


h ÚVODNÍK h

Pøíbuzní z mužovo strany

Nebojte, tenhle úvodník mùžu klidnì napsat, protože mùj muž si ho
nepøeète. A i kdyby si ho pøeèetl, nebude mu rozumìt. Neumí totiž èesky,
pouze rakousky. A nakonec, vlastnì tady nikoho nepomlouvám...

...S mým druhým mužem jsem samozøejmì obdržela do výbavy
i nìjaké to pøíbuzenstvo. (Potìšitelné je, že mi zùstalo nìjaké i z prvního
svazku manželského.) A rovnìž potìšitelné je, že v pokroèilejším vìku už
se z rodinných konstelací vìtšinou tolik nestøílí. Po ètyøicítce jste si
jistìjší v kramflekách a ani hodnì zubatá tchýnì èlovìka nerozhází.

Naopak, hodnì mì mrzí, že jsem nepoznala mužovo maminku, ani otce,
protože podle vyprávìní museli být fajn, a zøejmì vùbec nepasovali do
neblaze proslulé kolonky vtipù o zlé tchýni a tchánovi. A navíc jsem
ochuzena o poznání, po kom má mùj drahý pár hodnì zajímavých
charakterových vlastností a veliké uši. Jako satisfakci jsem ale získala
jeho sestru. Okamžitì mì brala za vlastní a je kdykoli na
mé stranì. I když nemáme pravdu. Narodila se ve znamení
Štíra (stejnì jako moje dcera). Kdo zná Štírky, ví své.
Poldi je neøízená støela. 

Není divu, narodila se jako prostøední mezi dvìma
bratry (viz. foto). Štíhlá, hezká ženská, s pikantním
nosíkem, nosí úžasné kloboukové variace a je nebezpeènì
upøímná. Srdeèná a vlídná a rozdala by se. Navíc
ekologicky poctivá obyvatelka této planety. Kam se hrabe
Kateøina Jacques. Na svých pochùzkách mìstem  Linz
konaných rychlým krokem – by� chodí oblékaná za dámu
– sbírá každou pohozenou plechovku èi plast, a strká je do tøídìného
odpadu. A je rozená organizátorka, má veškeré pøíbuzenstvo pod palcem.
Právì si zorganizovala své kulaté narozeniny a všichni jsme bez odmluvy
pøijeli na oslavu. Mnohé pøíbuzné jsem už znala, ale nìkteré exempláøe
ještì ne, a nìkteøí mi opravdu vyrazili dech. Poldi pøiznala, že ty
nezajímavé typy prostì nepozvala. Není zvyklá se s nìkým nudit. 

Tak tam byl tøeba bratranec, právník, který – podle svých slov – by rád
vrátil do hry Rakousko – Uhersko. Soukromì to ošetøil aspoò tak, že se

tøikrát oženil. Jednou za Vídeòaèku, podruhé za Pražandu a teï naposled
za Mášu z Budapešti. U nás v Praze byl èasto, nejvíc ovšem vzpomíná na
data 21. srpen 68 a 17. listopad 89, kdy se nachomejtl do pìknì horkých
chvilek. Rusové mu dokonce na dva dny zabavili pas. Prostì mìl štìstí na
pøelomové okamžiky. To víte, že jsem se zeptala, kdy se pøijede courat po
Václaváku pøíštì... jestli se zase k nìèemu neschyluje... 

Dech mi vyrazil bratranec Robert. Dosud jsem ho znala jen z vyprávìní
a dostávali jsme od nìj malované vánoèní pohlednice. V šestnácti si na
lyžích zlomil krèní obratle. Od té doby hýbe jenom hlavou, zbytek tìla
mu ochrnul. Maluje ústy a usmívá se na svìt. Je mu 45 let. Protože se
poslední tøi roky u nìj jako peèovatelky støídají dvì prima holky ze
Slovenska, promluvil na mne nádhernì plynnou slovenštinou, naprosto
bez pøízvuku. Radostnì se zubil, jak mì pøekvapil. Pochvaloval si výlet

do Èeského Krumlova – ráje vozíèkáøù... Hej, zhovárali sme sa
pekne dlho a veru bolo o èom... Je výjimeènì inteligentní.

Další z pøíbuzenstva po celou oslavu dìlal tzv. animaèní program.
Hrál na klávesy, na dvì trumpety v jedné puse, zpíval, pøevlékl se do
skotské suknì a zahrál na dudy, zvládl všemožné žánry, na nìkteré
se dalo dokonce tancovat. Pro mì si pøichystal pøekvapení. Svùdnou,
leè naprosto nesrozumitelnou srdceryvnou èeštinou mi zapìl Malý
hošík èernovlasý... Kdyby tušil, že pøesnì tento repertoár mi pùsobí
vyrážku a fibrilace srdeèního svalu! Netušil, a tak jsem mu dojatì
podìkovala... je krásné, když se nìkdo kvùli vám snaží!  

Víte, blíží se èas Vánoc, a k nìmu patøí potkávání s rodinou,
s pøíbuznými, pøáteli. Vzhledem k tomu, že dosud vìtšina z mých
rakušáckých pøíbuzných se chlubila tím, že má v rodokmenu nìjakého
pradìdeèka èi prababièku z Èech nebo Moravy, a jsou na to pyšní a dosud
si pamatují místa, kde se ti pøíbuzní narodili, øíkám vám: Jsme jedné
krve, ty i já! Jsme všichni jedna rodina! V každém z lidí okolo nás mùže
být kousek z naší genealogie. Koukejte se tedy k sobì o Vánocích a v tom
novém roce chovat slušnì. On totiž mìl Pán Bùh s tím Miluj bližního
svého jako sebe samého naprostou pravdu.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ :
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 

kteøí v mìsíci prosinci 2011 oslaví významná výroèí.

Cimbálková Františka Hluboká 93 let
Hoïánek Jan Hluboká 90 let
Houšková Anna Kostelec 90 let
Bartuška Miloslav Ponìšice 85 let
Lorenc František Hluboká 85 let
Budayová Marie Hluboká 80 let
Dorovín František Líšnice 80 let
Antošová Anna Hluboká 75 let

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

Narodili se Opustili nás
Soukal  Jáchym Hluboká Filipová Anna Hluboká
Gajdošová  Emily Hluboká Jiránek  Jaroslav Hluboká
Hajný Václav Hluboká Nìmcová Irena Hluboká
Janovská  Darina Hluboká Pešek Václav Hluboká
Váòa  Jakub Hluboká Ing. Jiøí Šíma Hluboká

Ing. Václav Dušák, Csc. Hluboká

Mìstský úøad Hluboká pøeje všem obèanùmpøíjemné
prožití Vánoc, hodnì zdraví a vše dobré v roce 2012

h ZPRÁVY Z RADNICE h

z jednání rady mìsta

O Rada mìsta projednala návrh rozpoètu na rok 2012. V prvním návrhu
je prozatím uvažováno se schodkem výdajù oproti pøíjmùm. V pøíjmové
èásti není zahrnut pøebytek hospodaøení roku 2011, není dosud znám.
Bylo konstatováno, že schodek by bylo možno vyrovnat: zapojením
pøebytku hospodaøení roku 2011. Zapojením dalších oèekávaných pøíjmù
– pokud budou k dispozici. Možnost projednání s bankami o rozložení
splátek úvìrù na delší èasový úsek. Pøehodnocením výdajové èásti
rozpoètu. V tomto prvním návrhu jsou ještì pod èarou další významné
akce, jejichž zaøazení do rozpoètu bude zvažováno dle finanèních
možností v pøíjmové èásti.
O Rada mìsta souhlasila s pronájmem èásti pozemku jako zázemí
staveništì v lokalitì Selská pole. Za možnost užívání nabízí žadatel
vyèištìní celého pozemku, provedení terénních úprav a zatravnìní.
O Rada prozatím odložila øešení prodeje pozemkù v k.ú. Purkarce v okolí
tzv. Farské stodoly, na kterých žadatel o koupi chce vybudovat atrakce
související s provozem hotelu, jako napø. Minigolf, èi welnes. Osadní
výbor s prodejem pozemkù nesouhlasí. Rada konstatovala, že je nutné
zabezpeèení objektu, pøípadnì jeho demolice.
O Rada souhlasí s vymáháním nákladù, vyvolaných zájemcem o koupi
pozemkù, spojených s neuskuteènìným prodejem tìchto pozemkù v k.ú.
Purkarec.
O Rada mìsta prodloužila dle dvou žádostí právo užívání bytù pro
pøíjmovì vymezené osoby v Lesní ulici.
O Rada mìsta bere na vìdomí zámìr OV Purkarec postavit na pozemku
mìsta, na nìmž se nachází tzv. Farská stodola Obecní objekt, sloužící
zejména jako skladovací prostory pro osadní materiál, hasièské vybavení,
které bylo nutno v souvislosti s umístìním hasièského auta do stávající
hasièárny, pøemístit do objektu v Jeznici.
O Rada mìsta prozatím nesouhlasí s demontáží pøípojky tepla TUV od
centrálního zásobování teplem, v souvislosti s odpojením domu
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Fügnerova èp. 685, v nìmž se bytové družstvo rozhodlo vybudovat vlastní
zdroj tepla.
O Rada mìsta souhlasí s uzavøením smlouvy o umístìní a údržbì teplovodní
pøípojky ve vlastnictví mìsta pro objekt Podzámèí.
O Rada souhlasí s uzavøením smlouvy o smlouvì budoucí, spoèívající
v umístìní a údržbì pøípojek elektro, vodovodu, kanalizace, deš�ové
kanalizace a datakabelu, na pozemek budoucí budovy kapitanátu v rámci
smlouvy o spolupráci na projektu sportovního pøístavu v Podskalí.
O Provozovatel pojízdné prodejny žádá o poskytnutí pøíspìvku, aby mohl
nadále zásobovat obèany osad Hroznìjovice, Líšnice, Ponìšice a dle potøeby
i v Kostelci. Podle sdìlení osadního výboru je se službou spokojenost
a osadní výbory požadují pokraèovat v službì pojízdné prodejny.
O V roce 2012 skonèí souèasné nájemní smlouvy ve zdravotním støedisku.
Stav rozvodù el. instalace a mìøení je nevyhovující, nájemci rovnìž nemají
samostatné mìøení. Vlastní rekonstrukci se doporuèuje zaøadit do rozpoètu
r. 2012.
O Zástupci podnikatelù v cetsovním ruchu se pravidelnì zúèastòují
gastronomického veletrhu Gastrofest v ÈB. Letos se konal v listopadu
v nové multifunkèní hale na výstavišti. Mìsto pøispìlo na pronájem výstavní
plochy.
O Nadace ÈEZ vyhlásila grantové øízení Podpora regionù pro rok 2012,
zamìøené na podporu veøejnì prospìšných projektù – podpora dìtí a
mládeže, zdravotnictví, sociální péèe, osob s handicapem, vzdìlání, kultury,
sportu atd. Grantové odd. MÚ pøipravuje žádost o poskytnutí dotace na
projekt »Odpoèinková zóna pro seniory Domova dùchodcù,« která by byla
vytvoøena na volném prostranství, které vznikne po demolici stodoly
»U Souchù.« Náklady projektu dosud nejsou známy, projekt se zpracovává,
pøedpokládaná dotace by by byla asi cca 200 tis. Kè.
O Rada mìsta vzala na vìdomí informaci o probíhajícím výbìrovém øízení
na poskytnutí úvìru na spolufinancování akce »Zateplení ZŠ«
O Na základì skuteènosti, že mìsto vlastní ve Zdravotním støedisku
prostory bez reálného využití, byla zpracována jednoduchá studie na
stavební úpravu místností, které døíve využívala lékárna. Navrženo
vytvoøení bytu 1 + kk o ploše 34 m  a realizovat pronájem.2

O Rada mìsta ukládá provìøit zlevnìní dopravního øešení zpracované studie
úpravy køižovatky silnice Hluboká – Zliv a Munice – Zahájí a jednat
s vlastníkem komunikace o spolupráci.
O Rada mìsta schválila smìrnici pro provedení inventarizace, která nabývá
úèinnosti dnem 1.11. 2011 a plán inventur za rok 2011 k zajištìní øádné
periodické inventarizace. Zahájení je stanoveno 15.11. 2011 ukonèení 15.1.
2011.
O Rada souhlasí s umístìním tøí plovoucích mol pro kotvení plavidel
èeskobritské plavební s.r.o., která provozuje lodní dopravu mezi Hlubokou
a ÈB na sezónu 2012 v lokalitì slepého ramen v Podskalí.
O Na mìsto se obrátil majitel hotelu Pelikán v Purkarci se žádostí
o umístìní mola pro kotvení malých plavidel v zátoce u jeho pozemku.
Hodlá molo využívat pro kotvení plavidel svých hostù. Rada konstatovala,
že vybudování mola v této lokalitì je žádoucí, nicménì vše musí probìhnout
v souladu s právními normami a pøedpisy a s povolením okolních vlastníkù
pozemkù a Povodí Vltavy s. p.
O Rada odsouhlasila pøíspìvek na opravu støechy tribuny ponièené pádem
vìtví stromù.
O Rada uložila øediteli PMH projednat se spol. Verba plus podmínky
umístìní reklam na sloupech veøejného osvìtlení. 
O Byl vznesen požadavek na dùslednou kontrolu cyklostezky do Purkarce
po odvozu døeva vytìženého na objednávku Lesy ÈR.
O Rada se zabývala žádostí Jednoty a.s. o umožnìní zaøízení tøí parkovacích
ploch pro krátkodobé stání zákazníkù jejich prodejny ve Zborovské ul. Rada
konstatovala, že je nutné odborné posouzení projekèní kanceláøe.

POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU  ZVÝŠENÍ

Zastupitelstvo mìsta Hluboká nad Vltavou rozhodlo na svém zasedání
dne 21.11. 2011 zvýšit místní poplatek za komunální odpad 
s úèinností od  1. 1. 2012  na èástku  500 Kè na osobu a rok.

K navýšení poplatku dochází zejména z dùvodu zmìny DPH od 1.1.2012 
z 10 % na 14 %. Dalším dùvodem jsou neustále rostoucí ceny 

pohonných hmot  a  el. energie. Pro informaci uvádíme, 
že naposledy byl poplatek navyšován v roce 2009.

Hlubocký zpravodaj
Koupit – nekoupit, zlobit se – nebo nezlobit?

Pokud si v lednu koupíte Hlubocký Zpravodaj, zjistíte, že o 4 Kè
zdraží. Reálná cena jednoho výtisku z tiskárny vychází na cca 20 Kè,
takže nadále na jeho vydávání mìsto ještì bude pøiplácet. Stejnì tak je
tomu s èástkou pro pøedplatitele, která se zvýší na 220 Kè, pøesto
nezaplatí skuteèné náklady na poštovné ani výtisk.

Ráda bych, aby to byla jinak, ale nebude – nízký náklad tištìných
Zpravodajù pro menší  mìstskou aglomeraci bohužel není tak výhodný,
jako je to u celostátních tiskù novin a èasopisù, které vycházejí
v mnohem vìtších nákladech. S vyšším nákladem se cena za jeden
výtisk snižuje. To bohužel ale není náš pøípad.

Podobný charakter jako náš Zpravodaj má napøíklad èasopis
Tøeboòský svìt, který také stojí 15 Kè a vychází jako ten náš v rozsahu
12 – 32 stran. Nìkterá mìsta distribuují své »noviny« zdarma, ale pak
to bývá vìtšinou ètyølist jednou za dva a více mìsícù se základními
informacemi. Nebo to zkouší formou èasopisù sponzorovaných inzercí
– pak ale vìtšinu plochy tisku zabírají inzeráty. To je ale problematické
u tak malých mìst, jako je Hluboká, tolik platících inzerentù na jedno
èíslo neseženeme.

Další zmìna se bude týkat inzerování ve Zpravodaji.
Pro Hlubocké obèany byla osobní inzerce, event. malopodnikatelská,
po dvacet let zdarma. Tak to bude i nadále, ale pouze v provedení
krátkého sdìlení øádkové inzerce. Pokud budete chtít vìtší plošnou
inzerci, budeme se muset øídit platným ceníkem. 

Sdìlení, týkající se rùzných událostí, kulturních akcí,
sportovních utkání, dìtských burz a jiných obèanských aktivit,
o kterých by bylo dobré dát hlubocké veøejnosti vìdìt, budou

i nadále zdarma a jsme vám za jejich avizování vdìèní.

Doufáme, že pochopíte, jak se vìci mají a na Zpravodaj nezanevøete.
Budeme rádi, když bude Zpravodaj pøinášet informace, které
potøebujete, nebo které si rádi pøeètete. 

Hlubocký zpravodaj – informace pro rok 2012:
vychází mìsíènì, vždy zaèátkem mìsíce, v nákladu cca 600 – 700 ks

Cena komerèní inzerce (bez DPH) od 1. ledna 2012

A4   2000 Kè            ½ A4    1000 Kè

1/4 A4  500 Kè          1/8 A4   250 Kè

vložení letáku 1000 Kè

cena Hlubockého Zpravodaje 1 výtisk 15 Kè

roèní pøedplatné s poštovným 220 Kè

Platba za inzerci je splatná pøed otištìním. Vydavatel si vymiòuje
korigovat množství inzerce i její obsah, vzhledem k tomu, že mìsíèník
vychází jako tiskovina pro mìstskou aglomeraci mìsta Hluboká nad
Vltavou. Na titulní a zadní stranu se inzerce neumis�uje. Hlubocký
zpravodaj k nahlédnutí na webových stránkách www.hluboka.cz

Zpravodaj vydává Mìsto Hluboká nad Vltavou. Zpravodaj informuje
o práci mìstského úøadu, zveøejòuje dùležitá oznámení, pøináší
pøíspìvky o èinnosti místních spolkù, zájmových sdružení a organizací.
Pøispìvatelé z øad obèanù mìsta zde mají možnost vyjádøit se k rùzným
událostem ve mìstì. Obsahem je rovnìž nabídka kulturních
a sportovních akcí ve mìstì – budeme rádi, když nám o svých akcích
dáte vèas vìdìt! Na našich stránkách si mùžete pøeèíst jak poslední, tak
i starší vydání Hlubockého zpravodaje. Podepsané pøíspìvky vyjadøují
názory dopisovatelù a nemusí být totožné s názory redakce. 

Redakcí nevyžádané pøíspìvky se nevracejí, anonymy neotiskneme.
Za správnost pøíspìvku ruèí autor. Prosíme všechny pøispìvovatele, aby
dodržovali termín uzávìrky (zpravidla do 20. dne aktuálního mìsíce).
Za všechny èlánky dìkujeme.

Telefon:775 622 006 e-mail: alenoviny@volny.cz  
Redaktorka: Alena Mitter (døíve Rùžièková) 

Foto: ing. Jan Pirgl
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Výdej povolenek ÈRS MO Hluboká nad Vltavou v roce 2012
Mánesova 829, Hluboká nad Vltavou – kanceláø MO

Mìsíc Datum Den Výdejní doba

prosinec 2011 14 støeda 15– 18
20 úterý 15– 18
29 ètvrtek 15– 18

leden 2012 4 støeda 15– 18
9 pondìlí 15– 18
18 støeda 15– 18
24 úterý 15– 18
28 sobota 15– 18

únor 2012 1 støeda 15– 18
8 støeda 15– 18
17 pátek 15– 18
28 úterý 15– 18

bøezen 2012 7 støeda 15– 17
14 støeda 15– 17
22 ètvrtek 15– 17
28 støeda 15– 17

duben 2012 3 úterý 15– 17
11 støeda 15– 17
18 støeda 15– 17
26 ètvrtek 15– 17

kvìten 2012 10 ètvrtek 16– 17
23 støeda 16– 17

èerven 2012 6 støeda 16– 17
20 støeda 16– 17

Èervenec, srpen, záøí, øíjen – Kdykoliv po telefonické nebo osobní
domluvì na adrese: Vladimír Peprný, Boženy Nìmcové 638, Hluboká nad
Vltavou, nebo ? 606 410 299 e-mail: peprny.v@necoss.net

Nezapomeòte!
Èlenská schùze 25. 2. 2012 v 9.30 hod. v restauraci »Solidní šance«
Hluboká nad Vltavou, námìstí. Odevzdat vyplnìné úlovkové listy 

do 15. 1. 2012 kanceláø MO Mánesova 829, nebo poštou!
Známky – dospìlí 400 Kè, 16 – 18 let 200 Kè, dìti 100 Kè. 

Upozornìní! Zmìna poplatkù za brigády!
Poplatky za brigády: 18 – 63 let 600 Kè, 64 – 65 let 300 Kè, 66 let 

a více 0 Kè. Dìti 16 – 18 beze zmìn. Èásteèný invalidní dùchod 
1. a 2. stupnì 300 Kè, plný invalidní dùchod ZTP-P 3.st. 0 Kè. 

Výše uvedené poplatky platí i pro ženy!

Ceny základních

povolenek povolenka dospìlí ZTP-P mladiství 16– 18 dìti do 15 let

roèní M P 1300 650 750 400  2 pruty

roèní P 1400 700 850 300 1 prut

celosvazové M P 1950 1300 1300 650 2 pruty

povolenky

výbor ZO Hluboká nad Vltavou

Vánoce za dveømi, pøijïte udìlat radost dìtem do našeho – vašeho
obchùdku. Nabízíme skvìlé typy na dárky a víme jak potìšit dìtské
dušièky oblíbenými znaèkami GORMITI, HALLO KITTY, CARS,

BARBIE, TOY STORY, SPIDERMAN, PRINCES a dalších.

