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h ÚVODNÍK h

Poslední mìsíc v roce, tedy prosinec, bývá tak jako tak trochu nesoustøedìný. Zvláštì my ženy musíme stihnout nìkolik rolí
najednou: maminkovské (vytváøet rodinnou pøedvánoèní a vánoèní pohodu), cukráøské (napéct cukroví), ježíškovské (nakoupit

dárky), veèírkovské (pøece jen si utrhnout trochu èasu na potkávání s kamarády) 
a psychologické (nìkdy jsou Vánoce opravdu nápor na nervy a pøíbuzenstvo je tøeba udržet beze zbraní v klidu a míru). 

Roli horeènì gruntovací a uklízecí už nìkolik let úspìšnì škrtám a vkusnou vánoèní výzdobou ji úèelnì maskuji. 
A jak do toho ještì vtìsnat kvalitní pracovní výkony? Nìkdy to jde dost ztuha, øeknu vám.

A tak se mi bohužel stává, že se mi na pøelomu roku nedostává moudrých myšlenek, které bych zabudovala do úvodníku. Tedy, ne
že bych se chtìla chvástat, že jinak jsem po celý rok nejchytøejší z moudrých. Než vaøit z vody, radši vás zase jednou, pro jistotu,
zahrnu moudry tìch, kteøí se už osvìdèili a mìli a mají co øíct. Vyberte si, tøeba se vám nìjaké to moudro v tom novém roce hodí.

� Nùž a slovo ber za správný konec. � Ideální muž je ten, co
nehledá ideální ženu. Ideální žena je ta, co nehledá ideálního
muže. � Výhodou stáøí je, že už netoužíme po vìcech, které jsme
si v mládí nemohli dopøát pro nedostatek penìz. francouzské �
Tøi druhy mužù se špatnì vyznají v ženách – mladíci, muži
støedního vìku a starci. � Když máte jedno jablko a já mám jedno
jablko a ta jablka si vymìníme, tak stále budeme mít každý jedno
jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty
myšlenky si vymìníme, tak každý z nás bude mít dvì myšlenky.
George Bernard Shaw  � Nejkrásnìjší místo na svìtì je na høbetu
konì a na srdci ženy. arabské � Zbohatne-li moudrý, opraví si
dùm. Zbohatne-li hlupák, opatøí si druhou ženu. èeèenská 

� Teprve, když se nauèíš naslouchat svému tìlu, uslyšíš i to, co ti
øíká tvá duše. �  Nedùvìøuji svým dìtem, když se smìjí mým
vtipùm. Steinbeck � Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi velmi
rád. � Ïábla mùžeš v devíti kostelech svìtit, andìl z nìho nebude.
� Nevíš, kdo je tvým pøítelem, dokud se s tebou neprolomí led.
eskymácké � Když z domu vyženeš zlo, neèekej, že dobro se ti
tam samo nastìhuje. � Najít dobrého uèitele je tìžké. Najít
dobrého žáka je ještì tìžší. � Život je píseò –  zpívej ji. Život je
hra – hraj ji. Život je boj – pøijmi jej. Život je sen – uskuteèni ho.
Život je obì� – nabídni ji. Život je láska – užívej si ji. Bába, Satja
Sáí � Dìlá-li soupeø chybu, netøeba ho rušit. Napoleon

h NOVOROÈNÍ SLOVA STAROSTY MÌSTA h

Vážení spoluobèané,
pøál bych si, abych mohl s klidným svìdomím
napsat, že Vám pøeji š�astný a pohodový rok
2012. 

Obávám se však, že to tak nemusí být.
Vánoèní svátky a úmrtí prvního èeského
prezidenta Václava Havla zastínily negativní
ekonomická zpravodajství o stavu nìkterých
státù Evropské unie. Spoleèná mìna EURO se
ukázala jako past, ve které dnes hrozí, že
krachující jižní køídlo eurozóny stáhne do
propasti i ekonomicky stabilní severní státy.
Nikdo neví, kudy z této pasti ven. Øešením
mùže být vìtší ekonomická unifikace, ale také
možná ne. Návrhy na øešení vzniklé situace se
hledají chaoticky a ve stresu z obav, že
neøízeným krachem kteréhokoli státu EU se
mùže rozpadnout ekonomický systém celé
Evropy.

Nikdo neví, co by podobný rozpad mohl
pøinést. Sjednocená Evropa volného pohybu zboží a služeb je zcela jistì dobrý
projekt, Schengenský prostor dává všem Evropanùm úžasnou svobodu.

Nicménì všechna tato pozitiva s sebou také pøinášejí obrovskou byrokratickou
zátìž, pøemíru regulací a rozsáhlý a tìžko financovatelný sociální systém.

Výsledkem kombinace tìchto faktorù je
i souèasná ekonomická krize. Myšlenka
sjednocené Evropy byla založena hlavnì na
Evropì bez válek. Málokdo si již dnes
uvìdomuje, že to byl cíl, který se podaøilo beze
zbytku naplnit. A na druhou stranu, málokdo si
uvìdomuje, že nìkolik set kilometrù od nás,
mimo hranice sjednocené Evropy, probíhalo
v posledních dvaceti letech nìkolik krvavých
válek, pøi nichž zahynuly a stále umírají tisíce
lidí.

Udržet stabilitu Evropy a naší malé zemì
uprostøed ní je pro následující rok hlavní
výzvou pro nás všechny. 

Vím, øeknete si, jak k tomu mohu já, obèan
Hluboké nad Vltavou pøispìt? Dluhy nedìlám,
eurem neplatím. 

Recept je po tisíciletí stejný: chovat se k sobì
navzájem dobøe, pomáhat si a myslet
optimisticky. Dobøe dìlat svoji práci.
Budeme-li se všichni snažit, dobøe to dopadne.
Jsem si tím jist. 

S klidným svìdomím Vám pøeji š�astný
a pohodový rok 2012.  Tomáš Jirsa, starosta

� � Titulní strana. Je tak trochu pøelomová – vlastnì poprvé v novodobé historii Zpravodaje je na ní politik, pan senátor a hlubocký
starosta Tomáš Jirsa. Titulní strany vìtšinou pøinášejí nìco neutrálnì, ale výstižnì hlubockého, lidi, kytky, zvíøata, vìci nebo krajinu.
Nechceme být politiètí, ani nechceme odvést pozornost od mírného zdražení Zpravodaje, ani vás nenutíme, abyste si svého starostu
zarámovali a jeho portrét povìsili v kuchyni. Tomáš Jirsa a jeho dvì malé vnuèky jsou na titulní fotografii proto, že i starosta je
pøedevším èlovìk a obèan našeho mìsta a že ta fotografie pøipomíná nejzákladnìjší lidský princip: rodina je dùležitá! Mùžete se snažit
být dobrým politikem, vynálezcem nebo nejlepším pracovníkem, pokud nejste obklopeni rodinným spoleèenstvím, dobøe se cítit nebudete.

Aè pan starosta zøejmì nemá na narození dvou holèièek pøímou zásluhu, nelze mu upøít, že se snažil: se svou ženou pøivedl na svìt
a vychoval tøi dìti! A tento vklad do budoucnosti právì pøináší své ovoce, když pøišly na svìt skoro souèasnì dvì krásné holèièky. Starší
Luisa syna Jakuba a mladší Emily dcery Veroniky  Je to radost a hezké na pohled. A je to také výzva ostatním: není dobøe, že v Èesku
se v roce 2011 narodilo nejménì dìtí za posledních 8 let a poèet narozených dìtí pøestal stoupat! Dìlejte s tím nìco!
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Štìdrý den roku 2011, zámek Hluboká. Foto: Jan Pirgl



Kostel sv. Jana Nepomuckého, koncert ZUŠ Kami, prosinec 2011. Foto: Jan Pirgl



h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ :

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 
kteøí v mìsíci lednu 2012 oslaví významná výroèí.

Michalová Anežka Hluboká 92 let
Hovorková Vlasta Purkarec 92 let
Slepièková Jarmila Hluboká 85 let
Mára Zdislav Hluboká 85 let
Marková Marta Hluboká 80 let
Soukupová Helena Munice 80 let
Stukbauerová Jarmila Hluboká 80 let
Micso Zdenìk Munice 75 let
Gabriško Emil Hluboká 75 let

V mìsíci lednu  oslaví 60 let spoleèného života »Diamantovou
svatbu« manželé Jiøí a Marie Lichkovi z Hluboké nad Vltavou.

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

Narodili se
Chmelaøová Aneta Hluboká
Valentová Nicol Hluboká

Opustili nás
Adam  Filip Hluboká
Tomáš Faber Hluboká

Z jednání rady mìsta
O Na mìsto se obrátilo »Obèanské sdružení za Krásnou náves «, které
jménem svých èlenù požádalo o pronájem èásti pozemku v k.ú.
Bavorovice o výmìøe cca 1000 m  v blízkosti kovárny na návsi2

v Bavorovicích. Jedná se o zatravnìnou èást pozemku mezi kovárnou
a cyklostezkou, naproti výbìhu pro konì. OS žádá o pronájem za úèelem
odstranìní odpadù a náletù a vytvoøení odpoèinkového místa pro matky
s dìtmi, deklaruje i péèi o zeleò na tomto pozemku. OV Bavorovice se
k žádosti pøipojil. 
O Rada mìsta se zabývala pronájmem mìstských bytù a výmìnou bytù
nájemníkù mìstských bytù.
O Rada mìsta souhlasí s pokácením 5 stromù , které v minulosti vysázeli
chataøi na pozemku v k.ú. Kostelec. Stromy nyní ohrožovaly chaty. Bylo
odsouhlaseno s tím, že chataøi uhradí vytìžené døevo.
O Mìsto zakoupilo pøevoznickou loï Relax 520 pro pøívoz v Purkarci.
Loï byla v listopadu pøevzata a vyzkoušena na Labi v Oseèku a je zatím
uložena ve výrobním podniku v Libici nad Cidlinou, který pro mìsto
vyøídí pøihlášení lodi na Státní plavební správì a na jaøe loï pøiveze
a spustí na vodu. O zpùsobu provozování lodi bude jednáno. MÚ byl
informován o možnosti doplnìní potøebného pøíslušenství lodi a tato
èástka bude zahrnuta do rozpoètu.
O Rada mìsta souhlasí se smlouvou uzavøenou na další roèní období na
pronájem obøadní sínì a sociálního zaøízení v prostorách Státního zámku
Hluboká, které využívá pro konání svatebních obøadù.
O Mìsto vyúètovalo nájemcùm ve zdravotním støedisku, v souladu
s nájemními smlouvami, spotøebu elektøiny za pøedchozí dva roky na
základì odeètu z podružných elektromìrù. Byly vzneseny dvì námitky
a skuteèný stav byl posouzen odborným elektrikáøem.
O Rada mìsta dále projednala žádost PMH o proplacení faktury za
opravu KUKA vozu Scania za opravu prasklé poloosy, pøièemž k této
závadì došlo již potøetí za provozu bìhem dvou let a pøi opravì dalších
závad, které se na novém voze objevily, bylo proplaceno dalších 200 tis.
Kè. Auto má najeto 49 tis. km. Kontrolou vážních lístkù bylo zjištìno, že
k pøetìžování vozidla nedochází. S touto mimoøádnou položkou nebylo v
už tak napjatém finanèním rozpoètu PMH poèítáno, a proto PMH požádal
o poskytnutí finanèní výpomoci. PMH znovu provìøí možnost reklamace.
O Rada se rovnìž zabývala návrhem PMH na zakoupení a osazení
mobilního WC na høbitov. Ten by zároveò sloužil i jako sociální zaøízení
pro obsluhu høbitova. Dle informace je cena 25 tis Kè plus DPH. Rada
návrh neodsouhlasila.
O V souvislosti s mìøením radarem požádala mìstská policie o èástku na
vyplacení mimoøádných odmìn za výslednou výši pokut udìlených za
pøekroèení rychlosti za ètvrtletní období. Jedná se cca o jednu desetinu

hotovosti vybrané na pokutách na místì (nepoèítají se pokuty na
složenku) a po odeètu splátek za radar. Tyto odmìny by byly udìlovány
vždy za uplynulé 3 mìsíce a pouze na základì èástek skuteènì vybraných
strážníkem.
O V souvislosti s ukonèením stavby multifunkèního domu vedle kostela
se opìt projevil problém s parkováním ve Zborovské ulici. Souèasný stav
je neuspoøádaný, i pøes zákaz vjezdu se parkuje støídavì po obou
stranách, což pùsobí problém jak zásobování prodejny jednota, tak
vozidlùm obsluhujícím Domov dùchodcù a sanitkám. Situace byla
nìkolikrát projednávána ve stavební komisi a následnì s dopravním
inženýrem. Jako øešení umožòující jak dopravu, tak i parkování, bylo
doporuèeno vyznaèit parkování na západní stranì s vymezením stání pro
domov dùchodcù, s vymezením stání na 30 minut a stáním za úplatu jako
na hlavní tøídì. Vzhledem k šíøkovým pomìrùm bude komunikace
jednosmìrná ve smìru od Masarykovy ulice. Jedná se o zpracování
dokumentace, projednání s Policií ÈR, zajištìní pøíslušného povolení
Magistrátu mìsta ÈB, osazení 5 sloupkù a 9 znaèek.
O V rámci akce Domov dùchodcù – snížení energetické nároènosti –
budou v prùbìhu zateplovacích prací støechy položeny základy pro solární
kolektory, zároveò upravena vzduchotechnika a provedena úprava skel
a otvírání.
O Nadace ÈEZ poskytla mìstu pøíspìvek na realizaci akce »Bezpeèná
køižovatka Zámostí.« Na žádost mìsta byl pøesunut do r. 2012. Nyní je
nutno podepsat smlouvu o nadaèním pøíspìvku.
O Rada mìsta schvaluje územní studii Hluboká nad Vltavou Bavorovice
jih v souladu se schváleným územním plánem mìsta Hluboká nad
Vltavou.
O V souladu s pøedchozím souhlasem mìsta zahájila spoleènost CB
Destrukce s.r.o. trhací práce pøi prohlubování dna øeky Vltavy.  Odstøely
se provádí 3 x dennì (cca 9,30, 12,00 a 15,00) mimo nedìli v prosinci
a pravdìpodobnì ještì v lednu 2012.
O Správa a údržba silnic pøipravuje opravu krytu vozovky v úseku silnice
II/105 – ZOO Ohrada. Doba trvání cca tøi dny, s tím, že frézování bude
provedeno po polovinách a je pøedpoklad, že po dobu jednoho dne pøi
pokládce bude uzavírka úplná. Vzhledem k nejasnému financování není
dosud urèen termín realizace.
O Vzhledem ke všem vstupùm, které zvyšují náklady pøi výrobì a údržbì
pitné vody a kanalizace v obci Kostelec, rada mìsta zvýšila cenu vodného
na 30 Kè/m + DPH.3 

O Starosta informoval radu o návrhu kalkulace ceny vodného a stoèného
pro mìsto na rok 2012, zùstává beze zmìny (vodné 33,50 Kè/m  a stoèné3

27,60 Kè/m  bez DPH.)3

O Na základì vypsaného výbìrového øízení na práce v mìstských lesích
na rok 2012 obdržel MÚ na tìžbu nabídky tøí zájemcù a na pìstební práce
ètyø zájemcù. MÚ nabídky vyhodnotil a výsledky pøedložil do jednání
rady. Pro tìžební práce byly vybrány Lesy Jedlièka s.r.o., Drahotìšice
a pro pìstební práce p. Jozef Macko z Chlumce.  Oba vybraní dodavatelé
nabídli nejlevnìjší ceny.

