency.cz,
www.adventuregolf-hluboka.cz, www.adrenalin-hluboka.cz

Hluboká pøes Hrochy
do extraligy nepøešla
V pravém podzimním poèasí se muži A o víkendu utkali s Hrochy Brno
v tøetím a ètvrtém zápase baráže o extraligu. V lepší pozici nastupovali
Hroši, kteøí na domácím høišti v Blansku dvakrát Hlubokou porazili 8:3
a 9:1. Sokolu Hluboká v Blansku nevyšla zejména obrana. Nebyla tak
neprostupná jako v pøedcházejících zápasech play-off.
Sobotní utkání (tøetí v sérii) se odehrálo na høišti, které bylo na hranici
regulérnosti. V prùbìhu zápasu panovalo také promìnlivé poèasí, hra
však mìla velmi vysokou úroveò. Sokol Hluboká odpaloval v tomto
poøadí: Klimoviè 1B, Drmota DH, Maøík J. C, Líkaø LF, Miranda 2B,
Novák 3B, Soukup CF, Rus RF, Hejný SS. Oba nadhazovaèi, domácí
David Šastný a hostující William Becker vyøazovali s pomocí obran
jednoho pálkaøe za druhým a utkání trvalo na 9 smìn neuvìøitelnì
krátkou dobu – 1 hodinu a 35 minut. Pomìr hitù znìl 5:6 ve prospìch
Hrochù, mety zdarma témìø žádné. Sokolové vytìžili z minima maximum
v 6.smìnì. Za stavu 2 outy odpálili dvoumetový odpal, na nìjž dobìhli
Standa Hejný a Martin Klimoviè pro vedoucí 2 body. Hroši jen
zkorigovali v 7.smìnì na koneèných 2:1 po sebeobìtovacím odpalu do
støedního pole. Aèkoli to nepøedpokládali, museli pøespat na Hluboké
a pøipravit se na nedìlní utkání.
Ve ètvrtém utkání mezi Hlubokou a Hrochy vedl Sokoly nadhazovaè
Standa Hejný. Ten zažil letošní premiéru ve vyøazovacích bojích také
kvùli zranìní Davida Lukáše a nepøítomnosti Jakuba Jandy. Line-up:
Klimoviè 1B, Drmota SS, Maøík J. C, Líkaø LF, Miranda 2B, Novák 3B,
Soukup CF, Rus RF, Hejný P. Hluboká dlouho využívala sebevìdomí
a elán získaný z pøedešlé výhry a Hroši jen dotahovali, naposledy
v 6. smìnì na 4:4. Zdálo se, že domácí budou mít dost sil vyrovnat sérii
na 2:2, nepodaøilo se jim však dostat Hrochy do kolen a získat rozhodující
náskok. Klíèový krok naopak podnikli brnìnští v 7.smìnì po hitu za
infield a chybì obrany získali dva body a vedení 6:4. V 8.smìnì jej
navýšili na 8:4. Hráèi Hluboké již úder nedokázali vrátit a Hroši získali
dùležité 3 vítìzství. Udrželi se v extralize, zatímco Sokol Hluboká bude
i pøíští rok soutìžit v Èeskomoravské lize.
Aèkoli byli hluboètí bezprostøednì po rozhodujícím zápasu zklamaní,
uvìdomovali si, že v roce 2011 dosáhli výrazného úspìchu. Teprve potøetí
v historii hlubockého baseballu dosáhli baráže o extraligu (pøedtím
v letech 2003,2007). Rozdíl mezi extraligovými Hrochy Brno
a prvoligovou Hlubokou nebyl výrazný a to je velmi potìšitelné
a motivující do další sezóny, kdy by souèasná generace hráèù mìla
o extraligu cílenì usilovat.
Radek Drmota, www.baseball-hluboka.cz
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Klubové zakonèení
sezóny
Sluneèné a na polovinu øíjna pøekvapivì teplé
poèasí provázelo celodenní klubové zakonèení
sezóny.
Dopoledne patøilo nejmenším. Tøetí podzimní
t-ballový turnaj završil sérii, ve které ve dnech