U nás si vybere opravdu každý.

A� jsme na Vánoce
krásné...

Kosmetický,vizážistický 

a masážní salon Šárka
Tel.777 606 952 Hluboká nad Vltavou

www.salon–sarka.ic.cz

PP kosmetické ošetøení pleti
PP masážní služby

PP Novì – poradenství v oblasti vizážistiky 
– líèení napø. svatební, veèerní, denní. 

PP Možnost zakoupení dárkových poukazù.

PS. Krásné Vánoce a š�astný nový rok 
Vám pøeje 

Šárka
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Mám Vám vyøídit... 
Mám pro Vás vzkaz od starosty mìsta Tomáše Jirsy. Pøeje všem
hlubockým obèanùm spokojené Vánoce, hodnì zdraví, pohody –
a také optimismus zabalený mezi dárky pod stromeèkem. Zkrátka
všechno to, co potøebujeme pro každodenní život. Øekl mi to do
telefonu, volal po pøíjezdu z Maroka a pøed odletem do Ruska.
Myslí na Hlubokou a leží mu na srdci. I když nemá moc èasu.

Starosta nemá moc èasu a možná ho èasto potkáváte s vlajícími
šosy, když probíhá mìstem. Nicménì, øekla bych, že na dùležité
vìci si èas nadále dìlá, a dìlá pro nì možná víc, než si myslíme.
Jako jeden z mála hodnì zamìstnaných lidí odpovídá obratem na
esemesky, maily a když mu øeknete o nìjakém problému, øeší ho.
Navíc ještì poøád je vidìt, že ho komunální politika baví. Problémy
a starosti (ale i radosti) našeho mìsta, starosti senátorské, týkající
se našeho kraje (poøád ještì se bije za Šumavu),
zajímá se o otázky, které èasem mohou být dost
palèivé (oblast bývalého Ruska) svým vlivem na
støední Evropu. Jeho èlánky jsou na rozdíl od
vyjadøování vìtšiny èeských politikù naprosto
srozumitelné a k vìci. Všimnìte si toho nìkdy.
Tøeba na jeho senátorských stránkách
www.tomasjirsa.cz.  Jsou to problémy, které vidí
z nadhledu Evropana, který prošel školením
socialistického státu a pøi cestách na Východ i na
Západ tak mùže svoje zkušenosti využít. Má málo
èasu, ale opravdu dost toho díky tomu už udìlal.

Letos ho ještì potkáme na zpívání koled a jiných »sousedských«
akcích. Neøíkám, že my ostatní pracujeme míò. Taky tøeba máme
napilno, taky se zajímáme o dìní kolem nás, a taky pro budoucno
nìco dìláme... A tím lépe pak chápeme ostatní, kteøí jsou ve
stálém shonu. Bylo by ale dobré, kdybychom si v pøedvánoèním
èase vzpomnìli na ty, kdo na rozdíl od nás mají èasu víc. Možná
tolik, až je jim kvùli tomu smutno. Protože bývají èasto sami. Staøí
lidé a malé dìti. Zkuste to, zkuste jim vìnovat více – nebo
smysluplnìji – prožitého èasu. I za cenu, že proškrtáte nìkteré
nabité kolonky svého diáøe. A v tom pøíštím roce budete a budeme
plánovat èas ještì o nìco lépe než letos. Slibuji i za sebe nad
novými stránkami nového diáøe! A� máme èisté svìdomí.

Když si pøeètete další èlánek, pochopíte, že my Èeši v sobì
máme nìco navíc a že Evropa nám
mùže ležet u nohou! Nebylo by to
poprvé! Tak tedy ještì jednou
vyøizuji – všem krásné Vánoce od
starosty! A za naši redakci vám
pøeji, užijte si RETRO Vánoce, tak
skromné a krásné jaké bývaly
v šedesátých letech. A a� vám
chutná letošní cukroví, o èemž
v mém pøípadì nepochybuji!
Foto: Retro vzpomínka na Kloboukový
den 2003, kdy všem ženám ležel
u nohou  starosta mìsta Hluboká. 

Znát pravdu o minulosti svého národa
Historii píší vítìzové. My jsme byli v 17. století
vinou své nesvornosti poraženi, elita národa
vybita èi pøinucena k emigraci a naše zemì byla
na tøi století ovládnuta svými sousedy. 

Už z této vcelku známé skuteènosti se dá
vyvodit, že mnohé v naší minulosti bylo jinak
než jak nám bylo a doposud je pøedkládáno
a jak ke své vlastní škodì vìøíme i my. 

Domníváme se napøíklad, že jsme a vždy
jsme byli malým, bezvýznamným národem,
který byl ve srovnání se svými sousedy spíše na
nižší úrovni. To je ale verze vítìzù. Uveïme si
zde nìkterá fakta, která do tohoto obrazu pøíliš
nezapadají.

Èeskoslovenské legie jako jediné dokázaly
úspìšnì vzdorovat pøesile bolševických armád
a na nìkolik let udržet pod kontrolou znaènou
èást ruského území. Turci, kteøí po pùl tisíciletí
smrtelnì ohrožovali Evropu, byli zastaveni za
významného pøispìní našeho národa, který po
více jak 200 let nesl hlavní tíhu boje proti
tureckému nebezpeèí. V dobì husitských válek
jsme dokázali zvítìzit nad armádami celé
Evropy a navzdory tehdy všemocné katolické
církvi jsme se stali první protestantskou zemí.
Za vlády císaøe Karla IV. a nìkterých
Pøemyslovcù patøilo èeské království mezi
nejvýznamnìjší evropské státy a vícekrát se na
našem území rozhodovalo o osudech Evropy.
A ještì døíve, kam už národní povìdomí témìø
nedosahuje, za dob Velké Moravy a Sámovy
øíše jsme byli místní velmocí, která dokázala
opakovanì rozdrtit nejvìtší vojenskou sílu
tehdejší Evropy – armády Frankù. Dìsivá
porážka ,  k t e rou  Fr ankové utrpì l i
u Wogastisburgu a po které se pùl století

neodvážili vstoupit na slovanské území,
nemohla být dílem nìjakého malého, teprve
pøed nedávnem se zde usídlivšího kmene.
Tvrzení, že naši pøedkové osídlili toto území až
v pátém století našeho letopoètu, v dobì
stìhování národù, je verzí germánských
dìjepiscù a je to pravda jen zèásti. 

V pátém století do støední Evropy dorazily
bojovné kmeny Èechù a Polanù, které pozdìji
sehrály významnou roli pøi zadržování
germánského náporu. První, mnohem
poèetnìjší vlna slovanského osídlení však
probìhla už pøed rokem 1000 pø. n. l. Tento
pøátelský, mírumilovný lid vykácel pralesy,
vysušil moèály a promìnil je v úrodná pole
a pastviny. V prùbìhu staletí postavil množství
osad, hradiš�. Vždy s otevøenou náruèí pøijímal
pøíchozí a vždy tvoøil na našem území vìtšinu
(i v dobì pøíchodu Keltù a Germánù). 

Jeho sídla se rozkládala na území od Alp až
k Èernému moøi, od Baltu až po Jadran.
Dokladem toho, jak velká byla oblast osídlená
našimi pøedky a dorozumívající se
staroslovìnštinou, je i fakt, že køes�anští
vìrozvìstové Cyril a Metodìj, kteøí pøišli

z oblasti dnešního Øecka, se bez potíží
dorozumìli s místním obyvatelstvem. 

Pùvodním náboženstvím tohoto národa byl
bráhmanismus, z jehož bohù a bohyò èasem
povstal slovanský panteon v èele s Perunem.
Naši pøedkové mìli ve velké úctì stromy (lípy),
studánky a prameny, vìøili v existenci
pøírodních bytostí (víl, rusalek, skøítkù atd.)
s nimi spjatých. Prajazykem, kterým se
dorozumívali pøed odchodem ze své dávné
vlasti, ležící nìkde na území dnešního Iránu,
byl sanskrt. Sanskrtská vìta »Kavajó dhané
lubjanti«, tj. Pìvci milují dary, vcelku jasnì
ukazuje na pøíbuznost se staroslovìnštinou.
Z oblasti Iránu si také pøinesli symbol lva,
který je dodnes souèástí našeho státního znaku.

Tento národ se po dlouhou dobu øídil pøíkazy
svých náboženských textù, z nichž jeden
z hlavních byl Ahinsa (nenásilí, neubližování).
V dùsledku toho se stával èastým cílem agrese
výbojných národù.

Øímany byl nazýván »Ethné megalá«
(pøeveliký národ). Existují o tom èetné
záznamy v øímských letopisech a kronikách
a byl oním národem, který zastavil øímskou
expanzi za Dunaj. Po dlouhou dobu nebyl
centrálnì øízen a vojensky organizován a jsa
napaden, bránil se udatnì, ale nevojensky.
Teprve po pádu Øíma, pod narùstajícím tlakem
Frankù (slovo Frank vzniklo od staroslovìn-
ského wranken, tj. vrahové) vytvoøil centrálnì
øízené státní útvary (Sámova øíše a Velká
Morava). Jejich vyspìlost dokumentují
i dochované zápisky arabských kupcù z 9. stol.,
kteøí pøestože procestovali celý tehdy známý
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svìt vèetnì byzantských velkomìst, stanuli
v úžasu pøed sídlem krále Svatopluka a nazvali
ho »Doposud nikdy nevídaným hradem«.

Skuteènost, že tak málo víme o Velké
Moravì i o tom, co bylo pøedtím, má nìkolik
pøíèin. Jednou z nich je i stavební materiál
používaný našimi pøedky. Vìtšinu svých staveb
vytvoøili ze døeva, kterého bylo na našem území
vždy nadbytek, a z cihel z nepálené hlíny.
I vlivem této skuteènosti byl rozsah zkázy
zpùsobený Maïary po pádu Velké Moravy
obrovský. Popelem lehla vìtšina sídel, hradiš�,
chrámù, tvrzí a spolu s nimi i vše ostatní. Další
pøíèinou je nezájem vládcù nástupnických státù
o pravdivou interpretaci minulosti. A tak dnes
víme o Velké Moravì ménì než o vzdálených
øíších zaniklých pøed mnoha tisíci lety.

Po pádu Velké Moravy vojsko èeského
knížete obsadilo malou èást území zaniklé øíše.
Zbytek byl postupnì ponìmèen, pomaïarštìn,
popolštìn, porumunštìn… 

Je doložitelné, že ještì za vlády Karla IV.
existovala na severozápadì od našich hranic
dvì slovanská  království (Horní a Dolní
Lužice), a že pøinejmenším polovina dnešního
Rakouska, které ve støedovìku patøilo k zemím
koruny èeské, mluvila slovansky, že i èásti

 Bavorska byly v té dobì ještì obývány
Slovany. Také na území dnešního Maïarska,
pøes tvrdou maïarizaci, existovaly ještì v 19. a
ve vìtší míøe v 18. stol. slovansky mluvící
vesnice.

Maïaøi, když se s dovolením vládcù Velké
Moravy usídlili v Panonii, byli koèovným
mongolským kmenem. Od svých hostitelù se
nauèili øemeslùm, zemìdìlství i všemu
ostatnímu. Odvdìèili se tím, že když vìtšina
bojeschopných mužù hájila západní hranice
pøed dalším nájezdem Frankù, vpadli svým
hostitelùm do zad a tím zpùsobili zánik øíše.

To, že dnes vypadají jako Evropané a ne jako
Mongolové, je díky skuteènosti, že do sebe
v prùbìhu staletí pøijali vìtšinu slovanských
genù (dnes mají Maïaøi 70 – 80% slovanské
krve). Morava si po dlouhou dobu udržovala,
vedle znaèné míry samostatnosti, i jazykovou,
zvykovou a povahovou odlišnost od Èech, která
doznívá ještì i dnes. Jazyk Moravanù a Slovákù
si byl po dlouhou dobu velmi blízký, protože
vycházel  ze spoleèného základu –
staroslovìnštiny. Staroèeština zase mìla mnohé
spoleèné rysy se staropolštinou. 

Dnes už jen málo z nás ví, že jsme spolu se
Slovinci, Slováky, Slezany (i polskými) jedním

z posledních zbytkù kdysi velikého, vyspìlého,
bohatého národa. To, co se dìlo po dlouhá
staletí, kdy nám pøicházející cizáci brali náš
majetek, pùdu, ženy, se v moderní obdobì dìje
i dnes. Našemu národu dokonce hrozí, že
klesne na ještì nižší úroveò, než je úroveò
nìkdejších agresorù, kteøí ho o tolik pøipravili.

Po roce 1989 jsme se dùvìøivì otevøeli svìtu.
Dravé a bezohledné zahranièní firmy, banky
i jednotlivci, jejichž hlavním cílem bylo urvat
co nejvíc, se vrhli na naši zemi. Tehdejší
politiètí vùdci jim v tom nejenže nebránili, ale
dokonce je povzbuzovali ( „Jen víc takových
Kožených“) a asistovali jim.

Výsledek je pro nás témìø tragický. Žijeme
v zemi, kde nám toho už moc nepatøí. Stát,
pøestože v krátké dobì rozprodal vìtšinu
majetku, má obrovský dluh. Je nám
pøedkládána úpadková kultura a vnucován
konzumní styl života spojený s rychlým
zadlužováním rodin. Lichva a prostituce už
zaèínají být prezentovány jako normální zpùsob
podnikání. Vychytralost už má pøednost pøed
poctivostí, pøekupnictví pøed pracovitostí. 
Kdo zastaví tento úpadek?
Duše národa volá o pomoc. Nenechme ji

zahynout. Slávek Popelka, bývalý disident

Arabský podzim na vlastní oèi
Jako jeden z dùsledkù »arabského jara« pozvaly
nìkteré arabské státy evropské instituce
monitorovat své volby. Pozvání monitorovat
parlamentní volby v Maroku dostala od
Marockého království Rada Evropy (neplést si
s EU, Rada Evropy má 47 èlenù vèetnì 27
èlenù EU) a pøedsednictvo Parlamentního
shromáždìní Rady Evropy mne jmenovalo
pøedsedou této monitorovací mise.

Moje funkce mi tak umožnila opakovanì
navštívit tuto severoafrickou muslimskou zemi
a setkat se s nejvyššími pøedstaviteli
Marockého království. Má práce v Maroku mi
umožnila »osahat« si arabské jaro a jeho
výsledky. Jakkoli jsou jednotlivé arabské zemì
a výsledky jejich revolucí rozdílné, umožòuje
mi Maroko ukázat situaci, pøed kterou Evropa
stojí.

Maroko je konstituèní monarchií velmi
vzdálenou monarchiím »evropského typu«. Jeho
Výsost Mohamed VI. má rozsáhlé pravomoci
a de facto øídí stát. Jedná se však o monarchu
vystudovaného v západní Evropì, který zahájil
demokratizaèní a liberalizaèní reformy hned po
svém nástupu v roce 1999. (Jedním z jeho
prvních krokù bylo, že zrušil harém.)
A programovì ukazuje svému obyvatelstvu, ze
40ti procent negramotnému, svoji vlídnou tváø.
Výsledkem kombinace všech faktorù byla
skuteènost, že pøi jarních demonstracích na
námìstích v Maroku byl kritizován kde kdo
i co, hlavnì korupce, ale legitimita krále nebyla
zpochybnìna. Ostatnì, zákaz kritizovat krále
obsahuje i ústava.

Prakticky jedinou opravdovou opozièní
stranou v Maroku je strana s islamistickým
zamìøením. Jeho Výsost tahá za nitky
v ostatních stranách a dìlá všechno proto, aby

islamistická strana volby nevyhrála. Marocké
království tak pùsobí jako ostrov stability
v rozbouøeném arabském svìtì. 

První otázka, kterou si musí Evropan položit
je, zda je pro Evropu lepší partner Jeho Výsost
s demokraticky zvolenou loutkovou vládou,
nebo ozbrojené hordy a
prozatímní vláda v Lybii èi
nepøehledná situace v Egyptì.
Samozøejmì, odpovìï musí
znít, že Jeho Výsost a jím
øízená demokracie. A to jsem
do hodnocení nezahrnul
skuteènost, že uprostøed
hlavního mìsta Maroka Rabatu
stojí krásnì opravený a dennì
otevøený katolický kostel. 

Musíme však jít o krok dál. Jeho Výsost,
resp. marocké ministerstvo spravedlnosti má
nìkolik politických vìzòù. Existence
politických vìzòù je však pro nás demokraty
neakceptovatelná. Že jsou tito vìzni islámští
fundamentalisté, kteøí chtìjí svrhnout krále a
nastolit právo šaría? Samozøejmì. Kruh
evropského pojetí demokracie a naší slabosti se
uzavírá. Na jedné stranì podporujeme krále,
který drží v zemi klid a fundamentalisty zavírá.
A na stranì druhé kritizujeme existenci
politických vìzòù, kteøí krále chtìjí svrhnout.
A islamistické strany, a� již umírnìné nebo
radikální, nabírají na síle a popularitì.    

Na pokoji hotelu v Maroku jsem mìl hodinu
volno a pustil jsem si arabskou televizi
Al-Jazeera. Arabsky neumím, ale rozumìl jsem,
že ten den zahájila vysílání redakce Al-Jazeery
v Sarajevu. Pøi veèeøi jsem to øíkal svým
evropským kolegùm a oni pøidali, že již døíve
byl uèinìn pokus zakázat na bosenských ulicích

reklamu Santa Clause, aby neurážel muslimy.
Pro pøipomínku, Bosna a Herzegovina je od nás
cca 600 kilometrù. A muslimské Kosovo, které
jsme si také odsouhlasili, je jen o nìco dále.
Muslimù je na svìtì asi jeden a pùl miliardy
a musíme s nimi žít. 

A je pøirozené, že
muslimské obyvatelstvo
ve volbách volí (zatím)
umírnìné islamistické
strany. 

Nekritizuji islám, ale
urèi tou mus l imskou
rozpínavost a jejich lpìní
na dodržování lidských
práv do okamžiku, než

bychom jako køes�ané vyžadovali stejná práva
v muslimských zemích. Buïme ale upøímní, je
to také naše vina a slabost. To my jsme opustili
víru v Boha, pøestali chodit do kostela a
dovolili muslimùm v Evropì vedle kostelù
stavìt mešity. Tlakem na rychlou demokratizaci
a podporou »arabského jara« otevírá køes�anský
svìt pandoøinu skøíòku nástupu islamistických
vlád v této oblasti.  I v Maroku, kde Jeho
Výsost umožnila hru na demokracii, zvítìzila
ve svobodnì provedených volbách islamistická
strana. Nikdy pøedtím nedostala možnost se
podílet na moci a tak zùstala z celého
politického spektra èistá a nezasažená ani mocí,
ani korupcí. A lidé do ní vložili své nadìje. 

Pøed deseti lety položil slavný americký
politolog Fareed Zakaria (ve své neménì slavné
knize Budoucnost svobody) svìtu otázku: Co
budeme dìlat, až ve svobodných volbách zvítìzí
v arabských zemích muslimští fundamentalisté?
Odpovìï neznáme a Zakariova otázka se rychle

blíží naplnìní.  Tomáš Jirsa
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Pokus o pøedvánoèní rozhovor na pøíjemné téma
Ve vìtru poletuje žlutorezavé listí, vìž
hlubockého kostela se ztrácí v mlze. Je
polovina øíjna a Vánoce se zatím zdají být
v nedohlednu. Proto svou žádostí o tradièní
pøedvánoèní rozhovor místostarostu Pavla
Dlouhého trochu pøekvapím. Po chvilkovém
údivu – Vánoce? Už? pan místostarosta
s rozhovorem souhlasí a podotkne, že
pøedvánoèní rozhovor by mìl být pohodový, je
to pøíjemné téma pro pøíjemnou, všemi vítanou
dobu nejhezèích svátkù. Samozøejmì! Jiný, než
pøíjemný rozhovor jsem ani na mysli nemìla,
øíkám, když si domlouváme termín a téma pro
rozhovor. Termín – 18. listopadu. Téma –
pøedvánoèní, pøíjemné.

Jenže – èlovìk míní a èas? nebo události?
nebo lidé? mìní. 

# Pane místostarosto, vím, že jsme se shodli
na pøíjemném námìtu našeho rozhovoru pro
èas pøedvánoèní, ale – ta pøíjemnost by mohla
pùsobit falešnì v dobì, kdy jste v centru
publicity ne zrovna pøíjemné, související
s jmenováním Martina Kuby ministrem
prùmyslu a obchodu. Jak vy tyto události
vnímáte? Vnímám je bez pøekvapení. Každý
mediálnì viditelný politický krok, který nìjak
souvisí s jihoèeskou ODS, vždy znovu vede
k opakování toho, èím pøed víc než dvìma lety
bývalý pøedseda Mirek Topolánek chtìl
odpoutat pozornost od svých nedostatkù
a nehorázného chování. Pøišel s teorií kmotrù
a této vykonstruované a musím uznat, že
šikovnì vykonstruované teorie, se mnozí naši
politiètí rivalové a potažmo i média, pilnì ujali
a užívají ji dodnes. Rozumím dùvodùm, které
je k tomu vedou a rozumím tomu, že je
mnohem jednodušší místo faktù a argumentù
užít populistické fráze o kmotrech. Martina
Kubu, pøedsedu jihoèeské ODS, který byl
zvolen na regionálním snìmu 72 hlasy ze 79
možných, vicehejtmana, za kterým je vidìt kus
práce pro jihoèeský region, jmenoval do funkce
ministra pan premiér Petr Neèas a já
nepochybuji, že tak uèinil po dùkladném
uvážení. 