Vìnujte loòské kalendáøe!
Prosíme ètenáøe, aby nevyhazovali staré nástìnné kalendáøe. 

Pacienti léèebny Èervený Dvùr je velmi dobøe využijí pro svou
léèebnou tvoøivou èinnost. Potøebujeme také obrázkové èasopisy.

Kalendáøe i èasopisy prosím pøinášejte bìhem ledna a února 

do pøízemí Mìstského úøadu, kde na nì na Stavebním úøadu

u ing. Smrèky bude pøipravena krabice s nápisem 

Kalendáøe a èasopisy pro léèebnu. 

Dìkujeme !!!

O O  Novinky v Blueberryshopu!!!
»Lazy Bag« Sedací pytle LazyBag jsou vyrobeny z praktické a lehce
omyvatelné (pratelné) impregnované látky. Pytel Lazy Bag je plnìn
malými polystyrénovými kulièkami, které výbornì drží tvar, a tak
neubývají na objemu jako klasický polystyren.  Je výborný pro malé dìti,
ale i pro teenegry a dospìlé. Nabízíme ve 4 rùzných velikostech a je
možno vybrat ze 62 motivù a barev. V zimì k lenošení u TV, na studia,
ètení nebo v létì na zahradu. Skvìlý praktický a módní doplnìk do bytu.
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h NAPSALI JSTE NÁM... h

Vážená redakce,
se zájmem jsem si pøeèetl èlánek pana Slávka Popelky, bývalého
disidenta, Znát pravdu o minulosti svého národa. Je to psané srdcem.
Pøesto mì, zajímajícího se o historii, nìkteré údaje tzv. »nesedí.«

Napøíklad tvrzení, že èsl. Legie jediné dokázaly úspìšnì vzdorovat
pøesile bolševických armád (Sibiø). Z historických pramenù víme, že
naopak bolševické armády (tehdy ještì nepoèetné oddíly) nemohly
zabránit našim legionáøù v jejich obsazování významných mìst na Sibiøi,
podél magistrály. Až když Rudá Armáda zesílila, potom naše legie
»uhánìly« do Vladivostoku.

Další: že by náš národ více jak 200 let nesl hlavní tíhu boje proti
tureckému nebezpeèí – to nemá historický podklad. Turky pøedevším
zadržovaly uherské armády, zato Èeši na nì nejvíce platili.

Pokud jsem autora pochopil – pùvodním náboženstvím Slovanù byl
bráhmanismus? Pokud jsem èetl vìdecká pojednání o tomto tématu, jen
historik Záviš Kalandra se snažil spojovat slovanská pohanství s jakýmisi
indoevropskými systémy.

O dávné vlasti Slovanù na území dnešního Íránu jsem nic neèetl, rád
bych se pouèil. Totéž o symbolu lva.

Pokud pan Popelka píše o »tomto národì« (myslí asi slovanský), ten
stìží zastavil øímskou expanzi za Dunaj! To byla zásluha právì bojovných
germánských kmenù. Po pádu Velké Moravy nemuselo »vojsko èeského
knížete obsazovat jen malou èást zaniklé øíše« (myšleno asi Èechy),
protože zde už tehdy vládl kníže Boøivoj (první doložený vládce Èech.)
Se závìrem èlánku plnì souhlasím! Jen bych se rád pana Popelky zeptal:
Proti èemu disidenti bojovali a proè si nechali své úsilí znehodnotit
tehdejšími politickými vùdci a dravými bezohlednými zahranièními
firmami? Pøes tyto mé vpøedu uvedené námitky, autoru èlánku blahopøeji

– je to èeský vlastenec! F. Kvapil  

Odpovìï redakce:
Bohužel bychom asi k vysvìtlení potøebovali hodnì fundované historiky.
To málo, co jsem dohledala na webových stránkách ès. Legií a wikipedie
spíš dokládá tolik, že mnoho víme, ale ještì mnohem více nevíme (nebo�
není doloženo). Nìco z historie legií – o nich se naše støední generace
v dìjepise opravdu moc nedozvìdìla, jsem našla na internetu. A nìco
málo o státním znaku. Odkud se tedy vzal první lev v Èechách – jako
znak chrabrosti – ví možná vìstonická Venuše, stará 30 000 let, ale
nevypráví o tom...

Èeské Legie – MÍSTO EPILOGU
Prezident T. G. Masaryk v den 10. výroèí vzniku Èeské Družiny a Roty
Nazdar øekl: Legionáøi jsou muži, kteøí pochopili dìjinný význam zápasu
o spravedlivìjší uspoøádání svìta.

Legionáøi se stali vojáky republiky, a to nejen symbolicky, kdy se na
Pražském hradì až do roku 1939 støídala stráž v uniformách ruských,
italských a francouzských legionáøù. Témìø všichni se stali vìrnými
obránci státu. Po vypuknutí druhé svìtové války neváhala øada
èeskoslovenských legionáøù znovu dát v sázku své životy.

Brzy po této válce je však oèekávalo nejtìžší zklamání, když novì
vzniklý totalitní režim je považoval za nepøátele státu a dle toho s nimi
také jednal...

Po stotisícové armádì legionáøù zùstaly jenom drobné památky, dnes
již vetché uniformy, vyznamenání, medaile, plakety a hroby rozeseté po
celém svìtì... Pøitom nebýt legionáøù, nebylo by Èeskoslovenské
republiky (dnes Èeské a Slovenské republiky).

Èeskoslovenští legionáøi byli prvními vojáky Spojencù, tvoøili pøedvoj
dnešních vojákù Èeské a Slovenské armády v alianèním uskupení NATO.

Svou odvahou, bojovým umìním i odhodláním nasadit život za ideály
národní svébytnosti nám mohou být èeskoslovenští legionáøi hrdinnými
vzory dodnes. Nezapomínejme na nì a ctìme jejich památku.

ÈESKOSLOVENSKÉ LEGIE V RUSKU
První èeskou dobrovolnickou jednotkou, která se stala základem ès. legií
v Rusku, byla Èeská Družina. Vznikla 12. srpna 1914 z èeských krajanù
žijících v Rusku. Jádro Èeské Družiny tvoøilo 720 dobrovolníkù (tzv.
Starodružiníkù), mezi kterými byli i budoucí slavní velitelé, tehdy
praporèíci Švec, Vašátko, podporuèíci Klecanda, Èeèek a další. Na den
patrona Èeského království sv. Václava (28. záøí 1914) pøísahali v Kyjevì

pøíslušníci Èeské Družiny na nejstarší bojový prapor s vyšitou
svatováclavskou korunou.

Na frontì pùsobili v malých výzvìdných skupinách jako souèást
3. ruské carské armády. Podnikali drobné výpady, rozšiøovali letáky ve
frontovém pásmu a získávali od zajatcù informace o situaci protivníka.
Iniciovali pøechod èeských jednotek rakouské armády na ruskou stranu.
Rakousko-uherské velení proto naøídilo po èlenech Èeské Družiny
nepøetržitì pátrat a po dopadení je ihned odsoudit na smrt. Prvními takto
popravenými legionáøi byli Antonín Grmela a Jozef Müller.

Od jara roku 1915 byl v carském Rusku z jugoslávských
rakousko-uherských zajatcù v Odìse zformován dobrovolnický Srbský
sbor. Vzhledem k tomu, že pøijetí do tohoto sboru nebylo tak
komplikované jako u Èeské Družiny a dùstojníci do nìj byli pøijímání ve
svých pùvodních c. a k. hodnostech, pøihlásilo se do Srbského sboru na
1 000 Èechù a Slovákù. Dobrovolníci byli zaøazeni do srbské divize plk.
Hadžièe, která se v srpnu 1916 (po vstupu Rumunska do války na stranì
Dohody) zúèastnila bojù v Dobrudži. Divize podstoupila útrpné ústupové
boje a její zbytky se stáhly do Ruska. Èást našich pøíslušníkù pøešla do
1. ès. støelecké brigády, ostatní se srbskou divizí úèastnili roku 1917 bojù
na solunské frontì. Odtud byli na zákrok Èeskoslovenské národní rady
v Paøíži pøesunuti do Francie a Itálie.

Z malých jednotek v Rusku vznikla postupnì Èeskoslovenská støelecká
brigáda, která pak jako celek byla nasazena do bojù u Zborova v rámci
ruské letní ofenzívy. Dne 2. èervence 1917 zahájila útok na nepøátelské
pozice. S využitím i tzv. koèièích pøískokù, bìhem šesti hodin bojù
prolomila v celém úseku nepøátelskou obranu. Obsadila ètyøi linie
zákopù, pronikla do hloubky až 5 km a splnila úkol celého sboru.
Necelých 3 500 èeskoslovenských vojákù dokázalo (za cenu 190 mrtvých
a 800 ranìných) získat 3 200 zajatcù, 15 dìl a velké množství zbraní
a vojenského materiálu. Vìtšina sousedních ruských útvarù však pøi
útoku neuspìla a Kerenského ofenziva rychle skonèila. Vítìzství
ès. Brigády u Zborova jí získalo jak ruské, tak mezinárodní uznání
a umožnilo další nábor zajatcù pro novì vznikající 5. (Pražský – T. G.
Masaryka), 6. (Hanácký), 7. (Tatranský) a 8. (Slezský) støelecký pluk.
Uvedené vznikající pluky, které tvoøily druhou støeleckou divizi, navštívil
v srpnu 1917 v Borispolu i T. G. Masaryk.

Obraz ruské ofenzivy by však nebyl úplný, kdybychom nezmínili
8. armádu generála Kornilova. V její sestavì v 1. úderném oddíle
pùsobila Èeská rota se 114 èeskoslovenskými dobrovolníky. Tito se
pùvodnì hlásili do Èeskoslovenské støelecké brigády, ale pøijati byli do
Kornilovcova úderného pluku. Velitelem Èeské roty byl štábní kapitán
Karol Mejstrík. Celý úderný oddíl, jako jeden z nejspolehlivìjších
vojenských èástí, dosáhl v rámci ofenzívy významných bojových úspìchù.
8. èervna 1917 pronikl do hloubky 6 km, dobyl 3 pásma nepøátelských
opevnìní a zajal celý pluk pìchoty. Po doplnìní na konci roku 1917
pøešla Èeská rota v poètu 250 mužù ke 4. ès. støeleckému pluku Prokopa
Holého. Nìkteré prvky typické kornilovské èerné uniformy a rukávového
štítku byly pøesunuty do úderného oddílu Èeskoslovenského sboru v
Rusku.

Pøi odchodu Èeskoslovenského sboru z Ukrajiny hrozilo nebezpeèí, že
jednotky 1. støelecké divize budou u Bachmaèe obklíèeny postupujícími
nìmeckými vojsky. Proto dostaly jednotky 6. støeleckého pluku
»Hanáckého« a 7. »Tatranského« za úkol udržet železnièní uzel do
pøejezdu všech èeskoslovenských vlakù. Kombinací bojù a taktickým
vyjednáváním o pøímìøí se ès. jednotkám podaøilo zadržet pøesilu
nìmeckých vojsk a umožnit tak pøechod ès. vlakù pøes Bachmaè. Poslední
nìmecký útok byl odražen 12. bøezna 1918 u Èesnokovky a brzy ráno
téhož dne pøejel pøes Bachmaè poslední ès. vlak.

Boj o okolí Bachmaèe tak skonèil pro legionáøe úspìšnì. I když za cenu
90 padlých a 200 ranìných, podaøilo se legionáøùm vyprostit z okleštìní
a odjet vlakovými soupravami smìrem na východ.

Sibiøská anabáze – toto oznaèení je velmi výstižné pro události
zaèínající ústupovým bojem èeskoslovenských legií z Ukrajiny v bøeznu
1918 a konèící evakuací ès. vojsk z Vladivostoku roku 1920. Následuje
výèet událostí, které tìžké období anabáze pøineslo:
# 7. bøezna 1918 – zahájení odevzdávání výzbroje ès. legii v Penze
# 14. bøezna 1918 – »Èeljabinský incident« (vystoupení ès. legií proti
sovìtské vládì)
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# 21. - 26. kvìtna 1918 - naøízení vrchního velitele Rudé armády
Trockého úplnì odzbrojit a internovat ès. legie s následnými neèekanými
pøepadeními našich transportù u Marianovky, Irkutska, Zlatoustì a
Krasnojarska
# 25. - 26. kvìtna 1918 - obsazení Mariinska a Novonikolajevska 7.
støeleckým plukem
# 29. kvìtna 1918 - dobytí mìsta Syzranì, Samary, Orenburgu a Ufy 1.
a 4. støeleckým plukem
# 7. èervna 1918 - obsazení centra Sibiøe - Omska 2. a 6. støeleckým
plukem
# 9. èervna 1918 - spojení sibiøské a omské skupiny u stanice Tatarskaja
# 29. èervna 1918 - obsazení Vladivostoku pod velením generála
Diterichse
# 5. èervence 1918 - dobytí Nikolska Ussurijského 5. a 8. plukem
# 6. èervence 1918 - obsazení velké èásti sibiøské magistrály od Volhy až
po Irkutsk. Spojení všech ès. vojsk, které se nacházely západnì od jezera
Bajkal.
# 14. èervence - 16. srpna 1918 - dobytí bajkalských
tunelù obchvatným manévrem pøes pohoøí a jezero
# 7. srpna 1918 - pozemní a øíèní operace, kterou je
obsazena Kazaò
# 9. srpna 1918 - shromáždìní 259 legionáøských ešalonù
ve Vladivostoku, tj. 531 osobních a 10 287 nákladních
vagónù
# 20. srpna 1918 - zajetí a umuèení velitele Východní
skupiny pplk. Ušakova u stanice Posolskaja
# 1. záøí 1918 - spojení Východní a Vladivostocké
skupiny u stanice Olovjannaja
# 26. øíjna 1918 - »Aksakovská tragédie« - sebevražda velitele 1.
støelecké divize plukovníka Švece na stanici Aksakovo
# 1. listopadu 1918 - pøíjezd ministra vojenství generála Štefánka
# 10. listopadu 1918 - slavnostní pøedávání praporù ès. jednotkám 2.
støelecké divize
# 15. - 30. ledna 1919 - odevzdání fronty vytvoøené ruské protibolševické
armádì
# 1. února 1919 - vznik 3. støelecké divize v Krasnojarsku
# 1. - 15. února 1919 - obsazení a provádìní ochrany stanoveného úseku
sibiøské dráhy
# do kvìtna 1919 - provádìní hlubokých pronásledovacích výprav na jih
až k øece Manì
#   èerven 1919 - potlaèení hlavních povstaleckých a diverzantských sil
u magistrály
# øíjen 1919 - zahájení odsunu ès. vojsk do Vladivostoku (podle direktiv
z vlasti)
# listopad 1919 - kontraverze ès. vojsk s vojskem atamana Semenova
# 7. února 1920 - podepsání pøímìøí na stanici Kujtunu za podmínek, že
po projetí všech ès. vlakù bude pøedán ruský zlatý poklad
Radì lidových komisaøù
# 1. bøezna 1920 - ukonèení odjezdu všech legionáøských
vlakù z Irkutska
# do 2. záøí 1920 - pøíprava a evakuace èeskoslovenských
legií z Vladivostoku domù

http://www.cslegie.wz.cz - najdete zde èlánky, fotografie
apod.