9.9., 30.9. a 15.10. sehrál každý tým celkem
6 utkání. Celkové výsledky podzimní ligy:
1. Borek Giants 2.Hluboká Lions 3.Sokol
Hluboká 4.Vltava Pirates
5.Vodòany Gepards (neodehrály 1. a 2.turnaj)
6.Tygøi Zliv (nezúèastnili se 3. turnaje)
Závìreèný díl doprovázeli manželé Šuterovi
úctyhodnì pøipravenými soutìžemi, ve kterých jako tým opìt dominovaly
dìti z Borku. Výsledky jednotlivcù: hod na pøesnost: Vojta Èerný (Sokol
Hluboká) nejdelší odpal: Erik Šutera (Borek Giants) bìh po metách:
Vašek Kouba (Borek Giants)
Zlatým høebem dopoledního programu bylo vyhlášení podzimní ligy
a soutìží. Hráèi týmù, které skonèily na pomyslných stupních vítìzù
získali medaile a vítìzové soutìží vìcné ceny. Pøestávku pøed
hodnocením hráèù ze všech kategorií z celého klubu vyplnilo potøebné
obèerstvení a minigolfový turnaj pro t-ballisty. Nejménì úderù na 18
jamkovém høišti použil Adam Dvoøák z Lions Hluboká.
Hlavním bodem zakonèení sezóny se skuteènì stalo vyhlášení
nejlepších hráèù a trenérù. Na prostranství pøed restaurací sledovali
dlouholetí hráèi klubu oceòování t-ballistù a naopak dìti byly svìdky
pøedávání cen nejlepším hráèùm A-týmu. Vždy právì 2. místo Sokola
Hluboká v Èeskomoravské lize a velmi dobrá práce s t-ballisty jsou
nejvìtší úspìchy klubu v roce 2011. Jednotlivé týmy pøedstavoval a hráèe
oceòoval prezident klubu David Štastný. Potleskem pro hráèe nešetøili
mnozí rodièe a pøátelé baseballu. Pan starosta Sokola Pavel Marek s
manželkou byli èestnými úèastníky.
Držitelé cen v jednotlivých kategoriích:
T-ball
# Borek Giants – nejužiteènìjší hráèi: Erik Šutera, Václav Kouba,
Matyáš Rùta # Hluboká Lions – nejužiteènìjší hráèi: Vojtìch Vlach,
Jakub Kubata, Matìj Vlach # Sokol Hluboká – nejužiteènìjší hráèi:
Vojta Èerný, Karolína Dvoøáková, Matìj Klang # Vltava Pirates –
nejužiteènìjší hráèi: Martin Jiránek, Petr Vojta, Jan Michalec # Vodòany
Gepards - nejužiteènìjší hráèi: Daniel Beèváø, Jakub Mucek, sestry
Petákovy
Mladší kadeti nejužiteènìjší hráè: David Calta # nejlepší nadhazovaè:
Jiøí Mlsek, nejlepší polaø: Filip Hošna
Starší kadeti nejužiteènìjší hráè: David Smetana # nejlepší nadhazovaè:
Vasil Zhupanin # nejlepší pálkaø: Martin Mužík
Ženy nejužiteènìjší hráè: Kateøina Winklerová # nejlepší nadhazovaè:
Marie Mužíková # nováèek roku: Kateøina
Mìšanová
Muži nejužiteènìjší hráè: Jakub Maøík #
nejlepší nadhazovaè: David Lukáš, nejlepší
pálkaø: Ondøej Konvalinka # hráè s nejvìtším
zlepšením: Jan Rus
Trenér roku Michal Kapr – trenér mužù, za 2.
místo v ÈML
Speciální ceny Michaela Hanzlíková –
zapisovatelka, za 10 let zapisování mužskému
týmu # Ladislav Mlsek – za fotografování a
rychlý pøenos snímkù na web klubu
Gratulujeme!
Odpolední èást slavnostního dne se nesla ve
znamení slowpitche, minigolfu, stolního tenisu
a posezení u opékaného prasátka. Dospìlí hráèi
a nìkteøí rodièe pokraèovali v »hodnocení« až
dlouho do noci. Celý den probìhl v pøátelské a srdeèné atmosféøe a všem
organizátorùm i úèastníkùm dìkujeme.
Radek Drmota, www. baseball-hluboka.cz