# Jmenování Martina Kuby je ale

pøipisováno vašemu vlivu! Jistì. To je to
zjednodušení, o kterém mluvím, které užívají
nìkterá média a i nìkteøí politici. Je jednodušší
øíci – Zaøídil to kmotr Dlouhý!, než pøipustit,
že pan premiér si pana ministra vybral podle
jeho schopností a výsledkù jeho práce a možná
i pøesvìdèivého vítìzství v kandidatuøe na
pøedsedu jihoèeské ODS. 72 ze 79 hlasù, to je
hodnì silný mandát!

# Mohl situaci negativních reakcí ještì

vyostøit odchod Michala Doktora z ODS?
Nechtìl bych posuzovat, jestli tento krok pana
Doktora nìco vyostøil. Vyøešit tak zklamání,
které patrnì nezvládl, to bylo jeho legitimní
právo a já bych ho nerad nìjak hodnotil. Musím
øíci, že znám Michala Doktora jako
dlouholetého èlena ODS, který pro jihoèeskou
ODS udìlal kus práce a vždy jsem u nìj
oceòoval schopnost pragmatického pohledu –
neèekal bych, že uèiní  rozhodnutí jen na
základì emocí z nesplnìného oèekávání

jmenování do funkce ministra. Pochopitelnì to
mohlo nahrát tìm, kteøí mìli potøebu
negativních informací. 

Ale jak øíkám, nic z toho, co médii probìhlo,
mne nijak nepøekvapilo, tyhle vìci se dìjí
poøád podle stejného scénáøe – využít každou
pøíležitost pro negativní manipulaci veøejného
mínìní. Pozitivní vìci jsou zámìrnì
zkreslovány nebo ignorovány.

# Máte na mysli  napøíklad  významné

setkání nìmeckých a èeských pøedstavitelù
v Linci, které se konalo u pøíležitosti 28. øíjna,
Dne èeské státnosti a kterého se za Èeskou
republiku zúèastnil pan prezident Václav
Klaus, pan senátor Tomáš Jirsa, velvyslanec
ÈR v Rakousku Jan Koukal, krajský
zastupitel Jan Zahradník, budìjovický
primátor Juraj Thoma a vy? Toto setkání,
které poøádal dr. Ludwig Scharinger,
honorární konzul ÈR v Rakousku a generální
øeditel Raiffeisenlandesbank Horní Rakousy,
místopøedseda Spoleènosti tøí zemí, svým
významem jistì nebylo pøehlédnutelné –
pøesto o nìm èeská média témìø
neinformovala. To je pøíklad, o kterém
mluvíte? Pominu-li pøekvapení, že o tom víte
a že se na to ptáte, tak musím odpovìdìt, že
ano, to je pøesnì jeden z tìch pøíkladù.
 Reprezentativní setkání u pøíležitosti
významného výroèí, za úèasti našeho pana
prezidenta a významných pøedstavitelù
hornorakouských politických a podnikatelských
kruhù a pozornost médií – zdùrazòuji èeských
médií, rakouská média to považovala za událost
týdne – byla nulová. Média mají tu možnost
ovlivnit názory lidí a vždycky budou ti, kteøí
ochotnì pøijmou a budou opakovat pøedložené
názory, protože je to pohodlnìjší, než si vytvoøit
vlastní názor, ovìøit si fakta, nevnímat jen
povrch, ale pokusit se vìci pochopit
v souvislostech. Když chce nìkdo z nìjakého
dùvodu nìkoho dehonestovat, dát mu nálepku
kmotra nebo mafiána, tak se mu to povede,
protože vždycky najde ty, kteøí na to budou
slyšet. Staèí šikovnì zahrát na ty horší struny
lidských vlastností – závist, omezenìjší
rozhled, pocit vlastní nedùležitosti. 

Ale to už jsme se od pùvodnì  domluveného
pøíjemného námìtu našeho rozhovoru dostali
trochu hodnì daleko, ne? Navíc si nejsem jistý,
jestli právì tohle bude obèany Hluboké nad
Vltavou zajímat?

# Urèitì ano, když je díky vám Hluboká tak

èasto zmiòována v médiích a diskusích. 
Ale pojïme tedy k námìtu pøíjemnìjšímu,

a tím je èas vánoèní. V loòském rozhovoru
v této dobì jste øekl, že pro vás je prosinec
pøedevším dobou pøíprav rozpoètu mìsta na
pøíští rok... a tedy také èasem hodnocení
investic a výsledkù roku stávajícího. Jak je
tomu letos? Je to stejné. Tyto vìci a procesy se
nemìní. Letošní rok byl trochu nároènìjší,
protože rozpoèet mìsta byl trochu ménì
vyrovnaný než v loòském roce, projevily se tam
nìkteré vìtší investice i pozastavené zdroje
dotaèních programù. Pøesto považuji za velmi
pozitivní, že se podaøilo dokonèit ÈOV 

v Zámostí, to byla
m i m o ø á d n ì  v e l k á
investice.

Za neménì pozitivní
považuji  dokonèení
rekonstrukce mostu
v Zámostí, tato stavba
komplikovala nejen
dopravu, ale i život
obyvatel domù v okolí. Zateplení a nová fasáda
zdravotního støediska, nový vùz pro Sbor
dobrovolných hasièù Hluboká nad Vltavou, to
jsou všechno záležitosti, které jsou pøínosné
a potøebné. Potìšitelné je i dokonèení
komplexu Podzámèí, mùj názor je, že ta stavba
vzhled hlavní èásti Masarykovy ulice významnì
zlepšila a neruší ani pohled na kostel, jak se
pøed èasem nìkteøí obèané obávali. Stejnì tak
s pocitem spokojenosti sleduji promìnu
bývalého »domu hrùzy« vedle KC Panorama,
místo ruiny se tam rýsuje úhledný dùm, dìje se
tak díky Františku Linhartovi, který do
odkoupení domu a rekonstrukce investoval
a pøispìje tak k významnì ke zlepšení vzhledu
Masarykovy ulice. Tyto dvì zmínìné stavby
jsou záležitostí soukromých investorù, nebyly
financovány z mìstského rozpoètu, ale i to, že
investoøi mají o Hlubokou nad Vltavou zájem
je ukazatelem toho, že naše mìsto je úspìšné
a pro investory atraktivní.

# Ještì by to chtìlo vyøešit vzhled sýpky...
V tom s vámi a s mnoha dalšími, kteøí mají
stejnou pøipomínku, zcela souhlasím. Sýpka je
svým umístìním pøímo výzvou pro generální
rekonstrukci a vhodné využití, o tom vedeme ve
mìstì diskuse už dlouho, objevily se rùzné
návrhy a plány. Ale – vše je otázkou investic,
penìz. Náklady, které by si rekonstrukce
vyžádala, mnohonásobnì pøevyšují možnosti
financí mìsta a naší prioritou a zásadou je
nikoliv investovat do velkých projektù, ale
pøedevším zajistit základní služby obèanùm
mìsta – tedy aby fungovala školka, škola,
domov seniorù, úklid mìsta a okolních obcí,
aby bylo možné zajistit opravy chodníkù nebo
školního høištì. Takže budoucnost sýpky je
stále ve fázi hledání optimálního využití a
pøedevším ve fázi hledání dùvìryhodného
investora. Na hledání øešení se samozøejmì
mìsto podílí spoleènì s vlastníky objektu
a pozemkù, pochopitelnì máme spoleèný zájem
a tím je takové využití, které by bylo
ekonomickým nebo spoleèenským pøínosem pro
mìsto a obèany.

# Tøeba za rok už budeme o konkrétním

budoucím projektu využití sýpky mluvit. Ale
to je hodnì vzdálená budoucnost, pojïme k té
blízké, aktuální. Jaké jsou vaše plány na
Vánoce a tøeba i pøedsevzetí do Nového roku?
Plány... V osobním životì moc neplánuji, ale
samozøejmì, pro èas vánoèní plán nebo
pøedstavu mám, jako každý rok tento èas budu
prožívat s rodinou, tìším se na radost syna
z dárkù a vùbec na atmosféru všech zvykù
a tøeba i pøíležitostí setkat se s pøáteli
a známými, z nichž mnoho je, jak si
s potìšením uvìdomuji, obèany Hluboké nad
Vltavou.
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Moje pøedstava ideálních Vánoc je být doma – a tím myslím právì nejen dùm, v kterém bydlíme,
ale celkovì naše mìsto. 

A ta novoroèní pøedsevzetí? Nemám a nedávám si žádné konkrétní pojmenovatelné, ale nìkdy
uèiním výjimku – a to jsem udìlal, už když jste mne žádala o rozhovor. Dal jsem si pøedsevzetí, že
urèitì nesmím zapomenout využít pøíležitosti a popøát prostøednictvím Hlubockého Zpravodaje všem
obèanùm hluboké krásné prožití svátkù vánoèních v kruhu rodiny a pøátel, splnìní jejich pøání a do
roku 2012 hodnì úspìchù a spokojenosti. Vážení spoluobèané, pøeji vám hodnì štìstí.

Pane místostarosto, i Vám hodnì štìstí v novém roce a dìkuji za – nakonec pøece jen pøíjemný
– rozhovor.  Lucie Burianová

O Koupím starší èeské komiksové èasopisy Ètyølístek, Rychlé šípy, apod. K doptání v kavárnì
U Švehlù, Masarykova 54  e-mail: info@usvehlu.cz, 
tel.:  606 680 757

O Firma hledá  pronájem garáže v Hluboké nad Vltavou.
Tel. è. 387 312 641

O Družstvo vlastníkù prodá byt 3+1+hala+lodžie. Dùm po
rekonstrukci a zateplení. Nerudova ulice 828, 1 300 000 Kè.
Kontakt: Družstevní schránka na téže adrese

PF 2012
S pøáním pøíjemného 

prožití vánoèních svátkù 
a mnoha úspìchù v novém roce 2012

pøipojuji podìkování za Vaši dùvìru 
a tìším se na další úspìšnou spolupráci.

Malíø – natìraè, Karel Hnilièka,
 Hluboká nad Vltavou – Zámostí, tel. 604 823 505
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Casanova – rodák z Hluboké 
Od pana Zdeòka Pikla (producenta Divadla Hluboká) jsem dostala kvìtiny – to bylo milé! –  nebo� na slíbenou schùzku se trochu

opozdil. Bývá to jinak pøece naopak – kvìtinami bývají zahrnováni právì herci a producenti! O angažmá v hlavní roli zimní
divadelní sezóny jsem pøišla. Je už obsazená, což mì mrzí, protože v premiéøe s názvem Blbec k veèeøi bych jistì byla dost

pøesvìdèivá a ještì bych se najedla... škoda. Ale vymámila jsem pro ètenáøe Zpravodaje velké tajemství, vím už, jaký muzikál se
bude hrát v létì – heè! – a prozradím vám to. Máte se na co tìšit!!! A vy všichni, kterým není zrovna do smíchu, protože nemáte na

dárky, neumíte péct vánoèní cukroví, blíží se vám roèní uzávìrka, inventura, pøibrali jste zimní kila už pøed Vánoci, 
zkrátka vy všichni, kdo jste v mírné nepohodì, jdìte na Hluboké do divadla. Bude vám líp, uvidíte. 

Takže co dìlají herci a héreèky Divadla Hluboká
o Adventu? Peèou cukroví, nebo na to nemají èas?
Odpovìdnì se pøipravujeme na Silvestrovké
pøedstavení! Bude možná rozvernìjší, než divadlo ve
všední den, ale rozhodnì si vážíme divákù natolik, že
si žádný alkohol pøed pøedstavením nenalíváme, to by
byla naprostá neúcta k divákùm. Lidi pøijdou sváteènì
obleèení a naladìní, víme, že je to pro nì pøíjemné
strávení silvestrovského podveèera, nìkteøí chodí
právì na Silvestra opakovanì a užívají si to. Pro nás je
to minimálnì pìt hodin docela velkého vypìtí
a vìtšinou potom nemáme moc sil na slavení ... ale je
to rozhodnì skvìlý pocit a jiná atmosféra než obvykle.

Jinak jsme teï odehráli pøedstavení v Budìjovické
Thálii, hrajeme také divadla pro rùzné podniky –
v rámci pøedvánoèních veèírkù je to docela oblíbená
kratochvíle. A poctivì zkoušíme nové pøedstavení pro
zimní sezónu, a už se nám samozøejmì prolíná
v pøípravách léto, protože je nejvyšší èas. Takže je to
tak trochu blázinec. 

A já se stihl díky pozvání Zdeòka Bartáka podívat
i na premiéru jeho nového muzikálu v Soulu, psal pro
nìj hudbu. A to nikoli poprvé –  je tam velmi oblíbený
a oceòovaný. Byl to úžasný zážitek.

Tak popoøadì, zaènìme Silvestrem, je za dveømi...
Nový titul, známý film, ještì známìjší divadelní
pøedstavení, Karel Heømánek v Praze uvedl nejmíò
500 repríz. Blbec k veèeøi autora Francise Vebera.
Není to situaèní bláznivá komedie – ale je to komedie
s hlubším podtextem, která – když se nám ji povede
zahrát –  se vám bude moc líbit! Postava jednoho
úspìšného vydavatele – Pierre Brochant – to budu já,
si každou støedu pro spoleènost známých pozve na
veèeøi nìkoho, na jehož úèet se baví. Je to trochu
cynické, to si pøiznejme, ale užívají si to. A ten
chlapík, co má tentokrát pøijít, je trochu ujetej, vyrábí
a sbírá modely ze sirek. Není až takový blbec, to by
ani nemohl, že...  dìlá na ministerstvu financí, ale je
prostì hodnì, hodnì zajímavý... A hraje ho Luïa
Šindeláø.

Úžasná zápletka – dostanu ischias, potøebuji se
dotyènému omluvit, že veèeøi odložíme na pøíští
støedu, on pøijde ke mnì, moje manželka zrovna
odchází na nákupy do víru Paøíže, protože je naštvaná,
že už má tìch hloupých veèeøí dost... a nakonec to
zaène vypadat, že ode mnì odešla definitivnì...

A on mi vypráví, že jeho manželka už také opustila,
ale nechápe proè, když sedm let sledovala, jak dìlám
modely, sirku po sirce, spolu jsme sdíleli všechny
radosti a strasti, sedm let jsem jí vyprávìl o modelech,
chápete, proè odešla? Já tedy ne!

Všechno se to zašmodrchá, ten favorizovaný blbec
k veèeøi samozøejmì dìlá zmatky, pozve ke mnì svého
kolegu z berního úøadu, daòového kontrolora, do bytu
plného velmi zajímavých vìcí – což není dobrý nápad.
A pozve nejen jeho, také moji – tedy Pierrovu milenku
– nymfomanku, bývalého muže mé ženy... Jak to
všechno dopadne? Dobøe, jak jinak. 

On je milej, není blbej, a nakonec se tam ta situace
celá vylepší. 

Poprvé na Silvestra – hodnì – fakt hodnì se na to
tìšíme!!! Tuhle hru si tedy zahrajeme v zimní
divadelní sezónì, a možná ještì proložíme pùvodní
hry, Hvìzdy z hotelu Palace, Klíèe na nedìli...

Tak to chválím. A jaké že bude pøekvapení letní
sezóny? Na léto chystáme nìco hodnì zajímavého,
naprostou novinku, to dílo se teprve tvoøí. Vìtšinou se
totiž nové pøedstavení šije na míru nìjakého divadla.
Nebývá to tak, že by si scénáristé a skladatelé psali do
šuplíku a pak se teprve nabízeli zájemcùm. Tøeba
Zdenìk Barták, který skládá hudbu, èasto píše na
objednávku právì pøímo do Soulu, platí ho státní opera
v korejském Soulu, nebo píše pro Lichtenberga,
producenta a zakladatele pražských divadel Broadway
a Hybernia, nebo skládá pro Karlínské divadlo...

Poèkej, rozumím tomu dobøe? Naznaèuješ, že
skladatel Zdenìk Barták a scénárista Petr Markov
šijí nìco na míru pøímo pro Hlubokou?
Ano, bude to svìtová premiéra, velký dar od Zdeòka
pro mne, hudba jenom pro mì – díky našemu
dlouholetému pøátelství. Protože má rád Hlubokou, je
z ní nadšenej, a tak, kamarádíme se – a on mi to
skládá jako dar k mým kulatinám... 

Petr Markov k tomu teï píše scénáø, jsou to oba
moji dobøí pøátelé a jsem strašnì rád, že nás náhoda
dala dohromady. Je to velká vìc, nádherný titul, pro
Hlubokou na míru, a... 

Øekni koneènì, jak se ten muzikál bude
jmenovat??!! Casanova – Svìtová premiéra v roce
2012 u nás na Hluboké!

Úžasné! To je skvìlý titul! A ty v hlavní roli!!!!
Casanova Zdenìk Pikl?
No, asi se z toho nevyvlíknu... Když to píše to pro
mne...

Páni, to je tedy dar! Pan Barták píše takové písnì
jako Sen kovbojù pro seriál Zdivoèelá zemì, hity pro
Karla Gotta, Marii Rottrovou, dokonce pro Andrea
Boccelli, velkolepé muzikály – a teï pro nìjakého
Zdeòka Pikla z Hluboké... To tedy promiò, takový
dar se neodmítá! Kdyby to psal pro nìjakou krásnou
sleènu... ale chlap chlapovi? To máte mezi sebou asi
hodnì cenné pøátelství?
Známe se pìt let, ale je fakt, že to cítíme, jako bychom
se znali 40 let. Což se v životì zas tak èasto nestává.
Nesmírnì si toho vážím.

Navíc, to je dar, který tì – odpus� – možná i pøežije.
Pokud ta hra a role bude pìknì napsaná a pìknì
zhudebnìná, bude se tøeba hrát hodnì dlouho... a asi
nejen na Hluboké. Za sto let pøi obnovené premiéøe
tì možná vzpomenou jako prvního Casanovu, kvùli
kterému vzniklo libreto... 
Pravda je, že hraju dvacet let typy chlapù, kteøí
prezentují nevìrníky, namyšlené borce, milence 

Blbec k veèeøi
OO 
Pierre Brochant: Ty veèeøe
bývají úžasné. Christine
Brochantová: Úžasné? Pozvat 
si chudáka a potom se mu
posmívat? Pierre Brochant:
Nezveme chudáky, ale hlupáky. 
A smát se blbcùm, to se smí.
Proto na svìtì jsou.

OO 
Dr. Sorbier: Za mlada jsme
poøádali veèeøe šeredek. 
Každý pozval tu nejošklivìjší
holku a na závìr jsme udìlovali
cenu. Pierre Brochant: Jasnì, 
to jsme dìlali taky. Ale veèeøe
blbcù jsou zábavnìjší.
Dr. Sorbier: Hodnocení nemùže
být objektivní.
Pierre Brochant: Omyl,
doktore. Mnozí jsou blbí zcela
prùkaznì.

OO 
François Pignon: Cheval není
žádnej dement. Neznám lepšího
daòovýho kontrolora. Takovej
byteèek jako je ten váš je pro
nìj hotová pochoutka.
(Brochant se zastaví a otoèí se
na Pignona s vydìšeným
výrazem.) 
Just Leblanc: Není to možná
úplnì nejlepší nápad zvát si do
bytu kontrolora z beròáku.

OO  

Giacomo
Casanova
Giacomo Girolamo Casanova 
se narodil 2. dubna 1725
v Benátkách a zemøel 4. èervna
1798, u nás na zámku 
v Duchcovì. Byl italský knìz,
spisovatel, intrikán, špión
a diplomat. Zanechal po sobì
všestranné literární dílo (psané
pøevážnì ve francouzštinì nebo�
v  t e h d e j š í  d ob ì  b yl a
francouzština nejpoužívanìjším
jazykem v Evropì), nicménì je
pøedevším známý jako dobrodruh
a muž, jehož vlastní jméno je
synonymem pro svùdce.
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zadaných žen, samé skandály – to samozøejmì nejsem
já, ale dovedu to zahrát! Vždycky pøi další roli
z legrace øíkám, já už ty dívkaøe hrát nebudu! A teï
bych to mìl korunovat Casanovou! To bude mùj
vrchol!

Buï rád za to, jaký jsi typ. Prostì pìknej mužskej.
Aspoò nemusíš hrát hloupého Honzu. Ber to jako
poklonu. Jsou herci, kteøí jsou typy s velkým T. Luïa
je úžasnej typ. Já jsem si sobecky v tom Blbci k veèeøi
chtìl nechat toho blbce. Takové role se skvìle hrají.
Jsou tam dvì pøibližnì stejnì velké hlavní postavy, ale
ten blbec je takový výstøednìjší. Ne, že nejsem blbec,
já už kolikrát v reálu za blbce, a korunovanýho, byl.
Ale na tuhle roli on se hodí líp, on je typ! Dokáže být
milej, až naivní, pøitom chytrej, ztvární ho úžasnì.
Kdežto já jsem, abych tak øekl, taková univerzální
držka, která by tak nevynikla. V zájmu hry se musí do
urèitých rolí dostat ti praví herci. Když se to povede,
je napùl vyhráno.