Èeský lev (heraldika)
První známé barevné vyobrazení èeského lva (Nástìnná
freska Gozzova paláce v Kremži, 70. léta 13. století)

Èeský lev je pojem pro lví heraldickou figuru objevující
se na erbech èeských panovníkù, pozdìji na znaku èeského
státu. Dnes se pod pojmem èeský lev rozumí »støíbrný
dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí«,
který se jako symbol Èech (nìkdy reprezentoval všechny
zemì Koruny èeské) objevuje od 13. století, v dobì vlády
Pøemysla Otakara I. V podobném významu mu pøedcházel
jednoocasý lev (pøíèiny pøidání druhého ocasu nebyly
nikdy jednoznaènì vysvìtleny), který nahradil
pøemyslovskou èernou plamennou (svatováclavskou) orlici
na støíbrném poli.

Tato figura se udržela až do souèasnosti na malém, støedním i velkém
znaku Èeské republiky. O zisku figury lva do znaku také vypráví
pøíslušná heraldická legenda o Bruncvíkovi, která navazuje na legendu
o Štilfrídovi (ta se vztahuje k zisku orlice). Tato legenda se zdá být
inspirovaná nìmeckými bájemi, mimo jiné o Jindøichu Lvovi, odkud je
také vyvozován název hlavní postavy, Bruncvíka, vzhledem k tomu, že
Jindøich byl z Brušvíku (staronìmecky Bruneczwig). Døíve se myslelo, že
Bruncvík mìl pøedstavovat èeského knížete Vladislava II., ale tento názor
se ukazuje jako chybný pøedevším vzhledem k Vladislavovým skutkùm,
podle kterých Bruncvík byl spíše jeho syn Pøemysl Otakar I. Tomu by
také odpovídalo to, že král Pøemysl nejspíš skuteènì získal lva od syna
Jindøicha, budoucího císaøe Oty IV.

Vznik
Podle kroniky takzvaného Dalimila získal roku 1158 èeský kníže
Vladislav II. od Fridricha Barbarossy královský titul a zároveò jako erb
støíbrného lva s jedním ocasem na èerveném poli (zde panuje

nejednotnost v názvosloví a lze se setkat s pojmem lvice, který
má oznaèovat jednoocasého lva, spíše ve starší literatuøe). Jedná
se však pouze o kronikáøovu smyšlenku, nebo� ještì v poslední
tøetinì 12. století se objevují lev a orel na pøemyslovských
mincích jako pouze obecná znamení bez souvislosti s heraldikou.
Lev jako heraldické znamení byl mezi Pøemyslovci poprvé použit
roku 1213, kdy je doložen na peèeti moravského markrabìte
Vladislava Jindøicha. Jsou náznaky, že již šlo o dvouocasého lva,
ale protože otisk peèeti je nebarevný, nelze dokázat, že šlo
o téhož lva, který se pozdìji stal symbolem èeského krále a Èech.
Kronikáø Dalimil píše, že lva polepšil o druhý ocas beze zmìny

tinktury Pøemyslu Otakarovi I. øímský král Ota IV. za pomoc pøi
potlaèování saského povstání, opìt jde však o smyšlenku kronikáøe, nebo�
Pøemysl Otakar I. lva jako heraldický symbol nikdy nepoužíval.

První nepochybný doklad existence støíbrného dvouocasého lva v
èerveném poli tak pochází až z roku 1247, kdy jej jako své erbovní
znamení pøijal z titulu markrabìte moravského Pøemysl Otakar II.. Mnozí
historici se domnívají, že tento symbol používal jako spoluvládce svého
otce, krále Václava I. a druhý ocas symbolizoval právì Pøemyslovo
spoluvládcovství. V roce 1253, když po smrti svého otce, Václava I.,
nastoupil na èeský trùn, ponechal si tento erb a zaèal jej používat jako
znak èeského krále (pro moravského markrabìte si pak vytvoøil nový erb
s šachovanou orlicí). Tento znak s rùznými drobnými zmìnami ve
výzdobì zùstal znakem Èeského království až do roku 1918 a jako znak
Èech až dodnes. www.wikipedia.cz
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Ve dnech 10. a 11. 11. 2011 probìhl ve tøídách 5.A a 5. B na ZŠ
Hluboká nad Vltavou projekt pod vedením uèitelù a studentù SZŠ a VOŠZ
Èeské Budìjovice s názvem »Prohlubování znalostí o lidském tìle
a v poskytování laické první pomoci u žákù 5. tøíd základních škol«.
Celý projekt byl rozdìlen do dvou èástí, teoretické a praktické.

V teoretické èásti žáci vyplòovali za pomoci uèitelù a studentù
zdravotnické školy pracovní listy jednotlivých soustav lidského tìla.
Soubìžnì s touto frontální výukou a individuální prací žákù probíhala
prezentace na interaktivní tabuli, pomocí níž žáci vyplòovali pracovní listy
èi kontrolovali svou práci. Touto teoretickou èástí si žáci podstatnì
obohatili základní vìdomosti o lidském tìle a jeho fungování a o
nezbytných zásadách první pomoci pøi bìžných úrazech i tìch životu
ohrožujících. Dìti se aktivnì zapojovaly do diskuse, kladly dotazy a
dozvìdìly se tak øadu dalších zajímavostí.

Pøehledné pracovní listy si žáci zaøadili do svých výukových materiálù
a bude jich využito pro další práci v hodinách pøírodovìdy èi jako studijní
materiál pro další roky školní docházky. Praktická èást se setkala s velkým
zájmem, nebo� si žáci na zdravotnické výukové technice a pomùckách, ke
kterým nemají bìžnì pøístup, vyzkoušeli nejen první pomoc, ale na
rùzných modelových pøípadech i zásady chování v takovýchto nároèných
životních situacích. Sami si vyzkoušeli, že poskytnutí první pomoci není
zdaleka tak jednoduché, jak vypadá, a že  vyžaduje nejen znalosti, ale
i odvahu, protože každý z nás se nìkdy mùže dostat do situace, kdy svou
pomocí mùže rozhodnout o nìèím životì.

Projekt se velmi vydaøil, èemuž pøispìla i dùkladná pøíprava a realizace
zástupcù SZŠ a VOŠZ, kterým náleží veliké podìkování. Doufáme, že se
mùžeme tìšit na další spolupráci a takto pøínosné projekty. 

Mgr. Markéta Tesárková,  Mgr. Jaroslav Schmied

Vánoce jako generátor odpadù
Po vánocích pøibude až 2 000 tun elektroodpadu

Vánoce jsou snad nejvìtším generátorem odpadù v roce. Ze
zkonzumovaného jídla a pití zbydou v Èeské republice tuny plastù èi
skla a ze záplavy dárkù hory papíru, které by pokryly více než 1 000
fotbalových høiš�. Tento odpad jsou ale Èeši zvyklí tøídit. Horší je to
s elektroodpadem – toho podle neziskové spoleènosti ASEKOL po
Vánocích pøibude až 2 000 tun. 

Elektronika patøí mezi nejfrekventovanìjší dárky a nákupem nového
spotøebièe se nahrazuje ten starý, který vìtšinou konèí nìkde ve skøíni
nebo hùøe v popelnici. Nejèastìji se jedná o mobilní telefony, drobné
spotøebièe, televize a elektronické hraèky. ASEKOL odhaduje hmotnost
pøírùstku elektrospotøebièù o Vánocích až na 2 000 tun. Už tak pøitom
témìø tøetina èeských domácností disponuje nìjakým nepoužívaným èi
nefunkèním spotøebièem. 

V èeských domácnostech se nalézá velké množství vyøazené
elektroniky, jejíž hmotnost lze odhadovat až v desítkách tisíc tun. Je
tøeba si uvìdomit, že jejich recyklací by se daly ušetøit  pøírodní zdroje,
které by jinak byly použity k výrobì nových spotøebièù, pøibližuje situaci
Hana Ansorgová, manažerka komunikace spoleènosti ASEKOL.

Pøitom možnost odevzdání elektrospotøebièe se pro obèany stále
zjednodušuje. Hana Ansorgová vysvìtluje: Kromì tradièní sítì sbìrných
dvorù, kde mohou lidé odevzdávat vìtší spotøebièe jako napøíklad
televize nebo poèítaèové monitory, nabízí ASEKOL v Jihoèeském kraji
i širokou sí� èervených stacionárních kontejnerù. Tyto nádoby jsou
umístìny vedle dalších barevných kontejnerù urèených pro tøídìní
plastu, papíru nebo skla, vysvìtluje Ansorgová. 

ASEKOL inicioval vznik samostatných kontejnerù na elektro jako
první v Evropì. Snahou je zejména usnadnit a pøiblížit lidem možnost
správného tøídìní vysloužilých spotøebièù. Do èervených kontejnerù,
kterých je v souèasné dobì v Jihoèeském kraji 120, patøí baterie
a drobná elektrozaøízení, jako jsou napøíklad kalkulaèky, rádia, drobné
poèítaèové vybavení, mp3 pøehrávaèe, telefony a elektronické hraèky.
Mezi svátky navíc dobøe poslouží, protože mnoho sbìrných dvorù je
v této dobì uzavøených.

Lidé èervené kontejnery hojnì využívají, za což jim patøí obrovský dík.
Jen do konce listopadu roku 2011 se z kontejnerù v Jihoèeském kraji
vybralo více než 57 tun drobného elektroodpadu, øíká Ansorgová.

Další možností jsou menší nádoby, takzvané E-boxy. Lidé mohou nosit
vysloužilé spotøebièe do více než 2 000 E-boxù, což jsou speciální
nádoby na drobný elektroodpad umís�ované na úøadech, ve firmách
a dalších institucích.

Èeši se sice ve tøídìní elektrospotøebièù zlepšují, ale situace stále není
ideální. Recyklací se pøitom zabraòuje úniku škodlivých látek, jako je
rtu� nebo olovo, do pøírody, a zároveò dojde k opìtovnému využití až
80 % materiálù z každého zaøízení. Je potøeba usilovat o to, aby se
tøídìní elektrospotøebièù stalo takovou pøirozeností, jako tøídìní plastù,
papíru a skla, uzavírá Ansorgová.

ASEKOL, s.r.o., je nezisková spoleènost, která od roku 2005 provozuje
kolektivní systém zpìtného odbìru elektrozaøízení.

Strana 8 Hlubocký zpravodaj | leden  2012



Tváøí v tváø nepøedstavitelnému: nemìli bychom zapomínat
27. leden je mezinárodní den obìtí Holocaustu, protože toho dne, roku
1945 byl osvobozen nejvìtší vyhlazovací tábor Osvìtim– Bøezinka. 

Druhá svìtová válka se zapsala do dìjin, nemìli bychom zapomínat na
hrùzy, které se odehrávaly mimo zákopy, protože i ty jsou souèástí bojem
rozvíøené Evropy. 

Je tomu dva roky, co jsem sedìla na historickém semináøi na
Èesko-anglickém gymnáziu a se zaujetím poslouchala pøíbìh paní L.H.,
která mì a mým spolužákùm vypovìdìla, jak tìžký byl život za 2. svìtové
války v koncentraèních táborech. 

Paní L.H. se narodila ve svitavské rodinì na jaøe roku 1916 a již v roce
1918 pøišla o matku, která podlehla Španìlské chøipce . A tak L. žila
pouze s otcem a bratrem, se kterými mìla ovšem velmi pevný vztah.
Navštìvovala Montessorskou støední školu a po jejím vystudování se
stala vychovatelkou dìtí. Rok byla zamìstnána ve veøejné sféøe, ale poté
byla bez udání oficiálního dùvodu propuštìna a zaèala pracovat jako
opatrovnice dìtí v rodinách. (Dokonce se v mládí znala s Oskarem
Schindlerem, mužem, který zachránil 1200 Židù.)

Dne 25.10.1929 došlo ke krachu na New Yorské burze a Svìt se ocitl
v hospodáøské krizi. Nìmecko, které se ještì nestaèilo vzpamatovat ze
ztrát 1. svìtové války, bylo krizí velmi silnì zasaženo, a toho využil
skvìlý øeèník Adolf Hitler. Sliboval lidem lepší zítøky a cestu ven z krize,
mìl skvìlou propagandu a budoval si tábor svých pøívržencù. Mezi lety
1930 až 1934 probìhlo nìkolik voleb, z èehož nìkteré byly pro Hitlera
neúspìšné, tak byl roku 1933 zøízen pracovní tábor Dachau, pro lidi
z opozice. Nakonec skonèilo toto nestabilní období referendem a Hitler
se stal øíšským kancléøem s 89.9 % hlasy. 

S Norimberskými zákony, pøijatými 15.9.1935 se zlegalizoval
antisemitismus. Diskriminace Židù se stala oficiálním trendem, který byl
kontrolovaný státními úøady. Židé museli být znaèeni hvìzdou, byli
nuceni žít v ghettech, dostávali menší pøídìly jídla a tabáku, mìli
vyhranìnou dobu pro nákup a na nìkterých obchodech dokonce nacházeli
nápisy: »Židé nevítáni«; »Židùm vstup zakázán« nebo »Židùm
neprodáváme«. V té dobì pracovala L. jako vychovatelka dìtí v jedné
pražské rodinì, s dìtmi si musela chodit hrát na židovský høbitov, jelikož
jako Židé nemìli pøístup do veøejných parkù, ani na ostatní veøejná místa,
napø. do restaurací. 