www. hluboka.cz

Hlubocké Princezny
si pøivezly
dva støíbrné poháry
Letošní podzim jsme se už tøetím rokem
pøihlásily na soutìž v Lanškrounì. Konala
se ve sváteèní den 28. 10. a všechny
skupiny mažoretek se na ni svìdomitì
pøipravovaly. Letošního roèníku soutìže
O pohár lanškrounské koruny se úèastnily
samé skvìlé týmy z celé republiky.
V pátek 28. øíjna jsme vyrazily v 5h ráno
vstøíc dalšímu soutìžnímu klání, další
výzvì, dalším zkušenostem. Pøi každé
soutìži je velký zmatek, pøipravit 50 dìtí
na vystoupení, obléci, uèesat, make-up, naposledy vyzkoušet tìžké cviky
a pak už jen sesbírat všechnu odvahu a šup na soutìžní parket.
Jako na všech soutìžích jsme obsadily všechny vìkové kategorie.
V kategorii dìti soutìžily naše nejmenší Miniprinceznièky. Kategorie dìti
je pro skupiny s vìkovým prùmìrem do 8let. Náš vìkový prùmìr je 5,8,
vìtšinì dìtí je 5 let a nejmenší Nikolce 4 roky. V kategorii dìti byly
vìtšinou skupiny s dìtmi o dost staršími než naši prckové, a to se odrazilo
i na výkonu. Medaili z této kategorie jsme si bohužel neodvezli, ale i tak
jsme dokázaly konkurovat a mezi 12ti skupinami jsme obsadily krásné
6. místo. Miniprinceznièky byly smutné, že nemají medaili, ale já na nì
byla pyšná, že své vystoupení z vládly na jednièku, krásnì pochodovaly
a usmívaly se na porotu.
V kategorii Kadet startovaly dvì naše skupiny, Princeznièky I a II. Obì
dvì skupiny tvrdì trénovaly, aby ukázaly to nejlepší co v nich je.
V kategorii Kadet bylo také 12 soutìžních vystoupení, Princeznièky II
vystupovaly jako tøetí a Princeznièky I jako poslední v této kategorii.
Atmosféra byla napjatá, všechny skupiny byly opravdu skvìlé. Naše
dìvèata ze sebe vydala opravdu všechno, záøila a svými úsmìvy pøímo
bombardovala porotu. Pøi vyhlášení jsme byli napjatí, jak to dopadne.
Princeznièky I získaly krásný pohár a medaile za støíbrnou pozici.
Z umístnìní mìly dìti velkou radost.
V kategorii Junior bojovaly Princezny, se kterými jsme pøi tréninku
vìnovaly opravdu hodnì úsilí, abychom se na soutìži ukázaly s tìžkými
cviky. Juniorská kategorie je plná skvìlých skupin, které podávají
perfektní výkony. Musely jsme ukázat nìco navíc, abychom zaujaly
porotu a mìly šance na vítìzství. Pøi vyhlášení jsme se radovaly podruhé.
Nakonec jsme mezi deseti skupinami obsadily krásné støíbrné místo
a mohly jsme se radovat z poháru a medailí. Tìžká práce se vyplatila,
soutìžní vystoupení bylo skvìlé, energické, dìvèata úplnì záøila
a všechny tìžké cviky vyšly na jednièku.
Poslední kategorií byla Senior, ve kterých startovala skupina žen –
Andílci. Letos jim trochu pomáhala dìvèata z Princezen, protože zaèátek
roku byl trochu chaotický, a tak nám nìkteré ženy z Andílkù chybìly
(napøíklad jeden Andílek porodil
malou Elišku, tak se teï vìnuje
mateøství). Andílci soutìžily se
sestavou, která mìla na jarních
soutìžích velký úspìch a získaly
jsme s ní dvì medaile. Zde nám
bohužel medaile unikla o pár bodíkù,
a tak jsme zùstaly na 4. místì.
I když byl den nároèný, vyplatilo se
jet tu dalekou cestu a naèerpat nové
zkušenosti, vidìt konkurenci a také
si odvést dva krásné poháry.
Doufám, že dìtem soutìž dodala opìt
chu do dalšího boje a motivaci se
dál zlepšovat a uèit se nìco nového.
Stále se tìšíme na nové èleny, nové
šikovné mažoretky. Trénujeme
v tìlocviènì ZŠ Zliv.
Pokud se k nám chce pøidat nìkterá nová holèièka, kontaktujte mne
prosím na telefonu 728 942 801.
Bc. Tereza Kadlecová
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PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,
Nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení,
již od 20. øíjna !!!
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení, poté budou uvolnìny k prodeji !