Abychom nezamluvili tu zprávu o Casanovovi. To
bude asi pikantní muzikál, ne? Nebude, to by Petr
Markov ani nechtìl psát – pøíbìh záletníka. Bude to
naprosto decentní. Opravdu nechceme, aby to vypadalo
prvoplánovì – pøedstavit ho jako chlípníka, podle
povìsti, která ho provázela. To by bylo moc
jednoduché. Spíš by to mìla být rehabilitace jeho
osobnosti, protože on opravdu velkou osobností byl.
Jak jsme si to naèetli, Casanova byl italský knìz,
filozof a spisovatel... On ho nikdo v Evropì moc
neznal, až když na zámku v Duchcovì sepsal pamìti,
tak se s ním všichni chtìli poznat, ruská carevna,
Rousseau, Voltaire... Nìjaké milenky tam budou, ale
nebudou tam probíhat nìjaké avantýry, spíš budou mít
sólová vystoupení. 

V pøíbìhu bude hrabì z Valdštejna, jeho manželka,
rozverná hrabìnka, která už prohrála dva zámky
v kartách, pak tam bude její  dcera... správce zámku,
ten nemá Casanovu zrovna v oblibì... Casanova ženy
spíš používal k tomu, aby se dostal do spoleèenských
kruhù, které ho lákaly. A svými zvyky se pøíliš nelišil
od tehdejších mužù, jen se s tím neskrýval. 

Tak trochu vás zasvìtím. Casanova se v pøedstavení
objeví ve tøech podobách. Entrée jako malý chlapec,
pak v roli mladého muže a pak ten tøetí, který
vzpomíná... Malý Casanova, jako malej kluk, zaèíná
zpívat, dívá se škvírkou ve dveøích na holky, jak se
pøevlíkají v divadelní šatnì. Casanova je dítì zøejmì
nìjakého šlechtice a hereèky, a proto se celá léta chtìl
dopracovat do vyšších kruhù, kam chtìl patøit. Takže
to divadlo pøedstaví celou tehdejší Evropu. Zdenìk má
už první skladby hotové a jsou krásné...

Mì to ale pøijde jako strašnì krátký èas do léta,
hudba a scénáø... Stihnou to autoøi napsat?
Do léta ne, to døív, ještì to budeme muset nazkoušet.
Na leden už pøipravujeme konkurzy na nìkteré role,
takže i když se oficiálnì ještì neví, co se bude hrát, už
oslovujeme jádro souboru. Termín odevzdání scénáøe
je únor, ale od ledna už se zkouší, a od bøezna se
pojede naplno. Ono se nikdy neví dopøedu, jak pøesnì
a konkrétnì bude pøedstavení vypadat, ale øeèeno
odlehèenì, oba autoøi jsou profesionální øemeslníci,
a tak jako by si èlovìk objednal u pekaøe dobrý chleba,
protože víte, že ho umí upéct, tak je pravdìpodobné že
se doèkáme na Hluboké dobrého muzikálu. Oba,
scénárista a skladatel, to už mnohokrát potvrdili. 

Stejnì tak jako nový muzikál, který jsem vidìl v
Soulu pìtkrát. Zdenìk Barták ho psal na objednávku,
dostane náèrt scény: tady zabije král – otec svou

dceru... A on na atmosféru toho obrazu ušije hudbu.
A na další scénu jinou... Pøehrával mi jednotlivé
skladby a docela rád si vyslechl: Ano, dobrý, už na to
nesahej, jdi na další, hmm, tady nìco chybí, nebo
jakýkoli jiný názor. 

Má scénáø, premiéra je na dosah, on ještì dodìlává
jednotlivosti a bìhem té doby už ansámbl zkouší.
A protože jsou ti Korejci jiná nátura – ze ètvrtka na
pátek hlavní zkouška – skonèili v pùl druhé ráno – pak
celý další den generálka... nikdo nebyl unavený,
zkoušeli s obrovským nasazením v divadle, pak teprve
na pøipravené scénì, no nevím, jak by to zvládali herci
u nás.

Ten Soul vùbec musel být zážitek... Je to obrovské
mìsto, 25 milionová aglomerace, každé tøetí auto taxík,
absolutnì se tam nekrade, celý Soul je pøátelský,
klidný. Pøitom tím mìstem prošla spousta válek, bylo
hodnì znièené, nelze ho srovnávat s Prahou, historie je
tam minimum, ale vysokánských budov typu Motokov
v Praze jsou tam tisíce. Naprosto moderní mìsto,
barevné, upravené, kromì palácù, které jsou historické,
samozøejmì zajímavá ornamentální architektura.
Moderna a pak uprostøed ulièky s tisíci malièkých
obchùdkù, ulice plné umìleckých obchodù, galerií,
prodavaèù ženšenu...

Choreografie toho muzikálu byla úžasná, scéna
nádherná, nepøeplácaná, kostýmy spíš symbolické, než
oslnivé, žádná svìtelná šou, ale decentní skvìle
aranžované nasvícení, obrovské výkony hercù...

Nepøipadali ti všichni herci stejní? Já s tím mám
u šikmookých národù trochu problém...
Skoro ano. Hodnì podobní. Já mìl problém, oni ho
urèitì nemají, rozeznávat, kdo je kdo. Ale chovali se
k nám všichni skvìle, jako bychom se znali léta, když
jsme se potkávali, i když to mìsto je 20 x vìtší než
Praha. Ta legenda, v níž vystupovali dva bratøi, ono to
trochu symbolizuje rozdìlení Koreje po svìtové válce.
By� je to jeden stát, jedna národnost, tak jsou tam
staletí a staletí nepøátelské rody. Severní a jižní Korea,
tak to vždycky rozdìlené bylo. Nejznámìjší korejská
legenda – král má dva syny a dceru. A princ
z vedlejšího království pøekroèí na území k sousedùm
a tam ho dají do vìzení. A oni se do sebe zamilují, on
a dcera krále – a ona ho pustí z vìzení. Mìl ho hlídat
její bratr. Král svou dceru za trest – nám
nepochopitelná mentalita – rozetne meèem. Bratr zase
zabije bratra, který to dopustil, neuhlídal vìznì. Nìco
jako Romeo a Julie, ale v jejich podání drastiètìjší,
scéna v lese, kde se všichni pobijí... Nìco v tom mi
pøipomnìlo závìreènou scénu našeho Romea s Julií, na

závìr pøedstavení – také už jakoby na onom svìtì –
zpívají závìreèný duet. Tam ten jeden nádhernej mladej
kluk pøedvádìl jakoby znovuzrození, tanec siluety
ptáka, ty jeho pohyby, to byl balet, nádhera, preciznì
odpozorované ptaèí pohyby, jako scéna z pøírody.
Choreografka s režisérem vymysleli hodnì, ale ten
pøedstavitel role byl dokonalý, to hlavní musel udìlat
on. Z toho umìlecky estetického pohledu, nejenže holky
krásné, ale i ti kluci. Je to jiný typ lidí, ale nádhera,
krásná tìla, ladnost pohybù, vizuální vjem úžasný.

Myslím, že pochválit mùžeš i své vlastní divadlo. Šest
sezón na zámku, a krásných sezón, spousta vìrných
divákù, kteøí se tìší na každou další premiéru.
Pøedstavili jste svìtu nové talentované mladé herce a
hereèky. Na Hlubokou každou sezónu pøilákáte kolem
6000 divákù, pøijíždìjí i hodnì zdaleka, spí tady na
hotelích, chodí do restaurací... A dobré jméno
Hluboké, propagaci nejen zámku – to je snad docela

Této povìsti se tìší zøejmì
zásluhou svého nejvýznamnìj-
šího autobiografického díla,
Dìjiny mého života (Storia
della mia vita), v nìmž autor
bez skrupulí popisuje svá 
èetná milostná dobrodružství.
Casanovùv životopis je
dùležitým dokladem pro 
dìjiny oblékání, snad jedním
z nejdùležitìjších literárních 
dìl vykreslujících bìžný denní
život v Evropì v 18. století. 
Jde o popis, jenž je z dùvodu
autorových známostí a
vzhledem k omezenému okruhu
možných ètenáøù zamìøen
hlavnì na vrchní vrstvy tehdejší
doby, tedy šlechtu, mìš�anstvo,
což ovšem neomezuje jeho
zájem o ostatní osoby a postavy,
které jsou z nìjakého dùvodu
podstatné, zde jsou vyobrazeni
velmi barvitì. Ètení tohoto díla
je velmi dùležitý nástroj
k poznávání bìžné
reality tehdejších mužù a žen
a k pochopení každodenního
života pohledem zevnitø.
Pøi svých dobrodružstvích na

dvorech a v salóncích se
Casanova – témìø aniž by si
toho povšiml – stal svìdkem
okamžiku epochální zmìny.
Setkal se s mnohými
z tehdejších velikánù a tato
setkání popsal. Byly mezi nimi
osobnosti jako Rousseau,
Voltaire, Madame de
Pompadour, Mozart, Kateøina
Veliká, Fridrich II. Veliký.
Casanova se však nikdy
neztotožnil s duchem doby,
který se obracel ke všemu
novému, co pohánìlo minulost
k nevídaným možnostem
budoucnosti. Zùstal zakotven až
do smrti ve starém myšlení, v té
vrstvì spoleènosti, z níž byl již
od narození vylouèen svým
pùvodem, ale do níž se zoufale
snažil patøit, pøestože ta už
pomalu spìla k zániku.
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velký pøínos rodnému mìsteèku. Je to asi zavazující
a nároèné, ale nedovedu si pøedstavit, že bys øekl, už
jsem si užil legrace kolem divadla dost, konèím.
Pravda je, že pøipravujeme pøedstavení velice
intenzivnì, všichni v tom nìjak fungujeme, každý má
svùj úkol, a když to pak bìží, tak tì všichni plácají po
rameni, super, dobrý. Ale nikdo si nedovede
pøedstavit, co ti sedí na rameni za starosti, i v létì
v rozjeté sezónì, hraješ jenom 3 x v týdnu a mezitím
máš volný dny – to je super džob! Ne, to je tolik vìcí,
které musíš øešit, veèer pøipravuješ od dopoledne
a konèíš ve tøi ve ètyøi ráno, nervy a napìtí, a z hlavy
si obavy nevymeteš nikdy.

Dal jsem si dva závazky: že nesmím nìkde
prošustrovat nìjaké vìtší peníze, abychom se nedostali
do problémù. A druhý závazek: že nezklamu autory,
nezklamu diváky, nezklamu herce. A už kdyby
úèinkující nedostali za svou snahu odpovídající plat,
tak aspoò aby mìli ten nepopsatelný pocit, že se nìco
dobrýho podaøilo, že jsme ten balvan pøed sebou
posunuli dál a vylezli na nìj.

A moc mì tìší, a krásný je, že nám jednak zùstává
zdravé jádro a parta skvìlých lidí, ale že je o nás
zájem a na konkurzy jezdí zpìváci  z Prahy, Liberce
a Brna... z celé republiky. Zuzana Benešová dnes jede
na turné s Koláøem, dostává se do branže, a tu šanci
snad získala díky tomu, jak se pøedvedla u nás v
Romeovi a Julii. Protože si jí tady všimli, hned vzápìtí
dostala v baronovi Prášilovi v Praze velkou roli

Patricie. Je to radost, že díky provinènímu divadlu se
ti talentovaní dostanou mezi profíky.

Takže vás ještì pozvu, by� do Budìjovic, ale
hlavním organizátorem je divadlo Hluboká: ve Slávii
bude 17. prosince koncert Zuzky Benešové a Lukáše
Randáka. Mají pøipraveny krásný vìci, a jejich
hlavním hostem bude Weilong Tao. Zpívá
v Jihoèeském divadle Othela, alternuje v
Komediantech s Curou. Zasvìcení øíkají, že je
minimálnì tak dobrý jako José Cura. A pozor! Jeden
den zpívá v ÈB, druhý v Dortmundu, zpívá v La Scale,
v Metropolitní opeøe, je to obrovský talent, velká
osobnost.

Já doufám, že ani ten Casanova nebude tvoje finální
role a že se ještì doèkáme dalších pøedstavení na
zámku i na menších scénách. Pravda, rád bych dotáhl
aspoò tìch deset sezón... Dalo by se ještì udìlat tolik
pìkných vìcí! Já nejsem profesní divadlo, nemám
kolem sebe 70 lidí a všechny pomocné profese, jako
má Jihoèeské divadlo, dìlám na hranì svých možností.
Ono se to snadno øekne, to zmákneš, seš dobrej. Ale já
nejsem milionáø a sehnat 2,5 milionu není hraèka,
trvale pochybovat, vyjde to, nevyjde, seženu peníze,
lidi, poèasí, zvládneme neèekané události...? Ale i
kdyby to byla nula na nule, tak mì tìší, že lidi jsou
spokojení. Diváci odcházejí, mají radost, autoøi jsou
spokojení, aktéøi mají dobrý pocit. Takže i když to je
nápor na nervy, pocit euforie pak bývá pøíjemný.

OO SOUL – Festival èeské

kultury Czech Points in Seoul –
øíjen 2011
... Hudební složku bohaté
festivalové nabídky v prùbìhu
mìsíce øíjna doplnilo tøetí
korejské nastudování muzikálu
Hamlet  Janka Ledeckého
v alternaci s populárními
korejskými muzikálovými herci
Kim Su-jongem (Kim Soo-yong)
a Pak Un-te (Park Eun-Tae)
a také velmi oèekávaná premiéra
pùvodního korejského muzikálu

Království vìtrù Zdeòka Bartáka
napsaného spoleènì s korejskými
libretisty Pak In-sunem (Park
In-soon) a Kim Džinem (Kim
Jin) na motivy velmi populárního
st e jnojmenného mís tního
comicsu odehrávajícího se
v dobách historické korejské øíše
Kogurjo. 

Muzikál nastudoval soubor
Seoul Performing Arts Company,
jenž stál už za pøedchozími
úspìchy Bartákových muzikálù,
které v minulosti už dvakrát
obdržely ceny pro nejlepší
korejský muzikál roku.
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Panenky v Betlémì k zamilování...
èlánek pro ty, kdo si nepøestali, nebo si zase chtìjí zaèít hrát

Vánoce jsou za dveømi, s tím prostì nic nenadìláme. Ale pokud se
nenecháme strhnout komerèní stránkou vìci, kterou z téhle události
ždímají obchodníci, mùžete se inspirovat atmosférou, jaká panuje tøeba
právì v dílnì u Ludmily Dominové v Zámostí...

Ukázala mi Betlém, který postupnì vyrábí. Už má asi 30 postavièek,
všechny vìtšinou v jihoèeských krojích. Jsou to panenky velikosti 12– 15
cm. Ludmila se vùbec teï o panenky víc zajímá. Jednak dìlá panenky šité
podle pøedních svìtových výtvarnic. Má hotovou jednu podle støihu
z Austrálie, z Ameriky, a ty èeské už nìkoho tìší doma, nejde vše
skladovat. Ale netøeba se bát, Ludmila zase brzo nìjaké vytvoøí. A také
dìlá rùzné veselé aktuální (tøeba teï na prosinec èertice a andìlky). Jezdí
na výstavy do Rakouska a letos 3. – 4. 12. probìhla ohromná svìtová
výstava panenek v Praze, na tu se moc tìší. Více o této sváteèní
záležitosti na www.dollprague.com. Pokochejte se. Na podobných
výstavách už to s klasickými panenkami nemá moc spoleèného, jsou to
více ménì umìlecká díla, a na nejvyšší úrovni jsou prý ruské výtvarnice.
V Rusku si tohle umìní získalo velkou oblibu. Na ty nemáme. Stejnì
nejhezèí je obyèejná hadrová panenka na pomazlení.... øíká Ludmila.

Panenka, to je prostì téma pro malý i velký holky.
Asi je. Já si kupuju èasopis Panenka, tam se dozvíš nìco z historie
panenek, pøíslušenství a hraèek, medvídkù, firem, doèteš se, z èeho se
dìlají, jaké komponenty se používají, objevíš tam celé panenkové domy.
Já když o tom poprvé vidìla dokument z Anglie, tak jsem byla u vytržení.
To je neuvìøitelný, neuvìøitelný! My máme taky domeèky, s obyèejným
nábytkem, ale ty anglické vìci jsou pohádkovì zaøízené a pochopitelnì
taky nedostupnì drahé. Sbìratelské vìci. Ženy milionáøù, v Anglii nebo
Nìmecku, Rakousku, které se nudí, sbírají panenky. Rùzní výtvarníci
vytváøejí rùzné panenky podle svých pøedstav, ruský
èasopis na tohle téma je velice inspirativní.
Samozøejmì neodolám, abych nelistovala èasopisy,
s klasickou panenkou do holèièí náruèe nebo koèárku
to už nemá moc spoleèného. Jsou to princezny,
baletky, Alenka za zrcadlem, fantazijní loutky.
Vìtšina tìch panenek je z papírmašé, øíká Ludmila,
základem je drát a zatímco já své figurky potahuju
látkou, oni používají tradièní smìs z papírové drti,
mouky, písku, nebo køídy a tužidla. Vyrábìlo se to
tak i døív, natlaèením smìsi do forem, potahováním
papírmaše, vypadá to zvláštnì krásnì. Nebo tady
tøeba použili k výrobì panenky jako rytíøe, pet lahví,
ze kterých udìlali brnìní, je to nabarveno bronzovou
barvou, fantazie výtvarníkù je nìkdy úžasná.

Poslyš, já myslím, že když ty panenky vyrábíš, urèitì se pøitom
usmíváš, prohlížím si totiž panenky, které nacházím všude kolem v dílnì.
A nejlepší je, když ti pak z toho vyleze nìkdo, koho znáš, smìje se
Ludmila. To nikdy nevíš dopøedu. Tøeba moje dcera, tak tohle je ona. Já
když udìlala tuhle panenku, tak Kaèenka, vnuèka, vyhrkla: Jé, ty jsi
udìlala tetu Evu! Má koèárek, miminko, pøikryté patchworkovou
deèièkou, to je totiž jedna z nejoblíbenìjších Lídiných technik. Prostì
opravdu maminka se vším všudy. 

Tamhle ty dvì panenky, jedna je moje kamarádka Hanka Doskoèilová,
poznala ji na výstavì dokonce novináøka Pavla Kuchtová, a hned jí
volala: Víš, že jsi vystavená v muzeu? Jo? nedivila se Hanka. Dominka
tam má Betlém, viï? V domeèku na poèasí se usmívají babièka a dìda
Zikmundù, jsou tam pøišití, jeden má za sebou sluníèko, druhý
palièkovaný déš�. Medvìda s rybími šupinami si moc pøeje dostat
k Ježíšku Lídina další, už dospìlá vnuèka. Tohle je brloh staré
medvìdice, na polièce má malé medvídky, a to jsem já, to je opravdu
originál moje dílna se vším všudy. To, co tam je, mám já tady taky. Jehly,
palièky na palièkování, náprstek, nitì, kousky látek, obrázek našeho táty
na zdi.

A už stojíme pøed Betlémem z panenek... Panenky jsou vyrobeny
technikou waldorfských panenek, za I. sv. války, když nebyl materiál, a
nebyly peníze, takhle zaèali dìlat pro dìti zamìstnancù jedné fabriky
panenky. Pak už bylo mezi válkami, a vyrábìly se víc a víc, byly na nì 

návody v èasopisech, to už mìly drátìnou kostru. Byly trochu vìtší
a pùvodnì byly celé udìlané z ovèí vlny. Z toho vyšla i firma na panenky
Käthe Kruse, zakladatelka byla hereèka, sériová výroba zaèala kolem
1910. 

Uvnitø mých panenek je drát, takže je mùžeš nastavit do nìjakého
pohybu, postoje. Tohle je tlustej andìlíèek, poletuje nad Betlémem, další
dva postávají pøímo u svaté rodiny. Já nejdøív zaèala dìlat obyèejné
postavièky, ale pak mì napadlo, øíkám si safra, já budu dìlat kroje. Ale
zase jaké a jak je uspoøádat? Tak jsem udìlala svatou rodinu a okolo jsem

se pøidìlávala postavièky, jakoby
od nás, mají jihoèeské kroje.
Doudlebský kroj, stará fáze, který
vypadal tak slovansky, spíš jako
k Chodsku, èervený šátek a tak.
Pak pøišla nová fáze: letní, bílé
nabírané rukávy, šerku na panence
mám z originální látky. Zimní se
sametovou jupkou. 

A tohle je rodina z Velešína, už
konec 19. st. Takhle by to
vypadalo, kdyby sváteènì obleèená
rodina od Velešína šla k Betlému.
Hodnì se nosily kroje ve stylu
»Maøenka«. Naše kroje jsou milé

a veselé, blatské kroje, a tìmhle figurkám už jsem dala do ruky kolíbku,
peøinku, tenhle nese pytel, další jablíèka, tady té taneènici vlají vlasy a
vìtšina figurek má bílé prolamované krejzlíky u krku. Øemeslníci,
kominíèek obleèen jako kominíèek. A musí jim k tomu nìkdo hrát.
Muzikanti. A jen jsem dodìlala houslistu a koukám na nìj, øíkám,
a jejda, já udìlala Hudeèka, to je celý on. Basista a trumpetista, to je táta
se synem, trumpeta je z vánoèní ozdoby a mám ještì pøipravenou
harmoniku, k té teprve postavièku udìlám. Oslíèek u jeslièek vypadá
jakoby mìl na sobì pravou oslí kùži. 