Dne 1. záøí1939 odstartovala 2. svìtová válka, válka totálního
charakteru, zasáhla totiž všechna odvìtví obèanského života a všichni lidé
byli zainteresováni.

L. H. za II. svìtové války:
24. listopadu1941 byl vypraven první transport z Prahy do koncentraèního
tábora Terezín. Paní L.H., byla transportována 24. dubna
1942 a v Terezínì pracovala jako opatrovnice dìtí, které byly
násilnì odtrhnuty od rodièù, byly do tábora transportovány z
židovských sirotèincù nebo tam o rodièe pøišly. Mìla na
starost osm dìtí a nebylo vùbec jednoduché pro nì vymyslet
zábavu, ponìvadž nebyly k dispozici žádné knihy, natož pak
hraèky. Veèerka byla v osm hodin, ale nìkteøí lidé se
domlouvali a scházeli se tajnì. Paní L. a další dvì dívky se
napøíklad scházely s uèitelkou a ta je »uèila« angliètinu.
Nepøedstavujme si, že dívky mìly poznámkové bloky a tužky,
ony totiž nemìly ani židle, a tak sedávaly na zemi. Je
obdivuhodné, že mìly energii a chu� uèit se nìèemu novému.
Ovšem i tak, byl podle L.H. Terezín rájem ve srovnání s tím,
co pøišlo po nìm. Terezín sloužil pøedevším jako pøechodné
místo pro lidi, kteøí byli následnì deportováni do Osvìtimi,
ovšem nikdo nemìl ponìtí, co se v ostatních táborech dìje.
Postupem èasu se situace v táboøe stabilizovala a existovala
možnost pøežití.

Vyhlazovací tábor Osvìtim:
22. prosince 1943 byla paní L. transportována do Osvìtimi, kde byla jako
každý podrobena selekci. Stála tedy pøed doktorem Mengelem a ten ji
poslal nalevo, tedy do pracovního tábora. Všichni poté prošli kontrolou,
byli nahnáni do sprchy a poté tetováni. Pøišli o veškeré osobní vìci a byly
jim pøidìleny vìzeòské obleky, které sloužily jako jejich jediné obleèení.
Lidé, kteøí byli posláni napravo, byli urèeni k okamžitému »zplynování«

nebo k pokusùm. Každé ráno byl budíèek v 6:00, následovalo
shromáždìní a poèítání. Pøes den byly na programu nucené práce, chodilo
se do továren, do dolù. L. byla i v Osvìtimi ošetøovatelkou dìtí v bloku
31, který se na noc zavíral. Sama byla na bloku 29, odkud byl pøístup k
umývárnám, takže je tajnì s nìkterými spoluvìzeòkynìmi navštìvovala
v noci, èímž riskovala život. Umývárny byly totiž pøístupné pouze ráno a
po práci, kdy byly hlídány a nikdo nemìl dost èasu ani soukromí se
dùkladnì umýt. Nejhorší podmínky byly v táboøe v zimì. Mnohé ženy,
které vykonávaly namáhavé práce a zároveò žily v takových podmínkách
pøestaly menstruovat, ponìvadž se jejich tìlo situaci pøizpùsobilo. Strava
byla nejen chudá, ale bylo jí i málo, každý dostal svùj denní pøíjem, 12,5
dkg chleba na tøi dny a docházelo až k takový pøípadùm, kdy si jej vìzni
navzájem kradli. V blocích se netopilo a teploty dosahovaly až – 28°C,
omrzliny proto byly na denním poøádku. 

V Osvìtimi se nièemu nedalo vìøit. Napøíklad jednou byl nábor na
práci, lidé se pøihlásili, ale pozdì zjistili, že byli obelháni a šli na pøímou
smrt. Když tak pøišla další zpráva o hledání pracovní síly, nikdo jí
nevìøil, ale nìkteøí lidé se pøeci jen pøihlásili, mezi nimi i L. a tentokrát
se nejednalo o klamnou nabídku. Vìzni byli v nákladních vagónech
vezeni neznámo kam, až jich nakonec polovina skonèila v pracovním
táboøe v Hamburku, kde uklízeli zbytky po bombardování, druhá polovina
pak v pracovním táboøe Christianstadt. V Christianstadtu byli vìzni
umístìni jako pracovní síla v dolech, v továrnách, v lese nebo jako L. v
munièních skladech. 

V lednu roku1945 byl koncentraèní tábor Osvìtim osvobozen Sovìty
a byly zahlazeny stopy, pøeživší vìzni byli nuceni absolvovat »pochod
smrti«. Paní L. nastoupila tento pochod právì z tábora Christianstadt
a v bøeznu 1945 došla do Bergen-Belsenu, kde setrvala až do osvobození
anglickou armádou (15. dubna 1945). V Bergen-Belsenu paní L. ještì
prodìlala skvrnitý tyfus, a tak se do Prahy dostala až 14. èervence 1945.
S ostatními osvobozenými vìzni pøijela hlášeným vlakem na Wilsonovo
nádraží, kde na nì èekaly sestry Èerveného Køíže. Na nádraží si paní L.
zjistila, že nikdo z její rodiny 2. svìtovou válku nepøežil, až na bratrance,
který ale podlehl váleèným zranìním pár mìsícù po skonèení bojù.
Nemìla tedy kam jít a tak skonèila opìt na palandì v provizornì zøízeném
záchytném táboøe (ten byl v budovì školy Charlotty Masarykové). 
V roce 1947 se paní L. provdala za doktora, který v koncentraèním táboøe
pøišel o manželku a dceru. 

2. svìtová válka v èíslech:
– celkem si II. svìtová válka vyžádala 60 miliónù obìtí.
– až 6 miliónù židovských obìtí (– každý zdroj uvádí jiné èíslo, od 5mil.

do 6 mil.)
– až 6 žen sdílelo
j e d n o  l ù ž k o
v Osvìtimi.
– 72708 – èíslo, které
pøipomíná dnes a
dennì paní L.H. její
pobyt v Osvìtimi.
– 36 pøíbuzných
ztratila paní Louisa
bìhem války. Dnes
má dvì dìti a tøi
vnouèata. 
– 800 km dlouhý
p o c h o d  s m r t i
absolvovala L.H. a
její spoluvìzeòkynì.

Jsem moc ráda, že
jsem dostala pøíležitost být svìdkem povídání této milé paní. Musím øíct,
že to byl velmi silný zážitek a pøi nìkterých pasážích vyprávìní, jsem se
nedokázala ubránit slzám. Slzám, které byly plné hoøkosti, vzteku, ale i
obdivu a soucitu. Paní L.H. bych chtìla podìkovat za možnost zveøejnit
její pøíbìh a paní Alenì Mitter za otisknutí mého èlánku.

Kateøina Váchová, 19 let

www. hluboka.cz      strana 9



Strana 10 Hlubocký zpravodaj | leden  2012



www. hluboka.cz      strana 11



Vodníci ve školce

Tìsnì pøed Vánoci jsem si naordinovala
protistresové láznì. A docela levné.
Staèilo navštívit školkovou tøídu
s nejmenšími dìtmi na Masarykovì ulici
a dopøát si trochu neøedìné èisté dìtské
radosti a energie. 

Vìøte tomu, že pøi poslouchání
dìtských názorù a moudrostí se vám
z hlavy vypaøí všechny starosti. Vymìnit
dospìlácký režim dne za hraní,
svaèinku, procházku, hraní, obìd,
pohádku a spinkání bych brala hned.
Tìsnì pøed Vánoci bylo ve školce
ponìkud ménì dìtí, než mají paní
uèitelky obvykle na starosti, takže
atmosféra byla ještì o nìco rodinnìjší.

A nemylme se. Uèitelky v mateøských
školách udìlají s dìtmi poøádný kus
práce. Nejde jen o nekoneèné uèení
správných návykù, oblékání a toho, jak
se máme k sobì vzájemnì slušnì chovat.
Jde také o to, nauèit dìti lásce
k domovu, poznávat, co nás obklopuje,
porozumìt tradicím, umìt nìco udìlat
rukama, nauèit se písnièku – dalo by se
to nazývat všelijak vznešenì a dosah
práce s dìtmi je vlastnì nepøedstavitelnì
obrovský. 

Ale nazváno obvykle je to zkrátka
a jednoduše výchova ke slušnosti
a tvoøivosti. Kéž by nám všem ta
slušnost vydržela až do dospìlosti...

Návrat k jednoduchým hraèkám
O Správná uèitelka z mateøské školky
musí mít pøehled o aktuálních hraèkách
a hraèkové módì. Aby se pak nedivila,
když se dìtem do tøídy koupí pro radost
magnety s postavièkami, že o ty dva
nejošklivìjší, které by soudný rodiè èi
uèitel nejradši vyhodil do koše, se strhne
ta nejvìtší bitva. Proto èas od èasu zavítá
uèitelka do hraèkáøství,
postává u regálù a seznamuje
se s novinkami. A nìkdy jí
z nich pøechází zrak. 

Vlastnì jsem se do školky
pùvodnì pøišla podívat na
vodníèky. Paní uèitelka mìla
dobrý nápad, že vodníèka
udìlají dìti spoleènì s rodièi.
Známou  pohyblivou figurku
z tvrdého papíru, kdy ruce
a nohy jsou pøipevnìny k tìlu
knoflíèky a spojeny provázkem, takže
když se dole za ten provázek tahá,
vodníèek mává rukama i nohama.

Pracovní tým dìti a rodièe vytvoøil
celou tøídu vodníèkù a všem se moc
povedli!

Zaujetí vodníky se ve školkové tøídì
protáhlo na celý mìsíc, zaèalo vlastnì už
v dobì výlovù. Rybníky, které se lovily,
jsou sice pro školku daleko, tam na
procházku nedojdou, ale paní uèitelka

s dìtmi si øekli: Je to logické, na Hluboké je spousta rybníkù,
u nás musí nìjaký vodník urèitì být! Ale on se bojí silnice –
neumí správnì pøecházet – a proto dìti objevily vodníka v
bazénku školní zahrádky. Vodník se kouzelnou cestou dostal
do školky, nikomu nepatøil – a ve školce ho mají rádi.
Zeleného, trošku z látky a trošku z plyše, je velký skoro jako
dìti, jmenuje se Bonifác a má èerné oèi. To je dùležité,
uslyšíte pozdìji.

Pravda je, že dìti se pozastavily i nad èistotou vody v
nìkterých rybnících. 

A vyèistíš to, Ivo? ptají se paní
uèitelky. Já bych to mìla èistit?
Dìsí se paní uèitelka, která i tak
už má práce dost. Vodník by to
mìl vyèistit, ten tam žije – ale
lidi by mu mìli pomáhat
a nedìlat nepoøádek. To mu dá
moc práce, zlobí se jedna
z holèièek, má jen dvì ruce!
Vodník, který má èerné oèi,
není zlej, je hodnej! Kdo dostane

od vodníka èarovnou sklenìnou kulièku a hodí ji na zem,
najde všechny vìci, které se mu kdy ztratily. Opatrnosti navíc
je tøeba u vodníkù se zelenýma oèima. Mohl by vás utopit,
a proto je tøeba umìt plavat.

Dìti tedy kreslily s rodièi »hejbací« vodníky ve školce
spoleènì. I když nìkteøí rodièe øíkali, my ho možná ještì
nakreslíme, ale urèitì nám nebude skákat, a nìkteøí tvrdili,
že v životì nepøišili knoflík. Takže nìkde vypomohla
i babièka. A babièce se podaøilo, že vodník vesele skáèe.
Oblièeje vodníèkù byly rùzné: jeden jako kašpárek, druhý
zuby nakøivo, èervený nos, tenhle má dokonce anténku na
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hlavì (podle malého tvùrce: nabírá
signál!) Nìkterá rodina vytvoøila vodníky
dva, to když se zcela nesešly pøedstavy
maminky a tatínka spoleènì s dítìtem.

Dìti se nauèily krásnou vodnickou
písnièku o Hastrmánkovi a na požádání ji
velice rády zazpívají: Pláèe vodníèek, že
mu vyschnul rybníèek, mlýnek doklapal,
šùsek fráèku dokapal. Sám zbyl v povodí,
k pøehradì se nehodí, šel se utopit, aby
mìly dìti klid. Ten morbidní závìr si
musíte opìt logicky pøebrat: pochopte –
vodník se pøece nemùže utopit.

»Víte,« pochvaluje si paní uèitelka,
»dneska si dìti chtìjí hrát s nindžy,
bajonikly, kostlivci a jinými pøíšerkami,
a teï si pøedstavte, ona je uchvátila
hopsací hraèka z papíru, kterou si
vyrobily samy. To považuji za velký
úspìch. Na vodníka jsme si hráli, našli
jsme dvì písnièky spojené s pohybem, ta
o hastrmánkovi je moc baví, i když pro
tøíleté dítì není úplnì jednoduchá, jsou
tam tìžká slova.«

Proto si ve školce na podzim bìhem
výlovù èetli knížku o hodných vodnících,
velice krásný pøíbìh a pro náš rybníkatý
kraj jako stvoøený. Malí vodníci v ní
pomáhají starým vodníkùm, dobro má
vždycky pøednost.

Knížka se jmenuje Putování vodníkù od

rybníka k rybníku, v podtitulu mìla:
Pohádky k usínání. A tak se èetly pøed
spaním.

Vodníci Stulík a Blatoušek spolu putují
po jižních Èechách a hledají rybník, který
by jim poskytl »vodu nad hlavou«. Každá
z krátkých pohádek se vìnuje urèité èásti
cesty. Vypráví se v nich, co vodníci na
svých cestách zažili, s kým se setkali a co
jim setkání pøineslo. Hned na zaèátku
jsou svìdky pranice vodníkù o rybník
Rožmberk, u dalšího rybníka potkají
vodnickou školku, také pomohou
hubenému vodníkovi uchránit jeho rybník
pøed ohnivým strašidlem. Nakonec se po
všech útrapách rozdìlí a každý si najde
svùj rybník. Kniha je psána pro dìti i pro
všechny ostatní, kdo mají rádi pohádky a
jižní Èechy.

O Advent ve školce
Ve chvíli, kdy jsme dìti navštívili, se už
doèítaly adventní pohádky, na každý den
jednu, aby to do Vánoc rychleji uteklo. 
Každé dítì je úžasný originál, a to nejen
svojí podobou, ale i dušièkou.