PØIPRAVUJEME:
nedìle 18. prosince – ÈESKÁ MŠE
VÁNOÈNÍ – HEJ, MISTØE!
Orchestr Musica da Camera, Pìvecký sbor
Perchta, dirigent – Petr PÍŠA
19.00 hod. Kateøina Chromèáková – soprán,
Martina Kuèerová – alt, Pavel Chrášanský –
tenor, Svatopluk Sem – bas

Biograf

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE

# pátek a sobota 4. a 5. listopadu – Ženy
sobì. USA 2011. Komedie. Smolaøka Annie
je všechno, jen ne úspìšná a její kamarádka
se navíc vdává… Režie: Paul Feig. Rose
Byrne, Maya Rudolph, Kristen Wiig, Jon
Hamm ad.
# pátek a sobota 11. a 12. listopadu –
Bláznivá, zatracená láska. USA 2011.
Romantický/komedie Cal prožívá svùj sen –
má práci, dùm, dìti, ženu, která ho ale
podvádí … Režie: Glenn Ficarra, John Requa.
Hrají: Emma Stone, Ryan Gosling, Julianne
Moore, Steve Carell.
# støeda 16. listopadu – Muži v nadìji. ÈR
2011. Komedie. Režie: Jiøí Vejdìlek. Mùže
být nevìra základem šastného manželství?
Hrají: Jiøí Macháèek, Bolek Polívka, Simona
Stašová.
# støeda 18. a 19. listopadu – Viditelný
svìt. ÈR 2011. Thriller/drama. Máte pocit, že
vás nìkdo sleduje...? Režie: Peter Krištùfek.
Hrají: Ivan Trojan, Jana Hlaváèová, Kristína
Turjanová.
# støeda 24. listopadu – Ošetøovatel. USA
2011. Komedie/rodinný/romantický. Zvíøata
ho milují natolik, že ho nechtìjí ze zoo pustit.
Režie: Frank Coraci. Hrají: Kevin James,
Adam Sandler, Sylvester Stallone.

HLUBOKÁ
Výstavy
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství – stálá
expozice, Èeské sochaøství 20. století – stálá
expozice, Flámské a holandské malíøství
16.–18. století – stálá expozice
Miloslav Troup – do 31.12. 2011

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hod.
DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
støeda 2. listopadu – Medvídek Pú. USA
2011. Animovaný. Pú nemá doma žádný med
a co ho na cestì za ním všechno èeká …?
17.00 hod. Režie: Stephen J. Anderson.
ÈESKÝ DABING!!

Komorní scéna
støeda 9. listopadu – CESTUJEME PO
SVÌTÌ – KALIFORNIE. Vyprávìt bude
Eva Svobodová (Holá) 17.00 hod.
Zasedací síò MÚ.
# nedìle 27. listopadu ADVENTNÍ TRH.
Nádvoøí KNÍŽECÍ DVÙR
9.00 – 17.00 hod. Lidová øemesla, vùnì
vánoc, kapøi, obèerstvení ad.