Takže to vypadá, že mùžeš postavièky k Betlému doplòovat do
nekoneèna... Moc ráda bych pokraèovala tìmi Doudlebany, a moc bych
si ještì pøála formana s konìm, ale nemám konì. Potøebuji figurku, musí
se proporènì udìlat tak, aby pasovala k postavièkám. Vùz už asi ne,
úplnì by mi staèil jen ten kùò. Já poøád vidím pøed sebou Gutwirtha,
starýho formana, jak si nese pøes rameno postroje a konì vede za ohlávku
vedle sebe. V pøedstavách se mi objevují postavy podle lidí, které jsem
znala.

Snažím se, aby v tìch figurkách byl kus lidové tradice, tedy to, co
dneska už nikdo nezná. Když nesla maminka dítì ke køtu, tak ho mìla
zabalené v peøince a pøes nìj byla køestní plena, aby na dì�átko nikdo
nekoukl, nikdo ho neuhranul. V tìch krojích bylo spousta vìcí, spousta
spojitostí, které bys našla. Tøeba svatebèani, družièka, nevìsta, kdysi
dávno mi v národopisném kroužku nìjaký pan Štìpán tehdy øíkal, támhle
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ještì nìkdo umí pentlík, nauète se ho udìlat, a� to nezanikne. A já to
neudìlala, škoda. To byla taková ozdoba na hlavu, na kterou se
pøidìlávala svatební korunka a èepení té nevìsty, to už dneska asi
opravdu nikdo neumí. Nevìstì se i speciálnì èesaly vlasy. Udìlala bych
nevìstu a družièku, ty mìly opravdu zvláštnì ty copy napletené, tak aby
to zùstalo aspoò na tìch panenkách.

Já jsem v národopisném kroužku od svých pìtadvaceti,
šestadvaceti let, a tak se o tom dozvídám celý život. Teï právì
umøela tetièka Froòkù, která toho tolik vìdìla o formanech.
Ona nám kdysi èetla povídky, to by èlovìk nevìøil. Tøeba
øíkala, že každý forman s sebou vozil masku z koòských žíní,
na oblièej, a vìøil tomu, že když masku má, že ho lupièi nevidí
a nikdo ho nepøepadne. A taková maska se nedochovala a teï
už nikdo neví, jak vypadala, jak se vyrábìla. 

Ludmilo, tebe si pùjèují do televize, abys pøedvádìla staré
rukodìlné techniky v rùzných poøadech, za techniku vyšívání
rybími šupinami jsi dostala ocenìní ministra kultury, jezdíš
po výstavách, trzích, ale hlavnì uèíš tomu, co ses pracnì
nauèila, nastudovala od pamìtníkù nebo podle historických
materiálù, jiné ženy, co si oblíbily ruèní práce. 

A taky s tebou ráda pracuje tvoje vnuèka Kaèenka. Z toho
máš urèitì radost. Budeš mít nìkde zase výstavu, nebo pùjèíš
nìkam tenhle krásný Betlém?
Ne, letos ne. Víš, já tady vèera vidìla to naše malé dítì, jak
stojí pøed tím Betlémem s otevøenou pusou – a øíkám si, a ne,
já se s tím dìlám, a pak to nìkam dám, a vlastnì moje rodina z mé
práce žádnou radost nemá. Je fakt, že Betlém byl ve Stodùlce, kde
udìlal spoustì lidí radost. Ale tentokrát chci, aby byl s námi na
Vánoce doma, aby se s ním taky rodina potìšila. Dìtí je tady okolo
dost.

Pojedu na adventní trhy do Borovan, mám na nì nadìlané textilní
panenky, èerty a andìly. Ještì jsem nahlásila jednu výstavu v roce
2013 v Týnì. Chtìli i do Tábora, tuhle mi zas volal jeden pán, ale už
øíkám, to víte, se mnou je to tìžký, já jezdím jen tam, odkud ještì
vidím Èernou vìž. Takže jezdím do Borovan, Tøebonì, Týna nad
Vltavou, to mìsto mám ráda, prostì nedaleko, abych slyšela štìkat
našeho psa a kdyby mi odešlo auto, abych došla domù pìšky. Jezdím
ráda do Chanovic, tam je expozice lidových øemesel a hraèek, ale je
to neuvìøitelná smùla, je poøád hezky, a jen pøijedeme, poèasí se
pokazí, jednou jsme se tam málem utopili a letos zase zmrzli.
Vnuèka Kaèenka se mnou jezdí, ale už se jí
taky všude nechce, nìkdy to není jen tak,
sedìt dva dny a šít, a nechat se okukovat.
Na jednu stranu tìší zájem lidí, na stranu
druhou je to velký výdej energie. Bylo by to
milý, kdyby po mnì nìco podìdila, šikovná
je, ale je jí 12 let, nemohu dìlat nìjaké
závìry, radši ji odsud z dílny zatím
vystrkuju.

Zato jsem se zaøekla, že letos už
vnouèatùm hraèku nekoupím, stejnì se to
kupované vždycky hned rozbije. Každému
nìco udìlám.  Kdysi tomu nejstaršímu
vnukovi jsem ušila medvìda tuláka, se
záplatami a somraèkou pøes rameno. Když
jsem si pak od nìj chtìla hraèku pùjèit, øíkám Kubíèku, my budeme šít
se ženskýma, já ho pøece nebudu dìlat znova, pùjèíš mi ho na ukázku?
Pùjèil, ale nerad, ale byla pìknì ošoupaná – ženský povídaly, to je pøece
dobøe, aspoò vidíš, že si s ní hraje...

A neutrhne ti srdce, když lidem ty vìci, které se ti zvláš� povedly,
rozdáváš? Utrhne. Já už rozdávala i z tìch z Betlému. Jednu figurku
dostal i ministr kultury Jehlièka, když mi dával cenu, dala mu ji vnuèka.
Bylo mi to milý, jak si ji tak nìžnì držel  v dlaních, mìl z ní radost.

Je to tìžké. Øemesla mizí a generace, co pøijde po nás, si je z poèítaèe
už nevykouká. My mìli ještì to štìstí, že pamìtníky a lidi, co nìco umìli,
jsme zažili na vlastní kùži. Mì zrovna vèera volali, jestli tu není na
Hluboké nìjaký bednáø... A já musela øíct, dneska, ne, nevím, kdo by to
ještì dìlal, to nevím...

Když se nakonec otoèím k odchodu, na dveøích narazím na textilní koláž,
plnou kousíèkù látek, palièkovaných drobnùstek, knoflíèkù, výšivek... 
Je to Ludmilin památníèek nebo nìco jako textilní album – každý kousek
od nìkoho dostala, každý kousíèek je památka nebo dáreèek. Každý
nìkoho nebo nìco pøipomíná, vìtšinou jsou to vìci hodnì staré. Peøíèko
z papouška z návštìvy zoo, z kominíèka se zaradovaly dìti, zùstal nám

z prvních vánoèních ozdob, textilní rùžièka ještì
z první republiky, ale vyhoï to, to se nedá!
Rùzní motýlci, kovoví, nebo textilní,
palièkovaní, tohohle jsem dostala ze Švýcarska
k narozeninám. Knoflíèky. Mašlièky z obalu
dárku, uháèkované dáreèky od kamarádek,
drobnùstky. Úplnì pùvodní vìc, kterou jsem sem
poprvé našila, jsou malé kousíèky látek, které
sešila do ètvereèkù... Památníèek na šikovné
ruce a hezké materiály, které prošly Ludmile
rukama, a které nedokáže zahodit do koše.

Koláže, patchwork a sešívání kousíèkù
zajímavých látek miluje, o tom vypovídá i látka,
pošitá mozaikou rùznobarevných malièkatých
textilních kousíèkù, vèetnì blýskavých,
korálkových látek. To celé se prošije a navrch se
dá jemný tyl – a vznikne krásná slavnostní látka.
Na vestièku, zajímavý živùtek, nebo tøeba na
divadelní kabelku, psaníèko. Jeden z posledních
nápadù. Ludmila nachází inspiraci všude kolem
sebe a jehla a nit u ní doma opravdu nezahálí...

Titul: Nositel tradice lidových øemesel
Ministr kultury Václav Jehlièka pøedal Ludmile
Dominové ocenìní Nositel tradice lidových
øemesel.

Od mládí se vìnovala ruèním pracím
a postupnì ovládla valnou vìtšinu tzv.
pøedtkalcovských technik zpracování textilního
vlákna, jako je sí�ování, krosienka, frivolitky,
háèkování, pletení, šitá krajka, palièkovaná
krajka a výšivka. S výšivkou z rybích šupin se
poprvé blíže seznámila v 70. letech 20. století,
kdy se jí dostala do rukou krojová zástìra,
zdobená touto nepøíliš typickou aplikací.

Postupem èasu se seznámila i s celou øadou dalších
krojových souèástek, které vznikly v druhé polovinì
19. století, kdy byla výšivka velice oblíbená.
Usilovným pátráním v literatuøe i zpovídáním
pamìtníkù se jí podaøilo celou technologii
zdokumentovat, a to vèetnì pùvodních tvarù, do nichž
se šupiny vystøihovaly.

K zhotovení výšivky se používají pøedevším kapøí
šupiny, ménì již šupiny z okouna a candáta. Šupiny
se nejprve nìkolikrát umyjí vodou, nakonec i mýdlem
a pomocí kartáèku se dùkladnì oèistí. Následnì se
škrobí bramborovým škrobem a dají se sušit, poté se
ještì musí vyžehlit, aby byly rovné. Z takto
pøipraveného materiálu se vystøihují rùzné tvary,

vìtšinou srdíèka, okvìtní lístky a koleèka, která se uprostøed propíchnou
a pøes korálek se pøišijí na látku. Výšivkou z rybích šupin se mohou
vytváøet kvìtinové kompozice nebo je možné jimi zdùraznit prùbìh švù
a zakonèení ženských živùtkù.

Díky dlouhodobému zájmu paní Dominové o výšivku z rybích šupin se
podaøilo tuto nejen dostateènì zdokumentovat, ale
souèasnì též zpopularizovat mezi veøejností i výrobci.
Dnes má již jmenovaná nìkolik následovníkù, kteøí
výšivku uplatòují jak na bla�áckých a doudlebských
krojích, tak na drobných dekorativních pøedmìtech.

Titul byl slavnostnì udìlen u pøíležitosti
Národního zahájení Dnù evropského dìdictví 13. záøí
2007 v Èeských Budìjovicích.
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Historie textilních panenek

O Panenky provázejí èlovìka již od nepamìti.
V rámci archeologických výzkumù
pocházejících ze starovìkého Egypta nalézali
archeologové figurky, které mohly být hraèkou,
ale i kultovním pøedmìtem. Zachovaly se však
jen ty, které byly vyrobeny z trvanlivého

materiálu.
Jednoduché textilní

p a nenky byly t y
nejoblíbenìjší, takže si
s nimi dìti hrály tak
dlouho, až z nich nic
nezbylo. Dochované
textilní panenky jsou
proto velikou vzácností.
Šily se pøedevším na
venkovì. Byly výtvorem
žen, ale i dìtí. Vždy se
doma našel kus režného
plátna èi šátek, který se

stoèil, ovázal a byl tu základ pro panenku. 
Tzv. »uzlové panenky« mìly i svoji složitìjší

podobu. Pytlovité tìlíèko bylo vycpáno, oèi, nos
a ústa namalovány nebo vyšity. Byly èasto
oblékány do místních krojù a mìly vše, co žena
nosila – spodnièku, suknici, košili, zástìru
a šátek. Výroba nìkterých panenek se v
èeských zemích podobala výrobì panenek
waldorfských. Zpùsob vytvarování oblièeje
ovazováním a utahováním je typický pro
panenky waldorfské. V každé oblasti byly
a stále jsou nìèím specifické.

Název Waldorfská panenka pochází z doby,
kdy vznikla v Nìmecku pro dìti zamìstnancù
továrny Waldorf-Astoria 1. waldorfská škola
(r.1919). Jeden z nejvýznamnìjších filozofù
Rudolf Steiner byl požádán tehdejším øeditelem
Emilem Moltem, aby podle principù
antropozofie tuto školu vedl. Tak vznikla
i waldorfská pedagogika. Rodièe z kruhù kolem
této školy zaèali pro své potomky šít hadrové
panenky, které byly charakteristické zpùsobem
ovázání hlavy a vytvoøením oblièeje. Tìla
panenek se rùznila a záležela na té které
autorce. Odtud se tento typ panenky rozšíøil do
mnoha zemí na celém svìtì a prošel v rùzných
zemích i rùzným vývojem.

Po celém svìtì se šily a stále šijí rùzné
textilní panenky. Èasto se podobají tìm, které
se nazývají Waldorfská panenka, Waldorfpuppe
nebo Waldorf doll.

O Panenka – magazín o hraèkách zamìøený na
historii, souèasnost, sbìratelství, péèi
o sbírku... Magazín je barevný èasopis
o hraèkách, je sbìratelským magazínem, který
na šedesáti stranách nabízí jednou za ètvrt roku
ty nezajímavìjší informace ze svìta panenek,
hraèek a ostatního, co je s nimi spojené.

V Panence najdete zajímavé èlánky o historii
hraèek, o dìní a aktivitách v zahranièí, ale také
informace o situaci v Èeské republice.
Spolupracuje hlavnì  s  nìmeckými
nakladatelstvími a vydavatelstvími, které se
specializují na produkci èasopisù o hraèkách,
sbìratelství, výrobì ...

Na stránkách èeské Panenky se setkáváte
s texty, které vám pøedstaví to nejzajímavìjší

z oblastí, kde se tradiènì vìnují panenkám
a hraèkám. Nìmecku a Francii. Dále
sbìratelství ve Velké Británii, Spojených
státech, Rusku a dalších zemích. Souèástí
každého èísla Panenky jsou  samozøejmì také
domácí informace. Pøedstaví vám výrobce
a jejich dílny, výstavy a veletrhy a další
zajímavé aktivity a také akce.

I panenky 

mají své osudy

Pùvod panenky pochází z pradávných dob, kdy
se lidé pokoušeli o zobrazení èlovìka. Nešlo ale
jen o vytvoøení ledasjaké napodobeniny.
Postavièka pøedevším vyjadøovala urèité
pøedstavy, pøání a touhy toho, kdo ji vytvoøil.
Ztváròovala co nejkrásnìjší lidskou bytost
a mnohdy se poté stávala urèitým kultovním
pøedmìtem.

Pamìtníci mohou potvrdit, že hezká panenka
byla v minulosti pouze výsadou dìtí
movitìjších rodièù. A zároveò – hezká panenka
zùstala nesplnitelným pøáním tìch, kdo si
takový pøepych nemohli dovolit. Na krásnou
panenku ale nikdy nezapomnìli ti, kdo ji mohli
mít, ani holèièky, které si nìco takového mohly
jenom pøát. V tomto ohledu jsou na tom dnešní
dìti jinak – nìkdo by asi øekl – lépe. Bude je
ale nìkterá z pøemnohých cetek ke hraní
provázet ve vzpomínkách na dìtství?

Sbìrateli nejvíce vyhledávané jsou
porcelánové panenky. Nejstarší celoporcelánová
panenka muzea pochází z roku 1840.
Nesloužila ke hraní, ale k výchovì mladých
šlechtièen k péèi o dítì. Ze stejného období
pochází i o kousek dále vystavené panenky
s hlavièkami z papírmaše. Ty byly pro chudé.
Nebo pøesnìji – pro ty chudé, kteøí na takovou
levnou panenku mìli. Papírmaš je smìs
drceného papíru, lepidla, vody a nìkdy
i mouky, která se tlaèila do forem a po uschnutí
se malovala. 

Tìlíèka byla látková a pokud si nìkdo z
ekonomických dùvodù nemohl poøídit takovou
panenku jako celek, bìžnì byly k mání
i samostatné hlavièky. K nim se pak doma
a levnìji »došilo« tìlo. Mohlo být pro holèièku
z chudé rodiny nìco jiného krásnìjším dárkem?

Další skupinou jsou panenky z kompozitu,
kde byla jako hlavní materiál používána sádra.
Pøi tomto zpùsobu hotovení byla tìlíèka
látková, z papírmaše nebo celokompozitová.

Dnešní starší generace nejvíce pamatuje
panenky z celuloidu. Byl to materiál velice
køehký, vysoce hoølavý a lehouèký. Tìmto
panenkám, vyrábìným u nás v tøicátých až
padesátých letech minulého století, se také
øíkalo plaváèci.

Soudobé umìlecké panenky jsou drahé, cena
se odvíjí od vìhlasu výtvarníka a limitace
(poètu kusù vyrobené série). K mání jsou pro
ty, kteøí do poøízení neváhají investovat nìco
mezi deseti a pár sty tisíci korun. Takové
panenky jsou témìø k nerozeznání od
opravdového dítìte. Vlásky pravé, oèi nejdražší
oèní implantáty. Podle fotografie vlastní

ratolesti je možné si zadat výrobu jeho kopie.
Ale samozøejmì – takový pøepych nìco stojí.
I nìkteøí movití zadavatelé si pak obèas
zapomínají svou objednávku vyzvednout.
Panenku za mercedes? Ano, i panenky v tìchto
cenových relacích existují...

V jediném muzeu panenek v Èeské
republice, v Muzeu panenek v Troskovicích
mají své nezastupitelné místo i ztvárnìní
malých lidièek, které nemají s hraním vùbec
nic spoleèného. Napøíklad Pája a Jája. K jejich
získání a vystavení museli žádat o povolení
Prezidium Policie Èeské republiky. 

Jedná se o detailnì vypracované panenky
s druhotnými náznaky pohlavních orgánù.
Týrané dìti na nich pøi vyšetøování ukazují, jak
s nimi bylo zacházeno. K výrobì každé této
dvojice je nezbytný souhlas policejního prezidia
a pro uvedené úèely je o nì ve svìtì veliký
zájem. Zároveò by ale naším nejvìtším pøáním
bylo, aby takových panenek u policie už nikdy
nebylo tøeba a poslední pár zùstal jen v našem
muzeu... Pája a Jája expozici obohacují
pøedevším proto, že panenky pøedstavuje ve
všech formách jejich využití.

 Magazín Turnovsko, 

www.muzeumpanenek.cz

O www.panenkov.eu Prodej panenek rùzných
renomovaných firem

RESTAURANT CAFÉ OLIVA
Hluboká nad Vltavou, Zámostí 

SILVESTR 
v Hluboké nad Vltavou 

– Oslavte s námi
NOVÝ ROK 2012!

Slavnostní menu:
PP Tataráèek z lososa servírovaný 
na ledovém salátu, køupavý toast

PP Vepøová panenka s pepøovým pøelivem
NEBO s bylinkovým máslem, š�ouchaný

brambor s cibulkou 
PP Banán v karamelu 

Silvestrovské pohoštìní: 
Chlebíèky, chu�ovky na Vašem stole 

a SILVESTROVSKÝ PØÍPITEK 

Hudba: 
Reprodukovaná v rytmu Kuby PØÍPADNÌ
živá hudba s repertoárem jazz, blues, swing

(bude upøesnìno)

Vstup: CZK 595 Kè / osoba
Rezervace na telefonu:   725 086 716

Prodám 

patrovou postel IKEA,

s matrací, dobrý stav.

Cena 2000 Kè.

Tel. 775 993 007
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Jak a kdy zaèala tradice vánoèního zpívání na zámku? 

# Možná si tu otázku také pokládáte, když na Štìdrý den míøíte nahoru
k zámku, abyste si zazpívali vánoèní koledy. Kdo to vlastnì vymyslel
a jak dlouho už sem chodíme? Tak tedy – dlouho – zakladatelé téhle milé
tradice veøejnì zpívají Ježíškovi už 30 let!

S pány Jiøím Prokešem a Romanem Malátem st. jsme se sklonìni nad
kronikou, kterou – naštìstí – píše pan Prokeš, zahledìli do minulosti. Je
to  tak správnì – pokud se scházejí aktivní lidé, a� už za úèely zpívání,
sportování, provozování ochotnického divadla, otvírání a zamykání
Vltavy, èi jen podnikání sranda akcí s kamarády – mìly by se zapisovat
události. Jen tak se totiž mùžete èasem dopátrat, kdy, koho a co napadlo
a jakou lavinu strhnul. V pøípadì zpívání koled na zámku a otvírání
Vltavy se totiž za patami prùkopníkù, zaèali stavìt do øady nejprve
Hluboètí, dnes už i Budìjoviètí a nakonec i více pøespolní. Z takøka
rodinných soukromých akcí se staly akce davové, zkrátka vznikly
legendy, které pøerostly své tvùrce. Možná by si to zasloužilo
sociologický rozbor, proè tomu tak je. Možná to nìkteré ze zakladatelù
i mrzí, rádi by si uchovali intimitu tehdejších komorních èasù. Ale to už
asi mají smùlu. Není cesty zpátky. 

My se spokojíme konstatováním, že se davy lidí pøi zpívání na zámku
scházejí proto, že to byl krásný nápad. A proto, že tvùrci nadále
organizaènì tuhle aktivitu zvládají na více než kvalitní úrovni. A proto,
že rádi zpíváme, a nebo prostì proto, že koledy se na Vánoce mají zpívat.
Pøed 2011 lety putovali koledníci k Betlému. My putujeme v patách
spolku dobrých lidí k zámku Hluboká už 30 let. A úžasné na tom je
potvrzení stoprocentní pravdy, že opravdu kvalitní vìci vùbec nepotøebují
reklamu. 