V téhle školkové tøídì jsme na vlastní
oèi vidìli nejhodnìjší holèièku ve školce,
krásnì kreslí, všechno umí, nikomu
neubližuje a už dva roky nezazlobila.
Jmenuje se Michalka. Andrejka zas má
krásné dlouhé vlásky jako princezna,
pomáhá dìtem a je moc prima holèièka,
má brášky a sestru, vypráví, velkou
rodinu. Mì se taky narodí miminko, hlásí
se hned jeden chlapeèek. Vlastnì
mamince, má ho schované v bøíšku, bude

to holèièka, ale jméno jsme ještì
nevymysleli...

Dìti svaèily a pily èaj nebo mlíèko
z hrneèkù s oveèkami a my se od nich
dozvìdìli, že na Mikuláše èerti neodnesli
nikoho, protože až tolik  nezlobily. 

Tìšíš se na vánoce? ptáme se. Tìším
moc. Ale Ježíšek je pomalej, míní
modrooká holèièka. Asi mu to trvá, než
všechny dárky zabalí. 

Dva kluci radostnì hlásí, že jdou ze
školky po obìdì, a já si vzpomenu, že
jsem taky jako dítì vždycky toužila jít
domù po o. Ale dneska, kdyby mìli ve
školce jednu – dvì – tøi – postýlky navíc,
abych se do nich vešla, že bych hned
zùstala s nimi spát.

A tak si dìti vlezou do pyžámek a se
svou oblíbenou hraèkou se zachumlají do
modrých peøinek s veselými obrázky. Je
èas na pohádku a na malé zdøímnutí.

Odposlechnuto:

# Chci pùjèit erotická zvíøata 
(místo exotická)

# Hrajeme si na mìsíce: Já jsem únor, 
já èervenec ... a já zelenec!

# Jsem nemocný! A co tì bolí? 
Hejbá se mi žaludek...

# Byla jsem nemocná... mìla jsem
laštovice.

# Sedí smutnì nad dušenou zeleninou
s hráškem: Ty kulièky mi dìlají
starost!

# Já si sundám pucháèe (punèocháèe)
# Nechám se asi zabít, abych nezlobil.
# Asi pùjdu do lepšovny (místo

polepšovny)
# Èí je to papešník? (Kapesník)
# Proè tak zlobíš? Øeknìte rodièùm, že

jsem se nemìl narodit!
# Maminka mi koupila triko u šikmákù.

(Mínìno šikmookých Vietnamcù)
# Nesmím jíst mrzáky! (Rampouchy)
# Strejda je ostøíhaný na plešato.
# Krucipíska = krupicová kaše.
# Narcis = marcipán.
# Jé, nakreslil jsem domeèku

jen jedno oko.
# Hejbni špekem!
# Já jsem myška kuòkalka (žabka

kuòkalka)
# Paní uèitelko (závistivì u psacího

stolku) ty máš tolik krabièek – jak na
ministerstvu!

# Ta�ka z volebního lístku udìlal šipku
– a� letí!!!

# Mám jeèmenové semeno (jeèné zrno).
# Žirafa je žlutá a pihovatá.
# Chlapeèek se vrací se z WC: Tak ne,

bimbáèkovi se nechtìlo èùrat.
# Èím budeš? Kazisvìtem.
# Tebe nemiluju, paní uèitelko, já

miluju jenom mamku.
# To se mì nelíbí, ty mì zdržuješ, paní

uèitelko!
# Paní uèitelko, chodíš taky nakupovat

do Pennysu?!

# Hele koukni! Tam je èmelka!
# Èarodìj bere vílám jejich schopnosti...

(no, umìli byste ve tøech letech použít takové slovo?)

zápisky jedné paní uèitelky
více foto na:  http://janpirgl.zenfolio.com/p675038211
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# Vodník je jedna z nejznámìjších postav èeských pohádek a povìstí.
Nazývá se též hastrman, vasrman, basrman a podobnì (z nìmeckého
Wassermann – vodní muž). Jde o ztìlesnìní ducha vody, a proto se povìsti
o nìm vyskytují prakticky všude, kde se nachází nìjaká vodní plocha, a�
už jde o jezero, rybník, øeku nebo potok. Kromì èeských povìstí je vodník
znám také v Nìmecku, zatímco napøíklad ve Francii nebo Polsku jde o
bytost prakticky neznámou. Podle lidové démonologie je vodník (podobnì
jako èert) padlý andìl, který pøi svržení z nebe spadl do vody.

Vodník je obvykle vyobrazován jako nevzhledný zelený mužík se
širokými ústy, zelenými vlasy a vypoulenýma oèima, kterému kape voda
ze šosù. Umí se promìòovat v rùzná zvíøata, nejèastìji v konì nebo vodní
živoèichy jako žábu, rybku, raka, ale i koèku, psa, kohouta nebo i bìžné
pøedmìty jako bochník chleba, lucernu nebo vodní vír. Umí také ovládat
vodní živoèichy. Ke svým kouzlùm potøebuje alespoò kapku vody.
Nejvìtší sílu má ve svém živlu, pokud zaène schnout, velmi rychle slábne.
Vodník rád jezdí na sumci.

Povahovì jde
zpravidla o zlou
bytost, která škodí
l i d e m  a  t op í
nezkušené plavce za
úèe l em zí skání
jejich duší. 

Na dívky líèí
pentlièky a zrcátka,
která zavìšuje do
bažinatého rákosí a
na nebezpeèná místa
nad vodou. Nìkdy
také k l ade  na
mìlèinu blýskavou
zlatou rybu, aby tak
obì� vlákal do vody.
Nejèastìji prý topí
lidi o pùlnoci a v
pravé  poledne .
Chytøe  využívá
svých promìn –
napøíklad jako kùò
se pase na bøehu
rybníka a když na nìj nìkdo vsedne, skoèí do vody a jezdce utopí. Duše
utopených si schraòuje ve svém pøíbytku pod vodou v hrníècích – pokud
nìkdo takový hrníèek otevøe, duše unikne jako vzduchová bublina a
osvobodí se. Nìkdy také rybáøùm trhá sítì, rozhazuje na polích seno a
jinak škodí lidem. Èasto se podle povìstí vyskytuje ve mlýnech, kde
zastavuje mlýnské kolo. Nìkdy se ovšem vodník pobytem s lidmi natolik
»domestikoval«, že jde spíše o bytost zlomyslnou než vyloženì zlou, a
když má dobrou náladu, pomáhá mlynáøi s prací, za což si smí ve mlýnì
opékat ryby nebo dostává mléko, které prý rád pije. Sedává na vìtvích vrb
u rybníkù a øek nebo u vodních mlýnù, pokuøuje a pøemýšlí nebo hraje na
housle. Nìkdy na nìj mùžeme narazit i v hospodì. Vždy je pod
ním loužièka, protože má stále mokré šaty, ale když opouští vodu,
je vždy suchý.

Vodníka je možné spoutat jedinì provazem z lýèí. Mùže ho
také zneškodnit odvážný èlovìk, když mu odstøihne jeho mokrý
šos, který omotá rùžencem a zakope na høbitovì, u kostela nebo
na rozcestí. Vodník pøitom èlovìka pronásleduje, protože pokud
svùj šos nezíská do pøíštího svítání, zhyne. Z rostlin je ochranou
proti vodníkovi kapradí nebo èernobýl. 

Vodníka známe i z klasických dìl èeské literatury. Kdo z nás
neèetl v povinné èetbì sbírky Kytice – ze všech klasických balad
Karla Jaromíra Erbena právì baladu Vodník? Rozpor mezi
svìtem lidí a nadpøirozených  bytostí, mezi mravním øádem a
lidským selháním, by� jím jsou ty nejpøirozenìjší city (cit
mateøský), vede k tragédii v jednom z nejznámìjších pøíbìhù naší
literatury.

Vodníky potkáme i v Lucernì Aloise Jiráska (premiéra v
Národním divadle 1905). Vodník se jmenuje Michal, žije v mlýnském
náhonu a je zamilován do Hanièky, schovanky, která zde žije u mlynáøe

ještì s babièkou. Kromì Michala se zde usadil ještì starý vodník Ivan.
Dvojice vodníkù charakteristicky není hrùzostrašná, i když se jich
obyvatelé mlýna i zámku bojí.

Pro toho, kdo èetl ménì pozornì èeskou klasiku, máme také odkaz na
Èelakovského báseò Vodník (text. sb. Patery knihy plodù básnických).
Jedna z nejznámìjších klasických oper je rovnìž pøíbìhem, ve kterém je
vodník jednou z hlavních postav. Rusalka Antonína Dvoøáka. Opera
Antonína Dvoøáka patøí ke svìtovému opernímu repertoáru, je jeho ve
svìtì nejúspìšnìjší operou. Pøíbìh vypráví podobnì jako u Erbena
o konfliktu mezi svìtem lidí a pohádkových bytostí – tentokrát mezi
princem a rusalkou. Vodník je onen moudrý komentátor, který ví, jak to
mezi lidmi chodí... zpívá »rusalko, rusalko bledá, bìda«.

Jak jinak, vodníci se vyskytují i ve výtvarném umìní. A v jakém? V tom,
které má nejblíž lidovosti, i když bychom – pøi zevrubnìjším zkoumání
našli i jiné pøíklady. Zdá se, že napøíklad Josef Lada nadpøirozené postavy
potkával na každém kroku. Ladovy knížky jako Kocour Mikeš, Bubáci

a hastrmani, Øíkadla a další
patøí k základnímu fondu
moderní èeské pohádky.
Najdeme ho také u Karla
Èapka (Vodnická pohádka).

U Václava Ètvrtka se to
vodníky jen hemží. Který
z nich je nejznámìjší?
Èesílko, zlý vodník Kebule,
Volšoveèek? Volšoveèek je
nejlepš ím kamarádem
Cipíska, loupežnického syna
Rumcajse. Èesílko žije na
rybníku Kníže. V rybníèku
Brèálník žije Rákosníèek,
i když to nejspíš není vodník,
ale skøítek.

Znaèný výskyt vodníkù
mùžeme zaznamenat i v
èeských filmech. 

O jejich konci jsme se
dozvìdìli z filmu Jak utopit
doktora Mráèka aneb Konec
vodníkù v Èechách, filmu z

roku 1974, v režii Václava Vorlíèka. Dnes už kultovní film s celou øadou
pozoruhodných scén a situací, natoèený s herci, jejichž tvorba patøí ke
klasice èeského filmu. K vodnické rodinì patøí (a pozdìji pak už nepatøí)
Libuška Šafránková, František Filipovský, Miloš Kopecký, Vladimír
Menšík, Zdenìk Øehoø, Jaromír Hanzlík, Míla Myslíková ...

Ale vodníci nevymøeli a objevují se v dalších pohádkách... Taková
Princezna ze mlejna, režiséra Zdenka Trošky, vìnovala vdìèným divákùm
jak èerta, tak vodníka. Obìma se líbí krásná Eliška, která žije se svým
otcem ve strašidelném mlýnì. Proto se snaží »seè jim sily staèí, pomocí
intrik a kouzel mládence ze mlýna vypudit«.

Naštìstí se
o všech tìchto

postavách stále
pøesvìdèujeme

hlavnì
o Vánocích, kdy
se jejich výskyt
díky pohádkám

znásobuje. 
A doufejme,

že díky
 úžasné dìtské
fantazii a také

díky fantazii
školkových

uèitelek
se pohádky a snìní z našeho života hned tak nevytratí...
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Podaøená »komedyje« ze souèasnosti
Divadelní sezóna nabrala dech a hned za první premiérou Blbce k veèeøi, v provedení divadla Hluboká, následuje v lednu další,
s neménì zajímavým názvem, Postel pro andìla. Její realizace se ujali s nadšením sobì vlastním Køížžáci. Komedie Jaroslava

Kolodìje, jenž byl i autorem Dìdeèka, je roztomilá a vtipná. Pojednává o tom, jak jeden myslivec v podroušeném stavu postøelí svého
andìla strážného. Andìl s postøelenou perutí se mu tím pádem trochu vyèítavì zjevuje – a to jenom jemu, 

nikdo jiný ho nevidí. Což je pøíèinou mnoha zápletek...

Byli jsme se na pøedstavení podívat v létì, øíkají k výbìru aktuálního
pøedstavení divadelníci. Hráli ho na Orlíku amatéøi z Písku a bylo to moc
hezké. Je tam hodnì postav, dohromady asi deset, faráø, veterináøka,
sousedka, myslivcova rodina, zkrátka taková vesnická idylka.

A skuteènì to na idylku vypadá: Miroslav Èenìk právì pøináší na
jednu ze skoro posledních zkoušek hodiny do své divadelní
domácnosti – kukaèky. Jsou sice jenom ofocené na papundeklovém
podkladu, ale od pravých k nerozeznání a poslouží jako jedna
z dekorací rodinného domu hlavního aktéra pøedstavení.

A na zkoušku se už scházejí ostatní divadelníci, kterým ani blízkost
vánoèních svátkù nebrání v poctivém zkoušení.

Ze všech nejvíc záøí svou zlatou kudrnatou hlavou Zvoníèek, andìl
strážný – je velmi pùvabný, leè pøísný a nekompromisní v provedení
Hanky Hanušové.

Ludvíka Mysliveèka, hlavu rodiny, hraje Miroslav Èenìk – a jeho
postava, jak už to u mužù (výjimeènì) bývá, není zcela bez chyby.
Rád se napije, a to se mu tentokrát nevyplatilo. Však také Poldinka
Mysliveèková, jeho žena, kterou rovnìž pøísnì pøedstavuje Eliška
Adamová, svému manželovi musí èasto vyèinit. Diana Mysliveèková,
jejich dcera (Míša Prchalová) a její nápadník Vítek Pytlák (Ví�a
Macháèek) prožívají starosti zamilovaných a Míša je hraje tak dobøe, až
z toho chudák Ví�a zapomíná text...

Užvanìná a zvìdavá sousedka Skorcová se nezapøe v dùvìryhodném
provedení Jarky Bìhounkové a také role Køenka, faráøe (Josef Jirátko)
a veterináøky – chalupáøky Jarky Èeòkové – pøispívají ke správnému

spádu povedené historie. V rolích andìlù strážných Arielky a Lanzy se
objeví krásné mladé dívky, Anièka Prchalová a Viktorie Koritanová.