Wortnerùv dùm AJG Èeské Budìjovice
Výstavy
Karina Wellner Schnell / Životní prostory
27. øíjen – 11. prosinec 2011
Kurátor výstavy: Mgr. Vlastimil Tetiva
Koncepce výstavy: Karina Wellmer-Schnell,
Mgr. Vlastimil Tetiva
Realizaci výstavy: Karina Wellmer-Schnell,
Výstavní sály otevøeny dennì:
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihoèeská
galerie / listopad – bøezen 9:00 – 16:00,
duben – øíjen 9.00 – 18:00
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!
Výstava nese název Životní prostory
a pøedstavuje instalace k tématùm
1. Zastavení 2. Evoluce + Vize
3. Pøíbìhy vztahù 4. Pøíroda + èlovìk
5. Identita 6. Touha po moci 7. Spiritualita
rùzné aspekty spoleèenského vývoje a soužití.
Díla pojednávající o tìchto tématech jsou
rozdìlena do 7 »Životních prostorù«
v prostorách galerie.
Výstava je koncipována jako celková
instalace. Èíslo 7 hraje velkou roli již
v mytologii a èíselné mystice: týden má 7 dní,
a oèi máme posazené asi 7 cm od sebe.
V babylonské kultuøe je sedm nebí a sedm
kosmických vìží se sedmi stupni. V Indii je
uctíváno »sedm krav nejvyšších nebeských
prostorù«. V øecké mytologii je sedm divù
svìta, sedm thébských hrdinù a sedm svìtových
moøí. Øím byl postaven na sedmi pahorcích.
Ve Starém zákonì je popsán pøíbìh o
stvoøení svìta za sedm dní. Katolicismus má
sedm ctností a sedm neøestí, hinduismus resp.
esoterika má sedm hlavních èaker a judaismus
má menoru, sedmiramenný svícen.
Karina Wellmer-Schnell chce ve svých
životních prostorech poskytnout prostor sedmi,

ze svého pohledu nejdùležitìjším oblastem
zážitkù a napìtí našeho každodenního života:
1. V prostoru Zastavení výstava zaèíná. Reflexe
a zamyšlení na dlouhé cestì k možnému cíli.
2. Prostor Evoluce + Vize konfrontuje naše
vlastní pravzory a vize s tokem globálního
evoluèního procesu.
3. Sple vztahù mezi lidmi, fantazie o vztazích
a prožívané zkušenosti jsou tématem prostoru
Pøíbìhy vztahù.
4. My lidé jsme souèástí pøírody. Pøíroda je v
podstatì dar, který jsme dostali. Jak zacházíme
s pøírodou a pøíroda s námi. Tìmito otázkami se
Karina Wellmer-Schnell zabývá v prostoru
Pøíroda + èlovìk.
5. Prostor Identita ukazuje hledání vlastní
identity v navzájem provázaném moøi datových
sbìraèù a datových pamìtí.
6. Touha po moci pojednává o úsilí získat moc,
o zneužití moci a obdivu k moci, což jsou
zdánlivé protiklady.
7. Spiritualita: duchovnem a transcendencí se
Karina Wellmer-Schnell zabývá ve svých
objektech ve vnìjších prostorách galerie.
Ve dnech 22. a 23. 11. 2011 se uskuteèní
v expozici výstavy setkání s autorkou
22. 11. 2011 v 17. 00 hodin – Permormance
Provolání duší
23. 11. 2011 v 11.00 a 15.00 hodin –
komentovaná prohlídka a beseda s autorkou
(pro studenty i veøejnost)
Karina Wellmer-Schnell
Narodila se v roce 1950 v Pirmasensu.
Všestranná výtvarná umìlkynì a kurátorka,
vìnující se performanci, objektùm, video artu,
malbì, loutkáøství.
V poèátcích tvorby (1979) se objevují figury
a masky. Pozdìji pøechází k instalacím,
vycházejícím z dispozic výstavních sálù.
Od roku 1991 pùsobí jako nezávislá umìlkynì.
Zúèastnila se øady významných výtvarných
symposií; Tal der Kunst (1997); Gesicht zelen
(2002); Schule kreatin (2003); Zug der Zeit
(2005), Carl-Stipendium (2006), Mezinárodní
symposium v Èeském Krumlovì (2007, Egon
Schiele art centrum). Samostatné a kolektivní
výstavy (od roku 1995): Berlín, Brémy,
Dannenberg, Darmstadt, Frankfurt nad
Mohanem, Hanau, Kleinsassen, Kolín nad
Rýnem, Oberhausen, Offenbach, Wetzlar,
Wiesbaden, Essen, Linec, Èeské Budìjovice,
Plzeò, Bad Homburg (zatím poslední výstava,
která probìhla v srpnu letošního roku) atd.
Významné bylo pro autorku setkání s
plzeòským básníkem Josefem Hrubým. Na
výstavì, která byla uspoøádána v prostorách
Galerie mìsta Plznì (2007) tak došlo k
propojení poezie a výtvarného umìní. Její díla
se nachází v soukromých i veøejných sbírkách
v Nìmecku i zahranièí. Žije a tvoøí
v Darmstadtu.
Mgr. Vlastimil Tetiva
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