V kronice se zápisem z roku 1983, kdy je zapsána první zmínka
o koledách, by� naprosto bez pochyb se zpívat zaèalo už dva roky
pøedtím, èteme zápis pana Prokeše: »Na Štìdrý den jsme se sešli na
námìstí u vánoèního stromku pøed Podhradem, poèasí však vánoèní
nebylo, prší. I pøesto odcházíme na zámek do dolní zahrady pod balkon,
kde jsme zaujali pozici »Záviš«, rozdali jsme noty, a Antonín Kriegler
stanul pøed souborem a ujal se vedení sboru.

Po umìleckém pøednesu Vánoce, Vánoce pøicházejí a Nesem vám noviny
a jiné, jsme prošli zámeckou zahradou a celou akci jsme ukonèili
obèerstvením v Podhradu, kde jsme náš repertoár znovu pøezpívali.
Málem nìkteøí nestihli štìdroveèerní veèeøi... 
Tato historická data dokládají fotografie.

Pravda je, že na jakousi tradici jsme navázali, proto jsem pozval Romana
Malláta st., aby ji pøipomnìl. Já jsem totiž taky náplava, øíká pan Prokeš,
a nìco vím jen z doslechu. Ale urèitá skupina lidí tehdy na Hluboké
hrávala fotbal, na Štìdrý den. Byl to fotbal úrovnì fotbalistù
i nefotbalistù v obou mužstvech, posilòovali se u toho vánoèním pitím
a mìlo to takovou hezkou zásadu, že totiž nikdo nesmìl vyhrát. To utkání
muselo skonèit vždycky nerozhodnì. A já jsem pátral, kdy se taková
tradice spustila. Poslední informace, kterou jsem dostal od pamìtníka
pana Karla Køiváèka, je taková, že to zaèalo bìhem 2. sv. války, roku
1943 – 44, a dokonce i v tak tìžkých dobách proti sobì hrály dva týmy –
jeden se jmenoval Anglie a druhý Skotsko, což bylo zrovna za okupace
zajímavé pojmenování. I když je údajnì od toho nìkteøí z hráèù zrazovali,
aby se radìji pojmenovali jinak. Ale hluboètí mìli vždycky dar odvahy a
humoru, protože po válce, nìkdy v roce 1947, zase hráli zápas jako
Komunisti proti Reakcionáøùm.

Souvislost s koledami pøedchozí sportovní epizoda pøece jen má,
upøesòuje Roman Malát st., jinak úžasný tenor a pìvecká opora
štìdroveèerního sboru. Tehdy svého èasu pak parta kamarádù, tìch klukù,
po fotbalovém zápase tzv. bosé ligy, chodila po mìstì sem a tam a poøád
dokola zpívala Vánoce, Vánoce pøicházejí. Kdyby si toho lidi náhodou
nevšimli. A kdo mìl nìjaký hudební nástroj, tak k tomu i hrál, a tak se
chodilo pøes celé mìsto... 

Fakta z kroniky: � V roce 1984 vánoènì padal sníh, muzikanti: na
housle hráli pan Kriegler, Køíž, Bùrka, na kytaru Jirka Prokeš a na flétnu
jeho dcera Regina – nynìjší policejní tisková mluvèí. Hrála prý krásnì!
A sešlo se 34 koledníkù.
� 1985 – zpívání zimní zahrada, Milda Bùrkù, Venca Hanuš klarinet,
zpívalo se i u stromeèku
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� 1986 – u stromeèku pøed Podhradem, Jirka Prokeš kytara, Milda
Bùrka, Tonda Kriegler housle, Venca Hanuš – a další – na zámku v zimní
zahradì, øídil Roman Malát, pak na Obci v bufetu (Podhrad rekonstrukce)
� 1987 – kapela stejná – v zimní zahradì a pak Podhrad. Lidí HODNÌ!
� 1988 – stejné složení kapely
� 1989 – kapela posílena o 2 hudebníky
� 1991 – Bùrka, Prokeš, Sklenièka – v obøadní síni zámku
� 1992 – zpìvníky, opìt v obøadní místnosti zámku na nádvoøí
� 1993 – Bùrka, Prokeš, Chvátal a další, v obøadní síni a pak v hotelu
Bakaláø
� 1994 – obøadní síò – 200 zpìvákù, posezení v Bakaláøi
� 1995 – obøadní síò zámku – PLNO LIDÍ
� 1996 – nová kapela, 3 flétny, housle, basa, kytara – plno lidí
� 1997 zámek – 400 lidí, venku pršelo
� ... loni... plná zimní zahrada ... spousta lidí se dovnitø vùbec nevešla

Rokem nula – èi rokem prvního spojení muziky a zpívání koled
v exteriérech zámku Hluboká – je tedy rok 81. Pan Køíž, Kriegler,
i Bùrka, já – my jsme hráli, všichni zpívali, Venca Hanuš, Roman Malát
st., samozøejmì mìli jsme nejen kvalitní mužské, ale i ženské hlasy ...
a pak se šli na Podhrad ohøát. Tímto stylem to pokraèovalo až nìkdy
k roku 89, scházeli se kamarádi, bylo nás nìkdy 25, nìkdy 35, nìkdy 40
a více a více... 

 Zpívalo se pod stromeèkem a chodilo k oranžérii, kde to bylo jednak
pod støechou a jednak fotografie odtud dokreslují i vizuální estetiku toho
místa. Dneska mì potìšilo, že jsem našel na jedné fotce moji maminku,
která tehdy pøijela z Budìjovic. Nakonec nás pøichýlili do tehdejší
obøadní sínì zámku, to bylo v roce 1991, a až do roku 95 jsme zpívali
tam. Pøidal se Jarda Sklenièka, tatínek mažoretkové Terezky. To jsme
posílili umìlecky, on je vynikající houslista, takže teï už hráli jenom lidi,
kteøí umí hrát z not, usmívá se pan Prokeš. A co se týèe zpìvníèkù pro
zpìváky i s notami, už natisknutých, ty jsme zaèali rozdávat až po pádu
totality.

To už byly naštìstí èasy, kdy se mohlo tisknout – mladí asi nepamatují,
že tiskárny bývaly pod kuratelou. Co kdyby za socialismu nìkdo zaèal
tisknout letáèky? Pravda je, že zpívání koled na zámku se s politikou
naštìstí míjelo, ani za èasù socialistických se zpìváci nikdy nesetkali
s nepøíjemnou reakcí, že pøipomínají Ježíška místo Dìdy Mráze,
rozhodnì to nikdy nikomu nevadilo. 

Nárùst návštìvnosti je obrovský, samozøejmì èlovìka napadne otázka,
co dál? Nestane se nìkdy to množství lidí neúnosné pro kapacitu zimní
zahrady? Samozøejmì jsme už i o tomhle diskutovali. A pøemýšleli jsme
i o tom, proè pøichází tolik lidí. Možná je to proto, že nìkteøí doma
u stromeèku nezpívají, sami se stydí, nebo nehrají na žádné nástroje. My
jsme zažili dobu, kdy bylo obvyklé, že na Štìdrý veèer se u stromeèku
sedávalo, kdo umìl na nìco hrát, hrál, a všichni zpívali. A dneska si lidi,
jsem pevnì pøesvìdèený, také chtìjí zazpívat. A nemají kde si  zazpívat.
Chodí na koncerty, tam zpívají umìlci, Záviš má krásný koncert, ale lidé
si s ním zazpívají jednu písnièku – a to pozor, my oba kdysi chodili

se Závišem zpívat. Pùvodnì to byl smíšený sbor, jenže muži se z nìj
postupnì vytratili. A tady si zazpívat mohou, naopak je to žádané a ten
spoleèný projev je velice dobøe poslouchatelný. Doprovázejí nás špièkoví
muzikanti, dokonce dva kluci z orchestru Ondøeje Havelky, Martin
a Honza Tøíska, Jarda Sklenièka má konzervatoø, druhý flétnista také, já
jsem byl taky protøelý všemi možnými kapelami... Co se týèe
instrumentální úrovnì nemusíme se vùbec stydìt. Je pravda, že možná
díky tomu sborníèku se nauèili koledy zpívat i lidi, kteøí je možná nikdy
nezpívali. Takhle je dostali do ruky, slova, hudbu, spoleènou atmosféru
zpívání. Navíc to okoukalo spousta jiných mìst.

Máme taky obrovské štìstí, že Honza Zvánovec, zvukaø, zadarmo
a s velkou aparaturou ozvuèí prostor, postaví mikrofony, všechny nástroje
ozvuèí a tím pádem jsou dobøe slyšet a naši pøedzpìváci taky. Takže se
udrží vzájemná komunikace s celým prostorem. Mužské, ženské hlasy,
malinké dìti, je fakt, že jsou tam zastoupené všechny hlasy, všechny
generace, pøedzpìváci je vedou, a nikdo si nezapomene pøinést zvoneèek.

A dobrý je snad i èas, kdy se scházíme, dìti se zvednou od televizí,
mají dùvod jít ven, spojí se to s procházkou, nebo potom ještì punèem.
A mìsto je najednou plné lidí. Nejlepší na tom je pocit dobrovolnosti.
Nikdy se nevybíralo vstupné a nikdy bychom se k tomu nechtìli snížit.
Zpívání a radost z nìho je zdarma.

Myslím, že lidi pøece jen dokážou ocenit, že kvalita hudby a zpìv je
nakonec ve výsledku sehraný, a celkový dojem je víc než pøíjemný. A to
nepoèítáme ještì s tím nehmatatelným emocionálním nábojem
spoleèného zpívání. Je to bez nadsázky nádherný pocit lidské
sounáležitosti, spoleèného prožitku. Mnohdy se tady v zimní zahradì
potkávají známí lidé, právì jen jednou v roce na Vánoce, aspoò jednou
za rok se pozdraví a potøesou si rukama.

V životì nenapsali aktéøi hlubockého zpívání plakát, všichni to ví a ti,
kdo chodí, pøijdou. Tenhle »koncert« je pokaždé »vyprodaný«. 

Myslím, že to jsou ve své vìtšinì stabilní návštìvníci, kteøí chodí, øíká
Jirka Prokeš. A já tìch pár posledních let, jak stojím nahoøe na podiu
a slyším ten zpìv, tak mám obrovskou radost z toho, jak dobøe lidi
zpívají. Obrovskou radost, protože i v té chvíli, kdy zpívají sami bez
kapely, je to perfektní. A pøed Vánoci mì pøekvapuje tøeba telefon
z Železné Rudy, kde se nìkdo zeptá: Zpíváte letos? Jo? Díky, tak my
pøijedem...

Krásný pocit! Mùžeme pøemýšlet, kam dál, kde zpívat, jestli lidí ještì
pøibude. Hluboká je ale Hluboká, pro ni je zámek synonymum, bez nìj by
to nebylo ono. Takže jediná možnost pro víc lidí by bylo na nádvoøí
a hudba a aparatura chránìná pod nìjakým krytým pøístøeškem, kdyby
bylo mokro. Zámek je naprosto vstøícný, i když teï už je to samozøejmì
ošetøeno smluvnì – vìtšinou je pøítomný starosta mìsta, který smlouvu
podepisuje, hasièi dohlížejí a vaøí punè a tìch pár korun symbolického
pronájmu rádi zaplatíme. Repertoár a posloupnost koled je už hodnì let
nemìnná, jsou to tradièní vánoèní koledy, na které jsme všichni zvyklí.
To nezmìníme. I když – pøekvapení? Možná ano, vždy� Vánoce jsou plné
pøekvapení a dárkù...

Hasièi v Èernovíru
Hasièi z Hluboké se vydali navštívit své kolegy
do Èernovíru, do vesnice u ústí nad Orlicí. Na
letošních oslavách 135 let trvání hasièského
sboru na Hluboké a pøi slavnostním pøedání
nové cisterny Tatra Terrno 20 byli našimi
hosty. Naše družební návštìva se uskuteènila
ve volných dnech 28. až 30. 10.

Osm èlenù s hasièským Ivecem se vydalo
v pátek v 6 hodin ráno do Východoèeského
kraje. První zastávka byla v Jindøichovì Hradci,
kde jsme zakoupili pro pøátele nejlepší
a nejlevnìjší dárek, rum tuzemský. Potom jsme
se pøes Vysoèinu pøesunuli do východních Èech
– východního cípu naší republiky. Na obìd
jsem se stavili v obci Èisté u Zbìhlíka. Tuto
restauraci a penzion jsme vidìli pøedtím ve
ètvrtek veèer v televizi, jak jim šéfkuchaø

Pohlreich udílí rady. I když jsme zde byli mezi
prvními v 11 hodin, vìtšina stolù už byla
zadána. Nakonec nás usadili k jednomu, který
byl rezervován až od 14 hodin. To už budeme

dávno pryè, mysleli jsme si. Realita potvrdila,
že tato restaurace má problémy. Už jen natoèit
a donést pìt piv byl dlouhý obøad. Ukázal se
i majitel a kuchaø, pan Kuøe, to ještì mìl
humor. Po dlouhé cestì si mùžeme objednat –
a za hodinu máme jídlo na stole. To již je
restaurace plná a kuchaø se neukazuje. Ještì
komplikace s úètem a mùžeme zmizet. Do
Èisté již nikdy. Míøíme do Ústí nad Orlicí, zde
nás èeká jednatel hasièù Èernovír a dobrá duše
Ludva Špinler. Náš první cíl je vrch Andrlùv
Chlum s rozhlednou. Zdoláváme ho pìšky
podle kaplièek køížové cesty. Brzy odpadá
Drahuška, má zdravotní problémy. U ètvrté
kaplièky ztrácí tempo Karel, ale na kopec se
vyhrabe. Ostatní zdolávají i rozhlednu.
Restaurace nás nezláká a míøíme zpátky do
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Ústí. Návštìva pokraèuje prohlídkou pìti
hasièských zbrojnic. Vidíme, jak se všude
dobrovolní hasièi snaží, i když jejich podpora
od mìsta je menší. V nové zbrojnici profihasièù
si pøipadáme jako v bludišti. 

Dveøí, schodù a rùzných zákrutù tam mají
dost. Veèer pøijíždíme do Èernovíru. Skalní
a známí hasièi nás už èekají. Naše družba trvá
již od roku 2002, kdy u nás hasièi z Èernovíru
pomáhali po povodních. Po ubytování v místní
hasièské zbrojnici jdeme na veèeøi do místní
restaurace Na Toènì. Zde pokraèujeme i veèer
na spoleèné hasièské zábavì s hudbou a
tancem. Hraje a zpívá pan Josef s manželkou.
To je ten, co poškodil v létì u nás panu
Hanušovi basu. Z jihoèeských dechovek v jeho
podání jsme zklamáni. 

Dobøe vyspaní na pùjèených lehátkách od
Èerveného køíže nás èeká snídanì a nároèný
den. Jedeme se podívat na pohranièní pevnosti.
My s naším Ivecem a domácí s jejich Fordem.
Míøíme smìr Králíky na prohlídku
dìlostøelecké tvrze Hùrka. Cestou si prohlížíme
Suchý Poldr pøi Lipkovském potoce. 

Podle objednání nastupujeme na rozšíøenou
prohlídku tvrze. Sleèna, která nás provází, je
znalá vìci a na všechny otázky dostáváme
vyèerpávající odpovìï. Podzemí je rozlehlé,
tìžko si pøedstavuje být tu bez denního svìtla
a vlastní postele. Pøemýšlíme, co by bylo,
kdyby... Obìdváme v malé restauraci U lipek
a jsme spokojeni. Procházíme støed mìsta
Králíky a pokraèujeme návštìvou vojenského
muzea. Zde je technika, vybavení, uniformy,
zbranì, prostì vše. 

Seznamujeme se s výstavbou pevností z let
35 až 38, s rùznými druhy zbraní a vojenskou
technikou. Po prohlídce nás ještì èeká pìchotní
srub K-S14 U cihelny. Seznamujeme se s ès.
Legiemi, vznikem ès. Republiky, ès.
opevnìním, finanèní stráží a jakými zbranìmi
byl bunkr vybaven. Veèer se vracíme zpìt od
èeskopolských hranic do Èernovíru. Veèeøíme
opìt Na Toènì,  døíve U Bobše, a kolem 10 se
chystáme k spánku. Jen Jirka a Martin  vydrží
s místní mládeží déle. Hodina pøidaná
kalendáøem nám dìlá dobøe. Ráno se balí
a naposled navštìvujeme restauraci. 

Platíme za poskytované služby. Louèíme se,
dìkujeme za vše a slibujeme si, že se zase brzy
nìkde sejdeme. U hasièù v Èernovíru je to
opravdu dobré. Svìøili nám celou hasièárnu,
dobøe vytopenou  a èis�ounkou. Sprchy i sociály
jako nové. V kuchyòce káva, èaj, cukr a mléko,
vše k použití. Cestou zpìt navštìvujeme
Litomyšl, jdeme na námìstí, ale prohlídka
zámku zaèala tìsnì pøed naším pøíchodem.
Navštìvujeme tedy Muzeum a výstavu
stavebnice Merkur. Cestou domù obìdváme na
farmì pøed Pelhøimovem. Zde jsme jedli už
víckrát, ani dnes nejsme zklamáni, smažená
játra jsou výborná a obsluha na úrovni. 

Ještì káva a zákusek v kavárnì naproti a opìt
zastávka pro rum na èerpací stanici
v Jindøichovì Hradci. Vracíme se zpìt na naši
základnu pøed 19 hodinou. Vyèistit auto
a pøipravit na výjezd, potom se louèíme
a rozcházíme. Máme nová poznání a byli jsme
s výletem spokojeni. Podìkování Pé�ovi za
pøíjemnou jízdu! Letos nás vyvezl již podruhé
a bezpeènì jsme se vrátili domù. 

Hasièi Hluboká

Èistírna na Hluboké má nový provzdušòovací systém 

Vylepšená èistírna odpadních vod slouží obyvatelùm Hluboké nad Vltavou. Technici tu na pøelomu øíjna a listopadu vymìnili aeraèní systém – tedy
zaøízení, které pøi èistícím procesu zajiš�uje dodávku kyslíku. Dále nainstalovali nová èerpadla pøítoku odpadních vod a propojovací potrubí mezi
dvìma nádržemi. Modernizace stála zhruba 120 tisíc korun. „Zároveò jsme týdenní odstávky èistírny využili k vyèištìní nitrifikaèní nádrže o objemu
357 m , v níž se odehrává hlavní proces èištìní odpadních vod,“ øekl vedoucí provozního støediska Budìjovicko Jan Švejkar. Zaøízení, kam proudí3

odpadních vody z centra Hluboké, pochází z roku 1984. Celkem má 4 nádrže o prùmìru 8,5 metru, z toho tøi slouží k samotnému èistícímu procesu

a poslední jako uskladòovací nádrž pro pøebyteèný kal. Èistírna si poradí s odpadní vodou až od 3 000 obyvatel.  ÈEVAK a.s., ing. Jitka Kramáøová
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Trenér volejbalové mládeže 
slaví sedmdesátku

12. prosince tohoto roku se dožívá 70 let Ing. Petr Kuncl. V roce 1984
stál u obnovy hlubockého volejbalu, kdy zaèal spolu s kolegou Václavem
Hanušem trénovat žákynì hlubocké školy. Trpìlivou prací s dìtmi zajistil
volejbalu na Hluboké pevné místo a úspìšnì pøiøadil k ostatním
hlubockým sportùm. K nejvìtším trenérským úspìchùm patøí finále
krajského pøeboru mladších dorostenek v roce 1991 a nespoèet
vychovaných hráèek. Až do nedávna byl dlouholetým pøedsedou oddílu,
jeho zásluhou jsou dnes na Hluboké dvì družstva žen, družstvo dìvèat
a družstvo mužù. Pøejeme zdraví a hlavnì pevné nervy pøi pøípravì
dalších volejbalistek.

Foto dokazuje, že Petr Kuncl umí volejbal nejen trénovat, ale i hrát!

Restaurant Oliva

novì rozvoz jídel po Hluboké
– speciality italské kuchynì, vepøová panenka,

steaky, kuøecí a vepøové øízky, øecký salát, dezerty.

Velký výbìr!

PO – PÁ: od 16.00 – 23.00 hod. 

SO – NE: od 12.00 – 23.00 hod. 

Nádražní 1018, Hluboká nad Vltavou – Zámostí. 

Rozvoz jídel – Hluboká ZDARMA! 

Okolí Hluboká  nad Vltavou – minimální poplatek!

?  725 086 716

Naše mìsto v televizi!
V záøí natáèela v Hluboké nad Vltavou Èeská televize jeden díl poøadu
Za písnièku, ve kterém herec a muzikant Filip Cíl putuje po Èechách
a Moravì a za písnièku se od dìdù a babièek uèí starým øemeslùm, na
která by se mohlo zapomenout. Sympatický mladý muž tak dìtem ve
Studiu kamarád pøedstaví nejen zajímavé øemeslo a nìkoho, kdo ho umí,
ale také místo èi kraj, odkud dotyèný pochází.

V díle z našeho mìsta ho do práce svých šikovných rukou zasvìtila
Ludmila Dominová. Natáèení zaèínalo na bøehu Munického rybníka
a pokraèovalo u paní Ludmily a její vnuèky Kateøiny Dominové
v Zámostí. Za písnièku ukázaly – babièka a vnuèka – jak se pøipravují
šupiny z kapra na výšivku i jak se vyšívá. Písnièka, kterou jim  pocestný
zahrál a zazpíval je z velmi starého zpìvníku a nadepsaná jako »písnièka
z Bavorovic«. Tento díl bude vysílán 8.1.2012. 

Kouknìte se, udìlá vám radost.