Nechejte se pøekvapit, èí andìlíèci strážníci to budou!
Tím, že jsem sledovala zkoušku a nikoli už hotové

pøedstavení, jsem zase jednou mìla možnost
nakouknout trochu pod poklièku divadelnické práce
– a okusila »jak se dìlá umìní«...
A i když samozøejmì je kolem hraní hodnì legrace
a vzájemného hereckého poš�uchování, pøece jen se
dohromady všichni chovají zodpovìdnì a pilnì.
Nejdùležitìjší není jen nauèit se text rolí, ale také
vymyslet kostýmy, pomoci s vybavením scény... 

Stavbu scény má jako obvykle na starost »vrchní
kulisák« Jirka Prokeš, který trpìlivì naslouchá
diskusím a žádostem o zmìny, domalování interiéru.
Budou dveøe nebo nebudou? Nìjaké okno? Chtìlo by
to parohy, nìjaké parohy, chlapi, kterej máte doma

parohy, pøineste je! Rovnìž je vyžádán vlastnoruènì malovaný obraz
autora Jiøího Prokeše s jelenem ... 

Petr Píša režíruje, ale také vymýšlí nasvícení a hudební podbarvení hry,
vèetnì ruchù a  rambajzù, které zvukovì dotvoøí dìj. Obdivuhodné je, že
režisér nìco øekne, podotkne èi doporuèí a oni to herci opravdu zahrají
jinak, s jinou emocí, jinou dikcí. Jak to dokáží upevnit v hlavì a zahrát to
pokaždé dobøe, podle jeho pøání, to nechápu... ? A napøíklad paní
Jirátková i pøi zkoušce peèlivì sleduje text, aby i tady, kdy je to zatím
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»naneèisto«, dokázala rychle nahodit text tìm, kterým právì vypadl
z hlavy... nebo do ní ještì vùbec nebyl vložen.

Na zaèátku bude zavøená
opona, rozdává režisér
p os l e d n í  i n s t r u k ce ,
rozdìluje, odkud kdo
pøichází... z opony, zleva,
zprava, už je taky jasné –
no, jak jinak: andìl se
samozøejmì snese shùry,
z nebe... Andìl Hanka
Hanušová – jakožto bytost

bezpohlavní a jako ten andìl, o sobì preciznì
mluví pouze v mužském rodì.

Ludvík Mysliveèek, muž z lidu, obtìžkán
menšími i vìtšími høíchy, právì bojuje se
zouváním vysokých bot... rovnováhu nemá
zcela v poøádku.

A ještì k tomu ho poøádnì bolí záda –
to nemá v roli, to je holá skuteènost.
Zkoušejí se svìtla, aby Míra Èenìk a
andìl v noèní košili nezakopli, svìtlo
bude svítit reflektorem pøesnì nad
andìlem Hankou...

Dva mladí krásní andìlíèci se bìhem
oèekávání své chvíle cpou v sále
svaèinou, Bùh ví, jestli opravdoví
andìlíèci mají takový apetit...

Intelektuální veterináøka pøichází
rozdrbaná a v obleèení vhodném spíš

na zahradu, ale hereèka Jarka
Èeòková øíká, že s tím nemá
problém. Správná hereèka
dokáže být zkrátka jednou za
dámu – a podruhé zase ne. 

A správné hereèky a herce na
jevišti máme, o tom není
pochyb. Pøijïte se podívat, a� jsou v hledišti také správní diváci.

Jak skonèí váš automobil?
Jen pro ty nejmladší je již samozøejmostí vynést odpadkový koš »do
popelnic a tøídìných nádob«. My døíve narození
bohužel pamatujeme i odpad vyvezený do lesa, èi
rokle. Za souèasný stav ani tak nemùže naše lepšící se
ekologické cítìní, ale prostì ta skuteènost, že jsme k
tomu byli donuceni zákonem. Jsme sice nuceni
separovat odpad, ale kdo nás k tomu opravdu donutí?
Kontroluje snad nìkdo, že do popelnice nepatøí baterie,
léky, chemikálie? Nezbývá než pøemlouvat a nabídnout
separaèní kontejnery, sbìrné dvory èi svoz.

U vyøazených automobilù je situace asi nejdále. Zde obèanu nezbude
nic jiného, než se dikci zákona podøídit. Tou mocnou pákou je systém
ekologické danì pøi pøevodu starých vozidel na nového majitele a placení
povinného ruèení. Kdo by chtìl platit za auto, které již nepoužívá?
A neplatit se opravdu nevyplatí. Od roku 2009 hrozí sankce minimálnì
50 Kè za každý nezaplacený den. A nevìøte, že na Vás se zapomene...

Likvidace vyøazeného automobilu je pro obèana jednoduchá: Staèí znát
telefonní èíslo a zavolat. Vše je u kompletních vozidel zdarma. Pouze
pozor na povinnost, že je tøeba likvidaci svìøit pouze firmì, která pro tuto
èinnost vlastní povolení.

Tohle vše jste asi vìdìli. Víte ale, co se s vaším miláèkem bude dít dál?
Možná tušíte, ale málokdo umí na tuto otázku odpovìdìt. Rád odpovím,
ale musím odpovídat za konkrétní subjekt, protože i firmy, vlastnící
povolení ke zpracování autovrakù, mohou postupovat odlišnì a pøitom
v souladu se zákonem.

Jihoèeská poboèka firmy Sunex, spol s r. o. sídlí v obci Temelín
a kromì kovových odpadù se zabývá také likvidací autovrakù. Veškerá
èinnost probíhá v souladu s provozním øádem, který schválil Jihoèeský
krajský úøad. Nejprve je tøeba vyøazený automobil dopravit do našeho
zaøízení. Nemusíte jej vozit, dopravu zdarma zajistíme. Na základì vašeho
dokladu totožnosti a údajù z velkého technického prùkazu je automobil
identifikován, zvážen a je zjištìna kompletnost. Potøebné údaje jsou
zapsány do celostátního informaèního systému, pomocí kterého je vytištìn
formuláø sloužící majiteli auta jako potvrzení o ekologické likvidaci a bez
nìhož není možné na místním odboru dopravy automobil odhlásit.
Úøedník má pøístup do stejného informaèního systému a údaje z potvrzení
kontroluje.

Je – li automobil pøijat do likvidaèního zaøízení, obdrží majitel zpìt
technický prùkaz, SPZ, potvrzení a pøestává být majitelem. Bolest ze
ztráty miláèka jistì brzy vyléèí miláèek nový... Pøedané auto èeká nejprve
pod støechou a zajištìné mobilní vanou proti pøípadným úkapùm na
odstranìní nebezpeèných látek. Jsou vypuštìny všechny kapalné
nebezpeèné látky: oleje, brzdová a chladící kapalina, zbylé palivo
a ostøikovaè. Olej a ostatní nebezpeèné látky jsou pøedány odborné firmì

a budou po recyklaci využity napøíklad jako palivo a nebo budou odbornì
zlikvidovány. Dále je vyjmut akumulátor, který bude dále
kompletnì recyklován na olovo, plasty a kyselinu.
Pøípadný katalyzátor je zdrojem vzácných kovù. Nyní je
autovrak zbaven nebezpeèných souèástí a je pøipraven
k dalšímu odbornému zpracování. 

Další cesta autovraku je buï na kompletní rozebrání na
jednotlivé souèásti, a nebo jako celek putuje ke
zpracování na šrédr. Je to vlastnì mlýn, kde je autovrak

rozdrcen na malé èásti, které jsou potom roztøídìny na kovové složky a
zbytek. To, co nevytøídí na šrédru, prochází dále velmi dùmyslnou
separaèní linkou, která umí vytøídit rùzné plasty, gumu, sklo a další kovy.
Nic nepøijde nazmar. Co se nehodí jako surovina, je využito alespoò
energeticky jako palivo. 

Dle ustanovení EU musí být v souèasné dobì autovraky využity
nejménì z 85%. Od roku 2015 to bude z 95%. To bude vyžadovat velké
investice do našich recyklaèních zaøízení.

Uvìdomujeme si vùbec, jak velkou zmìnou prošlo u nás v posledních
dvou desetiletích nakládání s odpady? Ta cesta ale zdaleka není u konce
a má ještì velké rezervy.

Ale vra�me se k autovrakùm. Nevíte - li »kam s ním«, s dùvìrou se na
nás obra�te:

Ing. Jan Hajný, Sunex, spol. s r. o., tel. 602 481 525, www.sunex.cz

foceno v Atelieru Václava Welserová, Hluboká nad Vltavou
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Zhodnocení jachtaøské sezóny 2011 z pohledu Jachetního oddílu Slavoj Hluboká 
Jachtaøi  oddílu Slavoj Hluboká nad Vltavou i v roce 2011 opìt
potvrdili, že patøí v ÈR k absolutní špièce tohoto olympijského sportu.
O výkonnosti celého oddílu hovoøí 6. místo v celkovém poøadí
jachtaøských subjektù, kterých bylo v této sezónì hodnoceno 181, loni
skonèil Slavoj Hluboká na 5. místì, takže lze hovoøit o stálé
výkonnosti závodníkù. Na tìchto kvalitních výsledcích se rovnomìrnì
podílejí obì vìkové kategorie – mládež i dospìlí.

Jachtaøská sezóna byla tradiènì od dubna do listopadu. Bìhem této
doby se 32 posádek tohoto klubu zúèastnilo více než tøech stovek
startù na závodech krajských, republikových i zahranièních v lodních
tøídách Optimist, Evropa, Laser, Splash, Fireball, Létající Holanïan
a Pirát.

Kromì závodní aktivity  poøádal Slavoj Hluboká nad Vltavou pìt
tradièních jachtaøských závodù na své domácí vodì Bezdrevu. Jednalo
se o závody krajské (Slavoj cup, krajský pøebor), èeské (Bali cup)
a republikové s mezinárodní úèastí( Modrá stuha Bezdreva, Pohár
Hluboké). V srpnu uspoøádal Slavoj Hluboká tradièní soustøedìní
jachtaøské mládeže. 

K nejvìtším sportovním výsledkùm sezóny 2011 patøí tituly
mezinárodních mistrù ÈR ve tøídì Pirát (posádka SivýJosef/Sivý

Dalibor – desátý
titul, pátý v øadì!),
titul mistra ÈR ve
tøídì Evropa junior
(Sivý Štìpán), vítìzství
v poháru Èech a ÈR ve

 tøídì Pirát a Evropa. V lodních tøídách Evropa a Pirát reprezentovaly naše
posádky ÈR na mistrovstvích  Evropy a Svìta. 

Z mezinárodních výsledkù ještì nelze opomenout 2. místo na
mezinárodním mistrovství Rakouska (posádka Sivý
Josef/Sivý Dalibor), vítìzství na mistrovství Horního
Rakouska (posádka Sivý Štìpán/Sivý Josef) nebo páté
místo na mezinárodní regatì ve Slovinsku (posádka
Jana Krátkého). Jistì lze tyto sportovní výsledky
pøiøadit k tìm, které dìlají dobré jméno mìstu
Hluboká nad Vltavou. Josef Sivý, pøedseda JO Slavoj

Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou pøeje
všem dobrý vítr do plachet v roce 2012! 

# Foto – dvouposádková loï Pirát (Josef Sivý
a Dalibor Sivý ) a jednoposádková loï Evropa (junior
Štìpán Sivý).

Èeskokrumlovská zámecká lékárna
Lékárny, zaøízení pøipravující a vydávající léky,
se ve støední Evropì zaèínají objevovat od
12. století. Pùvodnì je provozovaly kláštery,
mìsta nebo vládnoucí knížata.

Prvním doloženým lékárníkem v Èeském
Krumlovì byl blíže neznámý Jan Kunsteter
(nìkdy psaný Gunsteter), který si v roce 1568
koupil velký dùm èíslo 129 na rohu Radnièní
a Masné ulice. Je možné, že lékárnická profese
byla v Kunsteterovì rodinì dìdiènou, ponìvadž
Janùv syn Melichar pùsobil v 90. letech
16. století jako lékárník na Starém Mìstì v
Praze. Bøezanova slova v Životì Petra Voka z
Rožmberka o tom, že v noci z 9. na 10. záøí
1597 zemøela manželka »Jana Günstetera,
apatekáøe a služebníka starého pána z
Rožmberka«, naznaèují, že byl dvorním
lékárníkem pana Viléma z Rožmberka. To
ovšem nevyluèovalo provozování lékárnické
praxe ve mìstì, kde mìl dùm. Skuteènost, že
Jan Kunsteter zemøel v r. 1602 jako
èeskokrumlovský mìš�an, svìdèí o tom, že jeho
vazba na dvùr pana Petra Voka z Rožmberka

nebyla natolik pevná, aby s ním v r. 1601 odešel
do Tøebonì, kam se poslední Rožmberk uchýlil
po prodeji È. Krumlova.

Dvorní nebo panský lékárník se po roce 1601
v È. Krumlovì neobjevuje, ponìvadž tehdejší
majitelé (císaøi Rudolf II. a Matyáš) tam
nesídlili. Jedinou výjimkou byla krátkodobá
pøítomnost osobního lékárníka císaøe Rudolfa II.
v roce 1609, který mìl spolu s lékaøem
Tomášem Mingoniem vyšetøit a léèit císaøova
levoboèka dona Julia de Austria, internovaného
ve zdech èeskokrumlovského zámku.

Také po r. 1622, kdy získal panství Èeský
Krumlov Jan Oldøich z Eggenberku, se na
zámku lékárník nevyskytoval, stejnì jako za
dalšího Eggenberka, Jana Antonína († 1649).
Oba jmenovaní se totiž v Èeském Krumlovì
pøíliš nezdržovali a stálého zámeckého nebo
panského lékárníka nebylo tøeba. Knížecí
úøedníci a zamìstnanci patrnì používali služeb
èeskokrumlovské jezuitské l ékárny,
prokazatelnì doložené od roku 1640 v budovì
jezuitské koleje v Horní ulici, pøípadnì služeb

mìstské lékárny, provozované od tøicátých let
17. století v prostorách radnice.

V roce 1664 se stal vládnoucím knížetem Jan
Kristián z Eggenberku, který si po uzavøení
sòatku s Marií Arnoštkou ze Schwarzenberku
(1666) zvolil za své rezidenèní sídlo
èeskokrumlovský zámek. Tento manželský pár
dal podnìt k rozsáhlým barokním stavebním
úpravám a pøestavbám renesanèního zámku a
uvedl v život øadu zmìn v chodu své
èeskokrumlovské »domácnosti«. Jednou z nich
bylo zøízení zámecké lékárny.