Vánoce v zoo

17. 12. Koledování u jeslièek 
24. 12 Vánoce v zoo – mùžete nadìlit
zvíøátkùm pod jejich vánoèní strom nìjaké
dobroty (ovoce, tvrdé peèivo, med, oøechy), ozdobit spoleènì strom,
zazpívat koledy. Zahøát se èajem a punèem.

K vánoènímu zamyšlení: Adopce zvíøat

Každým dnem zmizí nenávratnì z pøírody jeden druh zvíøete.
Zoologické zahrady patøí mezi ty, kteøí se svou èinnosti snaží o vytvoøení
ztracené rovnováhy mezi èlovìkem a pøírodou.

Dìkujeme všem našim ADOPTIVNÍM RODIÈÙM a PATRONÙM, že
se svými dary podílí na úhradì nákladù spojených s chovem zvíøat, na
dalším rozvoji zoologické zahrady, ale také na ochranì nejen ohrožených
druhù zvíøat. Pokud chcete adoptovat zvíøe nebo se stát patronem,
kontaktujte prosím sekretariát zoo na tel. 387 002 211 nebo
info@zoo-ohrada.cz Budou vám vdìèni: èáp bílý 7500 Kè, lama krotká
5000 Kè, sova pálená 3 500 Kè, srnec 3 500 Kè, sumec velký 2 000 Kè,
sup mrchožravý 5 000 Kè, surikata 5 000 Kè, užovka èervená 500 Kè,
veverka 2 500 Kè, vlk 12 000 Kè, volavka bílá 7 500 Kè, vydra øíèní 20
000 Kè, výreèek malý 2 500 Kè, zajíc 2 500 Kè, zmije obecná 500 Kè,
želva nádherná 1 500 Kè... a mnoho dalších...

STAROSTA ROKU 2011

# Vážíte si svého starosty za práci pro obec? # Vzkvétá vaše obec
díky spoleènému úsilí starosty/starostky a obèanù? # Žije se vám ve
vaší obci dobøe a chcete za to svému starostovi èi starostce
podìkovat? To byly otázky, na které odpovìdìla polovina obyvatel
Úsilného a pøihlásila svého starostu do 3. roèníku soutìže  STAROSTA
ROKU. Vyhlašuje ji Nadace VIA a Poštovní spoøitelna. Zámìrem soutìže
o cenu Starosta roku je totiž vyslovit veøejné uznání za dobrou práci
starostùm a starostkám malých obcí do 2 000 obyvatel. A jejich práci
mohou nejlépe posoudit samotní obèané. Proto právì oni mohli zasílat
nominace na ocenìní, a tak svému starostovi vyjádøit podporu
a podìkování. 

V Praze v Malostranské besedì bylo v listopadu slavnostnì pøedstaveno
pìt finalistù soutìže Era Starosta roku 2011. Titul, šek na 250 tis. korun
a tradièní Rychtáøské právo si nakonec odnesl Pavel Kašpárek, starosta
obce Úsilné, okres Èeské Budìjovice. V obci žije asi 407 obyvatel, z
nichž 194 nominovalo svého starostu do letošního roèníku soutìže.
Hodnotící porota, jejímž èlenem je i zástupce redakce Moderní obce,
letos posuzovala na 222 nominací z obcí do 2000 obyvatel. Pavel
Kašpárek byl zvolen celkovým vítìzem mimo jiné za to, že bìhem jeho
pùsobení bylo zrekonstruováno 90 % místních komunikací vèetnì
osvìtlení, vybudována plynofikace, kanalizace, vodní rozvody
a domácnosti pøipojeny na internet. Starosty si obèané velmi váží také za
péèi o kulturní život. Díky jeho iniciativì byla napø. zpøístupnìna
podzemní Eliášova dìdièná štola – oblíbený turistický cíl. V obci se pod
jeho vedením èile daøí spolkovým aktivitám. Blahopøejeme a jako
nedalecí sousedi tušíme, že za to možná mùže i kouzelný oslík!
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Rostlinná strava našich pøedkù

# Malý èlánek k velkému zamyšlení o vánoèním pøejídání

Èím se živil èlovìk pøedtím, než dospìl
k vyšším formám zemìdìlství, mùžeme
usuzovat podle archeologických nálezù a podle
toho, co dnes sbírají a konzumují tzv.
primitivní kmeny. Nejvíc se ke starým
praktikám zužitkování rostlin a plodù ubírali
lidé v období hladu. Svìdèí o tom mnoho
dokladù ze støední Evropy, kde se pøi vyspìlém
zemìdìlství zužitkovávalo také to, co
poskytovala volná pøíroda.
# Zdroje mouky
Mezi nejrozšíøenìjší listnaté stromy ve støední
Evropì patøí dub a buk. Duby uctívali Germáni
i polabští Slované a kdysi se tyto stromy
vysazovaly tak, jako se dnes vysazují ovocné
sady. Dubový háj byl posvátný, zasvìcený
hromovládci Perunovi a sbìr žaludù byl
obøadem, který se pravidelnì vykonával na den
sv. Michala – 29. záøí.

Plody dubu – žaludy – èlovìk odpradávna
sbíral, pražil, loupal a mlel na mouku. Žaludy
byly pøed pìstováním obilnin nejdùležitìjší
rostlinnou potravinou, obsahují mnoho bílkovin
a škrobu. O dùležitosti dubu máme zprávy
i u staroøímských básníkù –  Ovidia a Vergilia,
kteøí chválili žaludy jako první potravinu
èlovìka.

Ve støední Evropì se žaludy jako strava
udržely do støedovìku, v dobách hladu se z nich
vždy pekl chléb. Jedním ze zpùsobù pøípravy
bylo louhování žaludù ve vápenné vodì. Až
poté se mlely v mouku. Bylo tomu tak za
napoleonských válek, kdy se v roce 1817
naøizovalo, jak žaludovou mouku správnì
zpracovat. I bìhem 1. svìtové války naøídil
rakousko-uherský vyživovací úøad sbìr žaludù,
aby se z nich mohla ve velkém vyrábìt mouka.
Až do 18.století se na vesnicích udržel zvyk
ochucovat obilní mouku žaludovou a tvrdilo se,
že takový chléb je chutnìjší než pøipravený
z mouky hrachové, kterou bìžnì používali
drobní rolníci. Když byl dostatek obilné mouky,
sloužily žaludy jako krmivo pro dobytek
a vyrábìla se z nich tzv. žaludová káva, známá
vysokým podílem tøíslovin, odvar z ní je horký
a má silný dietetický úèinek, proto je vhodný
pøi støevních tìžkostech a v lidovém
zvìrolékaøství pøi léèbì dobytka.
   Jako alternativní zdroje mouky zapadly u lidí
celkem do zapomnìní tzv. vodní oøechy. Plody
vodní rostliny (kotvice plovoucí), které rostly
v jezerech a rybnících po celé Evropì, bohaté
na škrob a dusíkaté látky, se lidovì nazývaly
též jezuitské oøechy nebo vodní kaštany.
Sbíraly se a mlely podobnì jako jedlé kaštany
na mouku. Zásoby vodních oøechù byly
nalezeny ve vrstvách až 30 cm, byly známy i ve
starém Øímì a ve støedovìku se umìle
nasazovaly do klášterních rybníkù. Ze støední
Evropy o nich podává svìdectví Matthioliho
herbáø: Ovoce je to èerné, velikosti kaštanu,
tøírohé se tøemi špicemi, uvnitø je bílé maso
kaštanové chuti. Jedí ho zejména chudí lidé,
sedláci je pøi nedostatku obilí vaøí a suší,
tluèou na prášek a peèou z nich chléb. Sbìr
kotvice byl bìžný ještì v 19. století na jižním

Slovensku. Další náhrada mouky známá ze
støední Evropy byl pýr plazivý. Jeho koøeny lidé
v dobì nouze vykopali ze zemì, usušili
a pomleli. Kromì pøípravy chleba vaøili z pýru
polévku, kaše, pekli placky. Pøípravu mouky
z pýru dokládá napø. Etnografický atlas Polska
– oblast Podhalí, Malopolska, Kašubska
a Slezska.

   Podobné využití mìl i sveøep rolní. Ze semen
této rostliny se pøipravovala mouka, z níž se
vaøila kaše, pekly placky a v oblasti
Podkarpatska se využívala i na pøípravu chleba.

Dalším zdrojem mouky byl zblochan
vzplývavý. V Polsku se lidovì nazývá kašinec
nebo manová tráva. Zblochan se ve stravì
vyskytoval zejména u Slovanù, nejvíce v
pohranièní oblasti. Ještì v 19.století mìla tato
rostlina velký ekonomický význam. Pøes polské
pøístavy se vyvážela do Nìmecka, kde byla
v obchodu známa pod názvem polská kaše.
O všeobecném rozšíøení zblochanu svìdèí také
fakt, že v Polsku v dobì raného støedovìku
patøil k povinným dávkám poddaných.

Etnografické materiály uvádìjí také další
zdroje mouky: pomletou kùru stromù a døevìné
piliny, zejména z bøízy. Ke starým nouzovým
jídlùm na Slovensku patøily také lískové
jehnìdy. V zápisu kroniky ze Slovenské ¼upèe
z roku 1867 se píše, že v dobì hladomoru
sbíraly ženy kvetoucí jehnìdy, tzv. øasy,
vysušily je, pomlely, pøidaly trochu mouky
a pekly z nich chléb. Jehnìdy jsou známy také
z Liptova a z Horehroní.  

# Zdroje tukù
Pro výživu mìly kdysi velký význam lískové
oøechy, které v celé støední Evropì rostly jako
souvislé porosty. Ve støedovìku jich bylo tolik,
že poddaní museli plody odvádìt panstvu, které
však nesloužily jako pochoutka, ale protože
obsahují více než 60 % tuku, se z nich lisoval
stolní olej.

Dalším dùležitým plodem byly bukvice.
Krmil se jimi i dobytek a lesní zvìr, ale pro
èlovìka mìly význam jako zdroj kvalitního
oleje. Loupané plody buku obsahují 48 % tuku.
Staré prameny uvádìjí, že pokud byl bukvicový
olej lisován za studena, z èerstvých a loupaných
bukvic, byl lahodný a voòavý, prùzraèný
a pøirovnávali jej k olivovému oleji. Stará
technika lisování byla naplno využita i bìhem
1. svìtové války, kdy bylo zakázáno bukvicemi
krmit dobytek. Domácí výroba oleje se
zachovala až do 20. století v oblasti
moravsko-slovenských hranic. Zde se používal
ke smažení, jako omastek na brambory, potíral
se jím opeèený chléb a využíval se také jako
lék. Sladké vyloupané oøíšky z bukvic se jedly
též jako pochoutka a prodávaly se bìžnì na
trzích v Polsku a v Praze – kde je o tom doklad
ještì z roku 1903.

K cenným zdrojùm tuku kdysi patøil také
èerný bez. V chudších èeských domácnostech,
kde se nechovaly krávy, používali bez
k pøípravì másla. Zralé rozmaèkané èerné
bobule se daly pomalu vaøit. Bìhem varu z nich

vystupovaly olejnaté látky, které se postupnì
odebíraly. Když tato mastnota vychladla
a ztuhla, mìla barvu i tvárnost, která se podobá
máslu. Bezinkové máslo se používalo jako
omastek na jídlo i jako léèivé »mazání« pøi
zápalu plic. 

# Zdroje cukru 
Stromy neposkytovaly èlovìku pouze svoje
plody, ale nìkteré z nich i sladkou mízu.
Zejména javor a bøíza na jaøe »krvácejí«.
V podmínkách støední Evropy nabízela lidem
zdroj cukru zejména bøíza.  Míza z ní je sladká
tak jako javorová. V našich podmínkách
sloužila bøezová š�áva více jako osvìžující
nápoj než jako zdroj cukru. Zvyk naøezávat
kùru bøízy a zachytávat její š�ávu do nádoby byl
znám v Èechách, na Slovensku, v Polsku, na
Ukrajinì a v Rusku. Získávání bøezové š�ávy
jako bìžný jev popisuje Hospodáøská
encyklopedie z 80. let 18. století. Je tam
uveden podrobný návod jak bøízy navrtat, aby
se nepoškodily a popisuje, že urození pánové
bøezovou vodu ještì vylepšovali medem a
nechali zkvasit jako medovinu nebo místo
medu do ní pøidávají hrozinky. Kniha též radí:
Když je míza moc sladká, mùže se z ní vaøit
sirup nebo cukr, èi spíše manna.

Na polsko–litevském a polsko–ruském
pohranièí se š�áva získávala i ze stromù
horského javoru – klenu. Horalé v Karpatech
a Sudetech hasili žízeò zejména javorovou
š�ávou. V jižním Velkopolsku byl rozšíøen zvyk
získávat š�ávu ze stromù divoce rostoucích
višní a na Slovensku i z buku.

V dobách Marie Terezie se na její vlastní
popud konaly pokusy se získáváním cukru
z javorové š�ávy. V Bratislavì se podaøilo
nìjakému lékárníkovi vyrobit cukr už v roce
1778. Forma cukrovarnictví se nejvíce
rozvinula za napoleonských válek, kdy vysoce
stoupla cena tøtinového cukru, který se
vojenskou blokádou nedal dovážet. V roce 1811
byla v Rakousku-Uhersku ustanovena pod
patronací císaøe zvláštní komise pro pokusy
s výrobou javorového cukru. Avšak v
podmínkách støední Evropy se získávat cukr
nevyplatilo, javory zde rostoucí roní mízu málo
sladkou, než druhy severoamerické, kde jeden
strom dává až 3 kg cukru. A tak postupnì,
zejména po prosazení cukrové øepy, javorový
a bøezový sirup jako možný zdroj cukru upadl
v podstatì do zapomnìní.

# Lesní zdroje
Les odnepamìti poskytoval zdroje vitamínù,
které èlovìk vždy instinktivnì vyhledával
a oblast støední Evropy  byla bohatá na lesní
a plané ovoce.

Lesní jahody jsou dodnes velmi oblíbené
zejména kvùli neopakovatelné vùni. K jahodám
se kdysi tradiènì jedl chléb a zapíjely se
kyselým nebo sladkým mlékem, což vytváøí
v tìle ideální pomìr živin prospìšných pro
organismus.

Z borùvek, které obsahují zejména vitamín
A, se na vesnicích èasto vaøil sirup. Využíval se
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jako lék na žaludek. V jiných regionech se
vaøívala borùvková povidla a plody se sušily
a užívaly jako lék pøi støevních tìžkostech.
Kdysi se pøipravovala i mlékem a perníkem
zahuštìná omáèka, v Èechách a na Moravì
známá pod názvem žahúr nebo žahour, kterou
v 16.století s oblibou konzumovali také
mìš�ané.

V jehliènatých lesích a na horských stráních
rostly také brusinky. Protože jsou dost trpké,
nejídávaly se èerstvé, ale zavaøovaly se,
podobnì jako brusinkám podobná klikva. Ta
rostla na rašelinách a v bažinatých lesích. Její
plody se obíraly až po prvním mrazu.

Velmi èasto se sbíraly lesní maliny. Když
jich byl dostatek, vyrábìla se kvašená malinová
š�áva a povidla. Ze starých pramenù se
dozvídáme, že kdysi se v zámožnìjších
rodinách z malin a jahod vaøila voòavá kaše
s medem a vínem.

V moravských a slovenských Karpatech, ale
i na území Polska se vždy urodilo dost ostružin.
Vaøila se z nich povidla a ochucovalo víno.
Všechny tyto lesní plody bohaté na vitamín A
a vápník doplòovaly jídelní lístek lidí v letních
mìsících. 

Na podzim, po prvních mrazech, lidé sbírali
také další divoce rostoucí plodiny. Známé jsou
plody jeøabiny, která obsahuje zvláštní
alkoholický cukr sorbit. Na Slovensku a
v Èechách se jedly namrzlé syrové nebo se
z nich vyrábìla domácí pálenka. Na Spiši je
podávali jako pøílohu k masu. V 16. století
sbírali jeøabiny slovenští poddaní pro vojsko
bojující proti Turkùm a usušené odevzdávali do
hradních komor. V Polsku se z jeøabin
pøipravovalo víno nebo š�áva, která se pila
zøedìná vodou. Ve Velkopolsku vaøili
jeøabinová povidla. Nejširší uplatnìní mìly
u východních Slovanù. Z podobných stromù
jako jeøabiny, které se nazývali brekynì
(mukynì), a rostly v teplejších oblastech, se
obíraly malé plody, podobné tøešinkám a vaøila
se z nich kaše nebo se sušily a poté se z nich
pekl sladký chléb.

Dalším ovocem, které dávala volná pøíroda,
byly døínky a døiš�ály.  Døiš�ály jsou plody keøe
døiš�álu obecného, který kdysi hojnì rostl na
suchých stráních. Pozdìji byl zlikvidován kvùli
parazitu – rzi obilné, která napadala obilí
a ohrožovala úrodu. A tak malé èervené plody,
které rostou seskupeny do malých hrozínkù, ze
støední Evropy zcela vymizely. Staré prameny
však uvádìjí, že se š�áva z nich používala proti
skorbutu. Matthioli psal, že plody døínek
a døiš�álu se daly zkvasit s medem, aby hasily
žízeò a palèivost pøi zimnici a rovnìž se
sušívaly a nakládaly do soli. Hospodáøská
encyklopedie z 18.století uvádìla: Kyselé š�ávy
døiš�álu se mohou užívat místo citrónù, napø.
i pøi pøípravì anglického punèe. Tyto plody
skuteènì obsahují mnoho kyseliny citrónové
a jableèné a v takovém prostøedí se dobøe
uchovává také vitamín C. Z døínkù se kdysi na
Slovensku a v Polsku, kde jich bylo vždy
dostatek, vaøila povidla a víno, pøípadnì š�áva
a vyrábìli také ocet.

Ke zcela zapomenutému planému ovoci patøil
divoký angrešt, který rostl na vápencových
skalách. Na Slovensku se z nìj pøipravovala

sladkokyselá zadìlávaná omáèka s mlékem,
kterou jedli k masu pøedevším boháèi.

Kyselé a trpké byly plody švestky, která se ve
støední Evropì bohatì vyskytuje na stráních
a mezích. Dnes lidé dìlají ze švestek zejména
podomácku víno, ale kdysi se uvaøené také
jedly. Sbíraly se po prvním mrazu, kdy zmìkly.
Èasto se jen pekly nasucho na ohni. Z planého
ovoce se sbírala též jablka a hrušky, které se
uchovávaly ve slámì nebo je lidé sušili.
Uvaøené sušené pláòky patøily k tradièní
souèásti vánoèních obøadních jídel zejména
v horských oblastech Slovenska. Usušené
a rozdrcené hrušky byly oblíbenou posýpkou na
koláèe na Moravì. Z èerstvých plánìk se
pøipravoval ocet, zužitkovával se v dobì pùstù,
kdy se pøipravovaly kyselé polévky
a zadìlávané omáèky.

Dodnes se na vesnicích sbírají
šípky, plody plané rùže. Zejména
v horských oblastech byly šípky
vždy dobrou zásobárnou vitamínu
C. Ze šípkù se dìlalo velmi
chutné víno, plody se sušily a
vaøily k hustým povidlùm. Z
povidel se vaøila polévka, omáèka èi kaše. Ze
sušených plodù se pøipravoval èaj. Na èaj se
bìžnì sbíraly také kvìty lípy, èerného bezu, v
lese mladé jahodové, malinové a ostružinové
listy, na loukách kvìty a listy heømánku, øepíku
a orseje.

Široké uplatnìní v lidovém lékaøství mìl
jalovec. Z jeho plodù se pøipravoval extrakt,
používaný jako lék k onemocnìní plic, støev
a žaludku. Ve Velkopolsku se používal jako lék
pro konì. Všeobecnì bylo známo, že pálené
plody jalovce mají dezinfekèní úèinek. Proto se
èasto používal k vykuøování domu. Byl to také
tradièní prostøedek proti uøknutí. Plody jalovce
se ještì na poèátku 20.století používaly
k domácí výrobì piva. Usušené bobule se
potloukly a zalily teplou vodou. Druhého dne se
nálev vaøil a pøidal se do nìj chmel. Pivo bylo
dobré také vaøené s medem. Podávalo se napø.
u Kurpiù v Polsku na výroèní svátky. Známa
byla také pøíprava jalovcového vína, doložená
napøíklad z jihovýchodního Polska. Plody
jalovce se využívaly i na pøípravu pálenky, a to
v Polsku a na Slovensku zejména v oblasti
Bílých Karpat, kde se vyrábìla oblíbená
borovièka. Z plodù jalovce se obvykle dìlávala
i povidla, popøípadì se konzumovaly èerstvé. 

V kuchyni se jalovec používal jako koøení
a muži si jalovec míchali do tabáku pøi kouøení
dýmky.  