Nejstarší èeskokrumlovská zámecká lékárna
pùsobila v prostorách nìkdejší rožmberské
èelední svìtnice, dlouhé pøízemní místnosti pod
bývalou rožmberskou Erbovní svìtnicí
v severním køídle tøetího zámeckého nádvoøí
(dnes tzv. Kapucínská chodba). Dochovaný
soupis lékaøských receptù pro eggenberskou
zámeckou lékárnu pro období od øíjna 1666 do
záøí 1669 naznaèuje, že vznik lékárny lze
prokazatelnì položit do poloviny šedesátých let
17. století. Inventáø zámecké lékárny, poøízený
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v roce 1669 za lékárníka Bernarda Mersnera,
dává nahlédnout do tajù dobové farmacie. Pod
oznaèením »drahocennosti« se uvádí ambra,
perly, bezoárový kámen východní a západní,
hrozinky, konfekty, za »magistrické vìci« se
považoval èervený korál, židovský kámen (?),
bílý korál, jelení paroh, mezi »preparáty«
nalezneme alabastr, perly, korál èervený a bílý,
smaragd, hyacint, granát, safír, rubín, lapis
lazuli, hematit, spodium, køiš�ál, magnetický
kámen. Dále jsou sepsané roztoky a soli, koøení
a prášky, oleje, aromatické látky, pryskyøice,
døeva, kameny, plody, semena, náplasti, sirupy,
rùzné vody, pilule. Mezi pomùckami a náøadím
figurují závaží od 1 libry po 1 grán, váhové
misky, dvoje nùžky, dva mosazné kotlíky, dvì
malé a jedna velká mìdìná pánev, dvì knihy
o farmacii.

Inventáø z roku 1670 si všímá hlavnì
zaøízení lékárny: 3 mìdìné destilaèní kotle
rùzných velikostí, 3 jiné mìdìné kotle, 3
mosazné pánve, 1 mìdìná pánev, 1 železný lis,
1 šroubový lis, 1 nùž, 3 železné lžíce, 1 železná
pánev, 3 tøecí kameny, 1 mìdìný plech na
marcipán, 6 váhových misek, 4 mìdìné nože,
rùzná závaží, 4 mosazné lžíce, 3 plechové
trychtýøe, 2 nùžky. Inventáø zámecké lékárny
z roku 1701 je velice podrobný. Za povšimnutí
stojí: pozlacený støíbrný pohár, dva èásteènì
pozlacené støíbrné poháry, 5 pozlacených
støíbrných krabièek na balzám, 7 rùznì velkých
mosazných hmoždíøù, závaží pražské váhy,
závaží vídeòské váhy, cínové poháry, cínové
plechy na pilule, 103 cínových krabièek na
masti, cínový klystýr, rùzné mìdìné kotle
a kotlíky, velká koupací vana, olovìný hmoždíø,
4 velké mušle (misky z nich), malý mramorový
hmoždíø, 5 hmoždíøù ze serpentinu, 2 velké
kamenné hmoždíøe, tvárnice na pilule.

V r. 1701 byla velká místnost lékárny
vybavena tímto nábytkem a potøebami: 6
kožených židlí, 1 španìlská stìna, 2 »øímské«
obrazy, 3 krajinomalby, 1 vìèný kalendáø, 2
malé obrazy, 2 pozlacené polštáøe, 1 èervená
postel pro dvì osoby, 1 velká skøíò, 1 èervený
stùl se zásuvkou, 2 velké portréty, 1 obraz se
zajícem, 1 obraz s liškou, 1 obraz dvou žen,
lékárnické knihy, další postel a stùl stály v malé
místnosti u vchodu do lékárny.

K zákazníkùm èeskokrumlovské zámecké
lékárny patøili v roce 1701: kájovský faráø,
hrabì de Souches, hostinský z Kájova, mladý
pan Malovec, rychnovský faráø, rožmitálský
faráø, netolický faráø, libìjovický hejtman,
netolický mìstský písaø, krajský hejtman
Konias, poddaní z vesnic na èeskokrumlovském
panství, panští myslivci, »komedianti« Manduk
a Petzold, vojenští dùstojníci, žid z Rožmberka,
knížecí sloužící a úøedníci, rychtáøi z Holubova,
Pøídolí, Polné, Boletic, uèitel z Horní Plané,
stavitelé Spinettovi, volarský faráø, vimperský
hejtman Gube, vrchní hejtman Liebenhaus,
minorité a klarisky z È. Krumlova, lazebníci
z Horní Plané, Frymburka, Prachatic, hrabì
Buquoy, trumpetista Kozelský, žid z Vimperka,
èeskokrumlovský mìstský lékárník. Lze
pøedpokládat, že tato skladba klientely se
dlouhodobì udržovala. V letech 1714-16
zastával funkci eggenberského zámeckého 

lékárníka Vilém Arnošt Kesselmann, v
následujících letech Jan de Bussy a jistý
Sagelmayer.

V r. 1719 zdìdil bývalá eggenberská panství
na èeském území Adam František ze
Schwarzenberku a do èeskokrumlovské
rezidence pøišla nová vrchnost. Krátce nato,
v roce 1724, byly pøedloženy první návrhy na
zmìny v èinnosti a umístìní zámecké lékárny. V
uvedeném roce byl schwarzenberským dvorním
lékárníkem Zachariáš Wesnitzer a jeho
pomocníkem František Magg ze Švábska.

V první polovinì 20. let 18. století podala
èeskokrumlovská vrchnost návrh, aby tamní
zámecká i mìstská lékárna pracovaly pod
panskou správou za vedení schwarzenberských
lékárníkù,vzájemnì si nekonkurovaly a naopak
takto èelily silné konkurenci jezuitské lékárny.
V takovémto pøípadì by kníže mìstskou
lékárnu, fungující v radnièní budovì, koupil.

Pod tlakem vrchnosti mìsto ustoupilo a v r.
1729 byla sepsána smlouva mezi knížetem
Schwarzenberkem a mìstem È. Krumlovem,
podle jejíhož znìní mìsto svou lékárnu zrušilo
a zavázalo se užívat lékárnu zámeckou, na
jejímž provozu se finanènì podílelo. Pro lepší
pøístupnost veøejnosti se zámecká lékárna
pøestìhovala z horního zámku do domu è. 66
v Latránu. Tento dùm, kdysi majetek první
Krèínovy manželky Doroty Slepièkové, náležel
od 30.  let  17. stolet í  maji telùm
èeskokrumlovského zámku a panství a dodnes
patøí k zámku. Budova je prùchozí z Latránu do
areálu prvního zámeckého nádvoøí (tzv.
Rejdištì). Vchod do lékárny byl na stranì
z nádvoøí. Lékárna, laboratoø a sklady byly v
pøízemí. V patøe byl byt lékárníkovy rodiny a
jeho pomocníka.

Ve 30. letech 18. století zodpovídal za chod
spojených lékáren zámecký lékárník Václav
Karel Benisch, ve 40. až 60. letech Jan Adam
Jecho. Inventáø zámecké lékárny z r. 1744
rozdìloval inventované pøedmìty podle materie,
ze které byly zhotoveny, což bývalo pravidlem
i u jiných podobných soupisù. Konfrontací
inventáøe z r. 1744 se staršími soupisy
zjiš�ujeme, že do nové zámecké lékárny bylo
pøeneseno zaøízení ze staré lékárny. Jako do té
doby nezapsané zajímavé pøedmìty pro
lékárnickou praxi se k r. 1744 uvádìjí rùzné
cínové a mìdìné odmìrky.

Instrukci pro úèetnictví zámeckých lékárníkù
z roku 1768 vydal Josef Adam ze Schwarzen-
berku hlavnì proto, aby se zabránilo finanèním
malverzacím v této profesi. Její obsah je však
zajímavý hlavnì proto, že nám pøibližuje náplò
èinnosti lékárníkù a jejich platy. Ideální
personální obsazení schwarzenberské zámecké
lékárny mìlo sestávat z lékárníka, dvou
pomocníkù a laboranta. Na jejich èinnost
dozíral vrchní hejtman. Léky se vydávaly
(prodávaly) výhradnì na lékaøský pøedpis.
Lékárník si musel obstarávat nákup surovin pro
výrobu léèiv, peèlivì je skladovat, vést seznamy
zásob a vše pøesnì proúètovat. Plat lékárníka
(roèní): 300 zlatých, 14 soudkù piva, 2 korce
pšenice, 16 korcù žita, 2 korce jeèmene, 1 1/2
korce hrachu, 104 žejdlíkù pøepuštìného másla,
84 liber sýra, 100 žejdlíkù soli, 1 velikonoèní
beránek, 1 martinská husa, 40 sáhù palivového

døeva, 2 džbery kaprù. Plat pomocníka (roèní):
80 zlatých, 4 soudky piva, 3 korce pšenice,
6 korcù žita, 1 korec jeèmene, 2 korce hrachu,
54 žejdlíkù pøepuštìného másla, 30 liber sýra,
30 žejdlíkù soli, 1 džber kaprù. Plat laboranta
(roèní): 15 zlatých, 3 korce pšenice, 6 korcù
žita, 1 korec jeèmene, 1/2 korce hrachu,
30 žejdlíkù pøepuštìného másla, 30 liber sýra,
30 žejdlíkù soli.

V 50. a 60. letech 18. století usilovalo mìsto
Èeský Krumlov o zrušení smlouvy z roku 1729
stran spojení knížecí a mìstské lékárny.
Ne spokoje ní  mìš�ané navš tìvova l i
demonstrativnì jezuitskou lékárnu, která mìla
údajnì lepší a levnìjší služby.

Patent z roku 1771 rozhodl o tom, že
dosavadní klášterní lékárny budou zrušeny
a pøevedeny (prodány) na mìsta, pøípadnì na
jiné zájemce. Toto opatøení se nemìlo týkat
lékáren øádu milosrdných bratøí a alžbìtinek,
ponìvadž péèe o nemocné byla hlavní náplní
èinnosti tìchto dvou øeholí.

Celá situace se zmìnila po zrušení
jezuitského øádu (1771), kdy zanikla také
èeskokrumlovská jezuitská kolej, tedy i tamní
lékárna. Èeskokrumlovští mìš�ané znovu
zaútoèili na pro nì nevýhodné spojení mìstské
lékárny se zámeckou a rozhodli se pøevzít
provoz bývalé jezuitské lékárny do svých rukou.
Jejich touha po samostatné mìstské lékárnì se
sice naplnila, ale urèitou èáru pøes rozpoèet jim
udìlal kníže Schwarzenberg, když v r. 1773
koupil za 3000 zlatých kompletní zaøízení
nìkdejší jezuitské lékárny. Prodej jezuitské
lékárny mìl podobu dražby vedené krajským
hejtmanem z È. Budìjovic.

Zaøízení zrušené èeskokrumlovské jezuitské
lékárny sestávalo z tìchto pøedmìtù: Cín – 62
velkých a 32 malých »pikslí«, 6 odmìrek,
1 umývadlo, 1 mísa, 2 velké a 2 malé láhve se

závitovými uzávìry, 2 poháry s víèky, 
4 polovièní poháry, 8 misek s víèky, 8 talíøù,
4 lžíce, 4 svícny, 2 klystýry, 5 kávových konvic,
2 kotle. Døevo – 180 velkých a 300 malých
stojatek, 86 velkých, 120 støedních a 80 malých
zásuvek, 3 lucerny, 6 stolù, 1 staré lehátko,
4 lenošky, 80 krabic, 20 soudkù na koøení,
6 starých »noèních stolic«, 3 skøínì, 4 stolièky
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pod hmoždíøe, 2 prkna pod hmoždíøe, 1 postel,
1 velká a 1 malá skøíò se zásuvkami. Mosaz,
mìï, plech – 2 velké a 3 malé hmoždíøe, 10
rùzných váhových misek, 1 plechový svícen,
lékárnická závaží, 7 rùzných kotlù, 4 mìdìné
kotle, 1 mìdìné umývadlo, 1 plechové
umývadlo, 2 mìdìné konvice, 1 mìdìné
ohøívadlo. Železo – 4 staré pánve, 3 staré lžíce,
1 rozbitý hmoždíø, 3 nùžky na papír, 7 rùzných
špachtlí, 1 šroubový lis, 1 kleštì. 18 rùzných

obrazù, 49 hlinìných tyglíkù, 86 jiných tyglíkù,
100 velkých sklenìných lahví s cínovými
uzávìry (nìkteré bez), 1 velký a 1 malý hmoždíø
ze serpentinu (hadce), 1 serpentinový hmoždíø
s døevìnou palièkou. Z vybavení jezuitské
lékárny pøišly do èeskokrumlovské zámecké
lékárny tyto pøedmìty: 2 velké regály se 116
støedními, 60 malými a 78 velkými zásuvkami,
malý regál se 4 velkými a 6 malými zásuvkami,
malý regál s 5 malými a 5 rùznými zásuvkami,
malý regál s 9 malými zásuvkami, 3 mosazné
hmoždíøe s palièkami, 12 velkých a malých
"figur", èernì natøená skøíòka, 11 rùzných
závaží, 13 moøských mušlí, ryba a škorpion, 20
zelených soudkù. Ostatní pøedmìty ze zrušené
lékárny obohatily jiné schwarzenberské lékárny.

V polovinì 70. let 18. století navštìvovali
zámeckou lékárnu v Èeském Krumlovì napø.:
vojenští dùstojníci a jejich manželky, lidé
z prelatury, mìš�ané (nìkteøí) z Èeského
Krumlova, mìstští úøedníci (nìkteøí) a jejich
manželky,  schwarzenberští  úøedníci
a zamìstnanci a èlenové jejich rodin, klaristky
z Èeského Krumlova, obyvatelé okolních obcí.

Ve 2. polovinì 18. století se kupovalo pro
zámeckou lékárnu lékárenské sklo v klášteøe ve
Schläglu (Horní Rakousko), pálenka v
Prachaticích (z panské palírny), vinný ocet
v panské octárnì v Tøeboni. Byliny se èásteènì
kupovaly, èásteènì se pìstovaly v horní
zámecké zahradì.

Podle knížecího rozhodnutí z roku 1776 mìli
v lékárnì pracovat – lékárník, kontrolor (ten
mìl nahradit bývalého pomocníka), uèedník a
laborant. Platy lékárníka, kontrolora a laboranta
byly stejné jako platy stanovené v roce 1768.
Plat uèedníka (nová funkce): 32 zlatých, 1 korec
pšenice, 5 korcù žita, 1 1/2 korce jeèmene, 1
korec hrachu, 26 žejdlíkù pøepuštìného másla,
26 žejdlíkù soli, 26 liber sýra.