# Zdroje zeleniny 
Na jaøe se lidem nabízely zdroje v podobì
divoce rostoucí zeleniny. V lidové kuchyni se
konzumovala mladá nasekaná kopøiva.
Pøipravovala se z ní polévka nebo zahuštìná
omáèka, rovnìž se pil léèivý odvar. Kopøiva
byla tradièní souèástí obøadního jídla z vajec
a uzeného masa na svátek Velké noci. Tento
pùvodní »špenát« se pøipravoval též z listù
š�ovíku kyselého a lebedy. Podle Maurizia byly
tyto merlíkovité rostliny bìžnou stravou napø.
na Ukrajinì, kde se nazývali »natyna« . Vaøily
se v období Velkého pùstu pøed Velkou nocí.
Š�ovík byl také neodmyslitelnou souèástí jarní

polévky nazývané šèi v Rusku. V Evropì se
kdysi pìstoval i v zahradách. Zajímavé je, že
ještì v roce 1895 se v Paøíži prodalo 20 milionù
kilogramù š�ovíku, zatímco ve støední Evropì
se již nepìstoval.  Materiály Etnografického
atlasu Polska dokládají v dobì hladu
i konzumaci bodlákù a š�avelu (lid. zajeèí
kapusty). Mladé bodláky se pøipravovaly jako
salát, vaøila se z nich polévka a hustá
zadìlávaná omáèka. Populární byly zejména
v oblasti Podhalí a Malopolska. Zajeèí kapusta,
nazývaná též zajeèí š�ovík, je nízká rostlina
rostoucí v lesích, má nakyslé listy a dìti ji mají
rády syrovou. V dobì hladu se i z této rostliny
pøipravovala polévka baršè. Polévky a
zahuštìné omáèky se v dobì nouze pøipravovaly
také z listù podbìlu, pampelišky a køenu.

Ze zeleniny se konzumoval
také divoce rostoucí pastinák a
mrkev, podobnì jako další
rostliny, které mìly mouènaté
koøeny anebo hlízy. Ty sloužily
jako složka stravy v dobì, kdy
støední Evropa ještì neznala
pìstování brambor. Nìkteré z

nich se jedly syrové nebo uvaøené, z jiných se
vaøily odvary, které se používaly jako léky, jiné
se namáèely do alkoholu.

V oblasti Spiše bylo vykopávání a sbírání
koøenù samostatným zamìstnáním po celé 18.
a 19. století. Sbìraèi (wurzelgräber) koøeny
prodávali na trzích nebo hostinským,
lékárníkùm a olejkáøùm.

Prvotní saláty se pøipravovaly z listù divoce
rostoucího èesneku, š�ovíku, øeøichy, potoènice
a èekanky.  Kdysi známou salátovou rostlinou
byl také kozlíèek polní, který se uvádí již
v ruènì psaných knihách. Také sléz je starou
kuchyòskou rostlinou, používanou na salát
i jako koøení. Na salát se používaly také listy
mléèe rolního (lid. štrbák).  Ze starých
pramenù víme, že se sbíraly také listy
bolševníku (boršèe), který Maïaøi nazývali
»salátem Slovákù«.

Všechny tyto listy obsahují mnoho
rostlinných bílkovin, vitamíny – zejména A
a C, dostatek železa, vápníku a jiných
zásaditých látek. Zelené syrové saláty
znamenaly dùležitý prvek výživy lidí v jarním
období proti únavì a skorbutu. V menších
mìsteèkách se na trzích prodávaly ještì
poèátkem 20. století. Je jen na škodu vìci, že
postupným »zcivilizováním« èlovìka se na nì
v kuchyni støední Evropy zapomnìlo.  
   Z uvedeného pøehledu zøetelnì vyplývá,
jakou bohatou zásobárnou potravin bylo pro lidi
pøírodní prostøedí. Produkty získávané z volné
pøírody se zvyšovaly vždy v obdobích, kdy
produkce nebo trh s bìžnými potravinami

selhával. Mnohé z nich jsou
ví t a n ý m  z p e s t ø e n í m
jídelního lístku i souèasných
lidí. 

PhDr. Rastislava Stolièná,
CSc., Ústav etnologie
Slovenské akademie vìd,
studie Alternatívne zdroje
rastlinnej stravy v strednej
Európe
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Inspirace v Americe
V polovinì listopadu zaèal proudit nad naše území výraznì chladnìjší
vzduch, který oznamoval pøíchod pro nìkteré neoblíbeného období
nìkolikamìsíèního zachumlávání se do mnoha vrstev obleèení. Cesta na
proslunìnou a vyhøátou Floridu, kterou podnikli David Š�astný a Jan
Pirgl od 11. do 21. listopadu, by se tak mohla zdát rozumným
prodloužením babího léta. Cesta do tepla to zcela jistì byla, ale byla to
cesta výraznì pracovní. V Orlandu se v tomto termínu konal veletrh
IAAPA (Mezinárodní asociace zábavních parkù a atrakcí), tradiènì
doprovázený nabitým programem vzdìlávacích a konzultaèních semináøù
k turistickému ruchu, novým trendùm v oblasti marketingu, udržitelnosti,
roli a symbióze této èásti zábavního prùmyslu s danou lokalitou.
Každoroènì se této události úèastní více než 20 000 osob. Možná se
mnoho z nás pousmívá èi mraèí nad pøedstavou pøeplnìných amerických
zábavních parkù, nutno však øíci,
že díky postavení tohoto odvìtví
v tamní ekonomice v tomto oboru
pracují opravdu ti nejlepší, kteøí
jsou zároveò ochotni sdílet své
úspìchy a neúspìchy. Možnost se
s nimi setkat, ptát se, konfrontovat
své názory, konzultovat zámìry
a inspirovat se, jsou velmi dùležité.
Neménì inspirativní je vidìt místní
turistické atraktivity pøímo na
místì. 

S Davidem jsme absolvovali
každý okolo 40 hodin semináøù.
Velký dùraz byl letos kladen na
nová, tzv. sociální média – vše, co
se týká rùzných sociálních sítí
(Facebook, Twitter apod.) a jejich
využití v turistickém ruchu. Nikdo
nemìl potøebu moralizovat èi kritizovat, pøednášející ukazovali
nejrùznìjší možnosti, v diskusích byly sdíleny i rozpaky a pochybnosti.
Velká èást semináøù se dotýkala i práce s týmy zamìstnancù v zábavním
prùmyslu a turistickém ruchu obecnì. 

Mùžeme si napøíklad o americkém typu školení lidí ohlednì úsmìvù,
pøívìtivosti apod. myslet co chceme, pokud je v nìjakém zábavním parku,

vodním svìtì apod. nìkolik stovek sezónních zamìstnancù, kteøí jsou
opravdu pøívìtiví, profesionální a zároveò výkonní, myslím, že od
manažerù takových týmù je opravdu potøeba se stále uèit a inspirovat.

V rámci vzdìlávací èásti veletrhu bylo možné absolvovat nìkolik cest
do zákulisí nìkolika zábavních parkù mimo jejich hlavní otevírací èasy.
A zde znovu – je možné se inspirovat technickými øešeními, ale tøeba
také tím, jaká pozornost je všude vìnována detailùm. Prošli jsme rovnìž
velkou veletržní plochu, sbírali inspiraci i nápady i zde (z nìkterých
støíkajících vodních prvkù vhodných pro vìtší i menší akvaparky by byly
vaše dìti urèitì nadšené).

A protože jsme mìli k dispozici volný víkend, prošli jsme tentokrát
jako prostí uživatelé zábavní parky Universal Studios, Aquatica
a SeaWorld. Máte pocit, že to jsou všechno lehce zbyteèná místa? 

Možná, ale poptávka po této
formì zábavy je minimálnì na
Floridì i v listopadu obrovská.
A popravdì, málokde jsem vidìl
tak dobøe propojenou zábavu
a vzdìlání, jako napøíklad v
poslednì jmenovaném SeaWorldu.
Kolik vašich dìtí mìlo možnost
zblízka vidìt a dokonce se
dotknout rejnoka, zjistit, èím se
živí a pak ho samo nakrmit?
Nelíbilo by se i vám projít
sklenìným tunelem a nad vámi by
plavala hejna ryb?

Teï se asi ptáte, co taková cesta
znamená pro Hlubokou. Turistický
ruch je jednou ze souèástí místní
ekonomiky, je existující realitou.
Mùžeme jej nechat fungovat jaksi

samospádem a nebo ho mùžeme aktivnì tvoøit a ovlivòovat tak, aby byl
dobøe jak pro místní, tak pro turisty. David je ve své roli pøedsedy komise
turistického ruchu, ale i ve všech svých dalších rolích, èlovìkem, který
má chu� vìci dìlat jinak, s energií a akcí. Nápady, které jsme si pøivezli,
je potøeba dùkladnì pøefiltrovat. Ale už teï víme, že je mezi nimi mnoho,

z èeho turistický ruch ve mìstì mùže tìžit. Jan Pirgl

h SPORT h

Baseball – První sezóna mladších žákù

Tým vznikl na poèátku letošního roku a zaplnil dosud hluché místo
v mládežnické základnì klubu. Kategorie navazuje na kategorii dìtí
zapojených již dva roky do t-ballového programu na školách. Dìti
trénovaly v období leden – èerven jednou týdnì a odehrály tøi regionální
turnaje v coachballu (zjednodušená verze, kdy místo  nadhazovaèe uvádí
míè do hry trenér).

Vrcholem týmu bylo vystoupení na mistrovství ÈR v coachballu
v Lounech na poèátku záøí. Více než 11. místo byly potìšitelné: nadšení
a zápal hráèù a rodièù. V této kategorii je dostatek talentovaných dìtí,
které mohou být v budoucnu konkurenceschopné i v zápasech
s pražskými èi moravskými kluby. Od srpna pøevzal tým hlavní  trenér
Radek Drmota. Trenérský tým dále  tvoøí: David Smetana, Pavel Chvátal,
Albert Schandl, Vasil Zhupanin a Martin Vlach.

Tuto zimní pøípravu nám bude sokolovna malá

Po úspìšném a radostném ukonèení sezóny na tøetím místì, jsme hned
zahájili zimní pøípravu v naší sokolovnì. Tøetí místo je pro naše malé
hráèe velký úspìch vzhledem k tomu, že ze šesti týmù, kteøí mezi sebou
soupeøí, jsou ti nejmladší.

Hned na prvním tréninku v sokolovnì pøi rozbìhání jsme zjistili, že
nám sokolovna bude trochu malá. Náš Hlubocký team se rozrostl na
krásných 24 hráèù. I když jsou ale prostory omezené, nebude to mít vliv
na naši zimní pøípravu. Náš trenérský team ve složení Kaèka Winklerová,
Milan Maøík, David Smetana a Filip Hošna (a ostatní rodièe, kterým
pøedem dìkuji, protože je budu obèas využívat k nìkterým tréninkovým

aktivitám) se postaráme, aby se všichni naši svìøenci pøes zimu nauèili
co nejvíce nejen v baseballe, ale i v obratnosti pøi rùzných cvièeních.
V tìlocviènì budeme využívat každou volnou èást, rozdìlovat hráèe do co
nejvíce skupin a vymýšlet nejvíce nových vìcí a tréninkových drilù. Další
vìcí je, že bychom chtìli pøidat ještì jeden trénink v èase, který se bude
hodit co nejvíce hráèùm i trenérùm a který bude zamìøený z vìtší èásti
na pálku. Chtìla bych jen pøedeslat, že pokud nás po zimní pøípravì
zùstane takhle velký poèet, bude to jen dobøe. Na tréninkách budeme
moct hrát proti sobì zápasy rovnocenné se zápasy turnajovými a na
turnaje budeme moci složit dva sokolské týmy A a B. Nebudeme mít tím
pádem hráèe na støídaèce a všichni budou motivovaní k vìtším výkonùm
pro zaøazení do týmu A a pro udržení v nìm. Pøeji všem hráèùm, rodièùm
i trenérùm hodnì sil, pevné nervy a krásné zážitky ze zimních tréninkù.

Tìším se na mnohá shledání. Kaèka Winklerová

EUROPEAN BIG LEAGUE TOUR

Mladí èeští baseballisté mìli možnost setkat se s hvìzdami profesionální
ligy MLB. Akce se konala ve støedu 9.11. v areálu Eagles Praha. 

Do Prahy dorazili napø. Adam Jones, Dexter Fowler, Mike Stanton.
Hlavní atrakcí byl hráè první mety Milwaukee Brewers Prince Fielder,
nejmladší hráè Major League, který odpálil v sezónì pøes 50 homerunù.
Mezi  150 mladými hráèi byli i zástupci Sokola Hluboká. Všichni hráèi
mìli možnost si s profesionály zatrénovat, vyfotit se s nimi a nechat si
podepsat tøeba míèek. A co hvìzdy z Ameriky nadìjím èeského baseballu
radili? Tvrdì pracujte. Dùležité je být silný mentálnì, myslet a chovat se
pozitivnì, protože se musíte umìt vyrovnat s tlakem a faktem, že jednou
tøikrát po sobì odpálíte, ale pak se to sedmkrát nepovede.
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Vzkaz od Karla Gotta
Milé zpìvaèky Záviše, pøeji Vám velké úspìchy!

Karel Gott

Starosta Tomáš Jirsa zavítal na podzim do rakouského Linze dokonce dvakrát.
Jednou s prezidentem republiky, Václavem Klausem. Podruhé to bylo pøi
pøíležitosti koncertu Karla Gotta, možná proto, aby pomohl Zlatému slavíkovi po
koncertì na veèeøi s místními politiky, odpovídat na otázky na tìlo. Tøeba kolik
Zlatých Slavíkù doma má (teï už 37 kusù) a co øíká další výstavbì Temelína?
Starosta exkluzivnì potvrdil našemu listu, že Karel Gott je naprostý profesionál,
ale také sympatický muž. A to dokázal tak, že jedním tahem pera potìšil všech cca
40 èlenek našeho sboru Záviš, když se jim na jejich vlastní fotografii podepsal
a jako pìveckým kolegyním jim popøál úspìšnou kariéru. Karel nezávidí, pøeje!

Že bychom se nìkdy doèkali vánoèního koncertu našich oblíbených zpìvaèek
a v jejich kruhu by dostal svou malou sólovou pøíležitost i Božský Kája?

Pozvánka na adventní koncert

Tøetí adventní nedìle bude zpestøena koledami v podání Furiantské muziky, jejíž
vystoupení se uskuteèní v kinì Panorama 11.12. od 17 hodin. Èeskobudìjovická
Furiantská muzika hraje jako souèást folklórního souboru Furiant už 30 let pøi
rùzných spoleèenských událostech. Zabývá se lidovými písnìmi a tanci oblasti
jižních Èech a vystupuje v jihoèeských krojích. V roce 2001 kapela vydala
a pokøtila své první CD s 18 skladbami ze svého repertoáru. V prosinci 2004 si
nadìlila CD s koledami, které tvoøí základ vánoèních koncertù.

Zanechte peèení perníèkù, shánìní dáreèkù nebo vánoèního stromeèku
a pøijïte si zazpívat èeské koledy spolu s námi. Pøedprodej vstupenek
bude samozøejmì v kulturním centru Panorama nebo u Terezy
Kadlecové(728 942 801), která je již spoustu let souèástí tohoto
folklorního uskupení.

Nevìøím, že bychom mìli moc zastavit èas nebo zmìnit moderní vánoèní
shon, ale chceme všem nabídnout i jinou vánoèní náladu a tradièní lidové
písnì, kterými se vracíme ke svým koøenùm, zve na koncert vedoucí kapely
Jaroslav Sklenièka.

A g e n t u r a
Houška  poøádá do konce roku 2011 tyto zájezdy:
TERMÁLNÍ LÁZNÌ BAD FÜSSING –  600 Kè
Termíny: 10.12. (So), 18.12. (Ne), 26.12. (Po) 
ADVENTNÍ VÝLETY : sobota 10.12.  Advent ve Vídni: 480 Kè sobota 17.12. Advent v Linci 210 Kè
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KC Panorama

Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit v

pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin, nebo 1 hodinu

pøed zaèátkem pøedstavení. Rezervované vstupenky

nutno vyzvednout nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem

pøedstavení, poté budou uvolnìny k prodeji !

Od 23.12.2011 do 1.1.2012 – dovolená –
zavøeno !!!

Biograf
# pátek 9. prosince – Bastardi 2. ÈR 2011.
Drama. Smrt tøí žákù se díky novému
vyšetøovateli zaèíná znovu otevírat … 
Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Š�astný, Jiøí
Krampol, Ivo Jahelka. Režie: Jan Lengyel.
Pøístupný od 12 let.
# pátek 16. prosince – Líbáš jako Bùh. ÈR
2009. Komedie/romantický.  Co mnozí z nás
zažili nebo mùžou zažít… lidská touha po
lásce je nekoneèná … Hrají: Kamila
Magálová, Jiøí Bartoška, Eva Holubová,
Oldøich Kaiser. Režie: Marie Poledòáková.
Pøístupný od 12 let.
# sobota 17. prosince – Muži v nadìji. ÈR
2011. Komedie. Mùže být nevìra základem
š�astného manželství? Hrají: Jiøí Macháèek,
Bolek Polívka, Simona Stašová. 
Režie: Jiøí Vejdìlek. Pøístupný od 12 let.

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.

                               

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ

sobota 10. prosince – Saxana a lexikon
kouzel. ÈR 2011. Pohádka. Tøi sta let po
škole!!! Saxana utekla ze svìta kouzel a teï
žije ve svìtì lidí … 17.00 hod. Hrají: Petra
Èernocká, Jan Hrušínský, Jiøina Bohdalová,
Jiøí Lábus. Režie: Václav Vorlíèek. Pøístupný.

Komorní scéna
# Nedìle 11. prosince – Adventní koncert.
Folklórní soubor »Furianti«17.00 hod.    
# Úterý 13. prosince – Vánoèní koncert.
Základní umìlecká škola. 17.00 hod. Vstupné
dobrovolné!
# Støeda 14. prosince – »Cestujeme po
svìtì«. Jihoafrická republika, Zimbabwe,
Botswana. 17.00 hod. Vyprávìt bude RNDr.
Dagmara Sirová. Zasedací síò MÚ.                 
# Støeda 14. prosince – Vánoèní koncert.
Základní umìlecká škola. 17.00 hod. Vstupné
dobrovolné!
# Sobota 17. prosince – Vánoèní koncert.
Ženský pìvecký sbor Záviš. 15.00 a 17.00
hod. Pøedprodej vstupenek v AJG.
# 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
Chráš�anský – tenor, Svatopluk Sem – bas.
# Úterý 20. prosince  – Vánoèní koncert.
Dìtský pìvecký sbor »Slavíèci z Hluboké.«
17.00 hod. Vstupné dobrovolné!
# Støeda 21. prosince – Vánoèní besídka.
Centrum volného èasu »Poškolák«. Vstupné
dobrovolné! 16.30 hod.                  

Sobota 31. prosince 

 »Silvestrovské divadlo.« 

Blbec k veèeøi 
Francis Veber – komedie

16.30 hod. a 19.15 hod. Divadlo Hluboká 

v produkci Zdeòka Pikla. 

Vstupenky rezervujeme 

maximálnì do 22.12.2011!!!

Vážení spoluobèané.
Pøejeme Vám všem poklidné svátky vánoèní 
a v Novém roce 2012 se budeme tìšit na vaši

návštìvu pøi kulturních poøadech v KC
Panorama. Petr a Eliška PÍŠOVI –

provozovatelé kultury v Hluboké nad Vltavou

PODÌKOVÁNÍ!!!
ADVENTNÍ TRH

Rádi bychom cestou Hlubockého zpravodaje
co nejsrdeènìji podìkovali za pomoc a prùbìh

Adventního trhu 27.11.2011 v Knížecím
dvoøe p. Aleši Rausovi a Podniku místního
hospodáøství, p. Karlu Hájkovi, p. Miloši
Balákovi a Lesùm Hluboká,a.s., p. Jiøímu
Kaiserovi a Rybáøství Hluboká CZ, s.r.o., 

p. Pavlu Frelichovi, Pìveckému sboru
Slavíèci z Hluboké a p. Irenì Martincové

 a všem, kteøí se pøišli podívat, 
nakoupit a pøedevším se potkat 

s pøáteli v Adventním èase.
 

Petr a Eliška PÍŠOVI

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE 

Výstavy

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

Výstavy

Èeské Budìjovice
Wortnerùv dùm AJG
Karina Wellmer Schnell – do 11. 12. 2011
Milan Ressel – 15. 12. – 29. 1. 2012

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
stálá expozice  øíjen – duben –  otevøeno na
základì telefonické domluvy.

Vánoèky!!!!
Rok se s rokem sešel a máme tu opìt vánoèní
èas. A jako pokaždé si øíkáme, že ho tentokrát
prožijeme opravdu jen a jen v klidu
a v pohodì. Ale jako pokaždé se s blížícím se
Štìdrým dnem objevuje myšlenka, zda už
máme vše pøichystáno – to máš: cukroví,
kapra, stromeèek, ozdoby, háèky, svíèky
atd.atd. Je toho opravdu dost. Takže abychom
vám v tomto èase trochu pomohli, nabízíme
jako již každý rok všem sleènám, maminám
i babièkám a vlastnì i všem odvážným
mužùm všech vìkových kategorií strávit
podveèer v hotelu Záviš, kde si spoleènì pøi
horkém èaji, punèi nebo grogu upeèeme
vánoèky. 
Letošní termín:    22. 12. 2011  od 16,30
hod. a od 19,00 hod.
S sebou si prosím
pøineste: mandle na
ozdobu a tác nebo
krabici na odnesení
Zájemci se mohou
pøihlásit na recepci
hotelu Záviš osobnì
nebo na tel. èísle 387 966 666. Chceme pouze
upozornit, že každá skupina mùže mít max.
16 osob. Poplatek èiní 50 Kè.
Na všechny pekaøky a pekaøe se moc tìšíme
a vìøíme, že si spoleènì celý veèer užijeme ve
vánoèní pohodì (vlastnì jako každý rok).
Zamìstnanci hotelu Záviš, Hana Hanušová
777 200 310
P. S. Už se moc tìším na Vildu Krieglera
(našeho šikovného kuchtíka).
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