V letech 1786 až 1793 zastával funkci
zámeckého lékárníka Josef Kaube (nìkdy psaný
Gaube) a ve stejných letech byl pomocníkem
Antonín Wesnitzer. V letech 1795 až 1822 byl
zámeckým lékárníkem Antonín Wesnitzer,
jehož pomocníkem byl na konci 18. století
Tomáš Spanner a na poèátku 19. století Jan
Krauser. Již na konci 18. století bylo správì
èeskokrumlovského panství jasné, že provoz
zámecké lékárny je ztrátový a pomalu se zaèalo

uvažovat o jiném zpùsobu její existence. Po
smrti Antonína Wesnitzera v roce 1822 byl
správcem lékárny ustanoven provizor Václav
Petzold. Ještì téhož roku se pøistoupilo
k pronájmu zámecké lékárny, což potom trvalo
až do jejího zániku.

Prvním nájemcem èeskokrumlovské zámecké
lékárny se stal v roce 1822 Ferdinand Firbas,
dosavadní mìstský lékárník v Èeském
Krumlovì. Nájemní smlouva byla uzavøena na
6 let a nájemce mìl každoroènì platit 300
zlatých za lékárnu, byt a dvì zahrady (u domu
lékárny, na Novém Mìstì). Další smlouvy
uzavøela správa èeskokrumlovského panství
s lékárníkem Ferdinandem Firbasem v letech
1827, 1830, 1835, 1841 za stejných podmínek
jako v roce 1822. Od poèátku 40. let 19. století
pracoval v lékárnì jako pomocník Firbasùv syn
Karel.

V roce 1848 se stal nájemcem zámecké
lékárny Karel Firbas za stejných podmínek jako
v minulosti jeho otec. Další nájemní smlouva
s Karlem Firbasem byla sepsána v roce 1860.
Pronájmu lékárny však již pøedcházelo
konkurzní øízení a každoroèní nájem domu
s bytem a lékárnou a dvou zahrad se zvýšil na
900 zlatých. V roce 1872 se nájem zvýšil na
1000 zlatých. Karel Firbas skonèil svou kariéru
zámeckého lékárníka v roce 1878.

V letech 1879 a 1885 si zámeckou lékárnu
najal Gustav Ulbrich za roèní poplatek 1500

zlatých. Po Ulbrichovì smrti v roce 1891 byl
krátce provizorním lékárníkem Vincenc
Putschögl, s nímž uzavøela správa
schwarzenberského velkostatku È. Krumlov
nájemní smlouvy v letech 1892, 1898 a 1904.
Po Putschöglovì smrti v roce 1913 se stal
nájemcem zámecké lékárny Karel Hanamann
z Lince, který zùstal lékárníkem až do roku
1939. Od konce 19. století se každoroèní
poplatek za nájem lékárny zvyšoval, až dosáhl
v roce 1913 výše 3500 zlatých. V roce 1914 byl
poplatek snížen na 3000 zlatých.

V r. 1915 se zámecká lékárna pøestìhovala
z latránského domu è. 66 do latránského domu
è.  46,  který také patø i l  maji teli
èeskokrumlovského zámku. Vnitøní prostory

 domu è. 46 byly podobné jako v domì è. 66
a zaøízení zámecké lékárny se v nich dobøe
uplatnilo.

Latránský dùm èíslo 46 prošel v souèasnosti
rozsáhlou rekonstrukcí. Nad hlavním vchodem
do budovy byl obnoven do kamenného ostìní
vytesaný  fi r emní  náp is: Fürst l i ch
Schwarzenberg'sche Schloss Apotheke –
Knížecí Schwarzenberská zámecká lékárna.
Mezi obìma nápisy je umístìn schwarzen-
berský znak. Erb, celý nìmecký text a slovo
knížecí v èeském textu jsou ménì zøetelné,
ponìvadž byly v roce 1923 pøetøeny šedoèernou
barvou. 

Naøízení k odstranìní uvedených èástí
firemního nápisu vydala okresní politická
správa v Èeském Krumlovì dne 11. dubna
1923, ponìvadž v novì vzniklé Èeskoslovenské
republice bylo užívání šlechtických titulù
zákonem zakázáno a rovnìž tak nebyla povolena
jiná než èeská oznaèení na veøejných budovách.

Jak již bylo výše uvedeno, do roku 1939 mìl
zámeckou lékárnu v nájmu Karel Hanamann.
Na konci roku 1939 ho vystøídal Karel Mayer,
který lékárnu provozoval do jara roku 1945.

Po osvobození Èeskoslovenské republiky v
roce 1945 a navrácení odtrženého území
k obnovenému samostatnému státu zastávala
krátký èas funkci národní správkynì bývalé
èeskokrumlovské zámecké lékárny Anna
Navrátilová. Na podzim roku 1945 ji vystøídala

Jana Jandová, která ve
funkci setrvala do jara
roku 1948.

V roce 1950 byla
nìkdejší  zámecká
lékárna definitivnì
uzavøena a èást jejího
zaøízení byla uložena v
tzv. Románské komoøe
v prostorách horního
zámku. Podle seznamu
z 9. ledna 1950 to byly
tyto pøedmìty: barokní
polychromovaná socha
P. Marie (vysoká
68 cm), 2 mosazné
hmoždíøe s tluèkami
a pøíslušnými podstavci
(jeden z nich datován
1730), jiný mosazný
hmoždíø s tluèkou,
30 døevìných stojatek,
1 stojatka sklenìná se

zabroušenou zátkou, 1 mosazný kahan,
2 sklenìné perkolátory (louhovací nádoby)
s døevìnými podstavci. V pøedávacím seznamu
je upozornìní na to, že v prostorách lékárny je
starý lékárnický stùl, tzv. tara a destilaèní
pøístroj, kteréžto pøedmìty nelze pro jejich
velikost umístit do Románské komory.

Na poèátku r. 1950 se definitivnì uzavøela
témìø tøísetletá historie èeskokrumlovské
zámecké lékárny, která v prùbìhu své existence
našla umístìní ve tøech rùzných zámeckých

budovách. Anna Kubíková

Pøevzato z èasopisu Historického spolku
Schwarzenberg, Obnovená tradice
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Za Mikulášem do zoo Ohrada putovalo témìø 2000 návštìvníkù
Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou, 9. 12. 2011 –  V Zoologické zahradì
Ohrada pojali letos Mikuláše velkolepì. Celé odpoledne se neslo v duchu
pohádky, která konèila veèer pøíchodem Mikuláše a nadìlováním sladkých
odmìn. 

Mezi nejvìtší pøekvapení patøil napøíklad výstup Lucifera nebo andìla
na Loveckém zámku Ohrada a také vánoènì nasvícená zoo, která okouzlila
nejen dìti, ale i dospìlé.

»Na vánoèní osvìtlení jsme získali grant od Jihoèeského kraje.
Návštìvníci se mohou pøijít podívat ve vybraných termínech, kdy jsme
otevírací dobu zoo prodloužili až do 17:30 hod. Uvidíte u nás nejen
vánoèní výzdobu, ale také velkého ledního medvìda, labutì nebo tuèòáky
vyrobené z led diod. V jiné Èeské zoo toto neuvidíte.«
A v jakém duchu se neslo letošní putování za

Mikulášem? Ani v
letošním roce jsme
nezapomnìli na
Mikuláše, a tak se
nejen dìti mohly
bát èertù. A že jich
nebylo málo. 

Dne 4. prosince
se èertovský rej
ukázal na námìstí
na Hluboké kolem
15:45 hodin. Pøijel
Lucifer a dal èertùm
jasný úkol, pochytat
v tomto roce co nejvíce dìtí – zlobidel.
Jenže èert je kùže líná, a tak se
nakonec nìkteøí

 èerti vezli v koèáøe a dìti šlapaly pìšky smìrem k zoo. Na bøehu
Munického rybníka stála èertovská brána, která ovšem byla jen pøedzvìstí
velkého pekla.

Po pøíjezdu k Loveckému zámku èekalo na prùvod pøekvapení. Zámek
se totiž zabarvil do èervené barvy a na balkonì se objevil Lucifer.
Rozzlobený, že se èerti vezou a žádné dìti nemají, zvuèným hlasem
pohrozil všem a nakázal naplnit všechny pekelné kotle. V zápìtí se ale
zámek promìnil v barvy pøívìtivé a andìl dìti uklidnil a slíbil, že je
ochrání.

Následovalo další pøekvapení v podobì vánoènì nasvícené zoo. V zadní
èásti areálu èekala na dìti pohádka O nezbedných èertech, kteøí pøed
Mikulášem zamkli bránu, aby se k nim nedostal. Nechtìjí ho totiž

poslouchat a už vùbec ne uèit dìti nìjakou
básnièku. Mikuláš je ovšem bytost nadpozemská
a tak pro nìj žádná zamèená brána nebyla
pøekážkou. Èerti dostali co proto a dìti básnièku
Mikuláši stejnì povìdìli. Odnesly si sladkou
odmìnu a pøed cestou do postýlek jsme se
s nimi rozlouèili malým ohòostrojem.
»Byla to krása, nám se to moc líbilo, byla jsem
dojatá, pøipadala jsem si jako v pohádce. Pro mì
to mìlo jedineènou atmosféru a byl to snad
nejkrásnìjší program na Mikuláše, jaký jsem
kdy zažila. Od A až do Zet zvládnuto
organizaènì na jednièku s hvìzdièkou. Dokonalý
program, žádná nuda, žádná hluchá místa, stále
bylo na co koukat, co objevovat, èím se bavit.

Odjíždìli jsme vánoènì naladìni, odpoèatí a plní nezapomenutelných
zážitkù. Moc vám DÌKUJEME!« napsala na FaceBook zoo paní
Žahourová.      Lucie Šoulová, www.zoo-ohrada.cz

Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou
uspoøádala výstavu pro ty, kteøí se nebojí pavoukù.
Obøí tropické pavouky mùžete navštívit a obdivovat
v pavilonu Centra ekologické výchovy v zoo. 

Návštìvníci zde uvidí 12 druhù pavoukù rodù
Brachypelma, Psalmopelus, Euthalus, Nhandu
a dalších. Kromì živých pøevážnì zemních nebo

stromových sklípkanù se návštìvníci budou moci pomocí nìkolika panelù seznámit
se zajímavostmi z jejich života, dozvìdí se, proè ne každý velký pavouk je tarantule,
žijí-li sklípkani také v naší pøírodì a èemu se øíká èerná vdova. Také se budou moci
dozvìdìt nìco o jejich chovu.

V posledních letech zájem o tyto druhy mezi chovateli roste. Pavouci velkých
rozmìrù totiž potøebují minimum péèe – pøimìøenì malé terárium, teplotu nad 20
stupòù Celsia, misku s vodou a vlhký substrát. Odrostlý pavouk navíc vydrží o hladu
i ètyøi týdny.

Jedním z výstavních kusù je napøíklad dvanácticentimetrový sklípkan. Jedno
kousnutí sice èlovìku nezpùsobí smrt, mùže však zanechat nepøíjemné následky vèetnì ochrnutí, jak poznamenal pracovník zoo Ivan Kubát.

Zoo Ohrada nemá sklípkany ve své trvalé kolekci, proto využila laskavé zápùjèky od jejich chovatele Ladislava Nerada z Táborska.
Výstavu mohou návštìvníci obdivovat až do poloviny ledna 2012. 

Kapka

Já jsem k dispozici každému
Úplnì titìrná, zdánlivì bezmocná
Jsem ironický zimník zmrzlému

Jsem cihla hozená do okna

Jsem hladový mužíèek, 
kterému nikdo nevìøí

Jsem potutelná díra do plotu
Jsem ztracený klíèek od dveøí
Jsem ta, co vzala smysl životu

Jsem vtíravý pocit, že vám to nesluší
Jsem láska, která se nepovedla
Jsem neviditelná dírka na duši

Jsem ta, co tonoucím láme stébla

Jsem ta, které si nikdo nevšímá
Až najednou vyrazím vrátka

Jsem ta, kterou pak každý proklíná
A to jsem úplnì nevinná...

Jen poslední
poslední kapka

napsal: Èernej kocour
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Milan Ressel / Nìco se mìní, nìco
zùstává…

Obrazy/kresby

15. prosinec 2011 – 5. únor 2012
Wortnerùv dùm AJG, U Èerné vìže 22,
Èeské Budìjovice
Kurátor výstavy: Mgr. Vlastimil Tetiva
Koncepce výstavy:   Mgr. Vlastimil Tetiva,
Milan Ressel
Technická pøíprava a instalace výstavy: 
J. Marhoun, J. Mazanec, Mgr. P.Berkovský, 
J. Novotný
K výstavì byl vydán obsáhlejší katalog 
(76 stran, cca 70 reprodukcí); texty Petr Holý,
Jindøich Chalupecký, Alex Koenigsmark,
Vlastimil Tetiva

## Milan Ressel se narodil 1. 12. 1934 v
Ostravì. Studoval na Vyšší  škole
umìleckoprùmyslové v Praze (1949 – 1953) a
na Akademii výtvarných umìní v Praze (prof.
M. Holý, K. Mináø, K. Souèek, 1953 – 1959).
Inspiraèním podnìtem jeho obrazù a kreseb se
stal nesoumìøitelný vztah pokroku technické
civilizace a pøírody. Po striktnì informelních
zaèátcích – první polovina šedesátých let
20. století – se po roce 1965 zaèínají objevovat
realizace, kde abstraktní základ je kombinován
s reálným motivem, vyjádøeným buï detailní
perokresbou, nebo malbou a asambláží. V tomto
svém projevu se blížil estetice divnosti Šmidrù
(J. Vožniak, B. Dlouhý).

Dùraz na téma a sdìlení zùstal v Resslovì
tvorbì pøítomný i v dalších fázích jeho tvorby.
Na konci šedesátých let 20. století, se více
vìnoval kresbì, malba ustoupila do pozadí.
Vznikaly rozmìrné, velkoformátové kresby
tužkou nebo tuší (kombinoval je s barevnými
tužkami). V tìchto fázích není v jeho
výtvarných artefaktech èlovìk fyzicky pøítomný.
Zámìrem je ztvárnìní vztahu k pøírodì a k
moderní civilizaci, na níž je pak èlovìk plnì
závislý, a který má v jeho tvorbì dvojznaènou
podobu: varující i obdivnou. Po roce 1980 se
pak objevují malby, které se vyznaèují volností
dalekých a rozlehlých prostorù a kompozièní
jednoduchostí. Obrazy jsou zpracovány
klasickou technikou hladké iluzivní malby,
využívají svìtelných efektù a prostorového
úèinku velkých barevných ploch. Od poèátku
devadesátých let minulého století se v Resslovì
tvorbì objevují obrazy (a kresby), do jejichž
kompozièního schématu jsou zaøazovány
fragmenty z dìjin duchovní kultury lidstva.
Pøedstavují tentokrát pozitivní pól lidské

èinnosti. Milan Ressel uspoøádal prozatím více
než tøi desítky samostatných výstav, jeho obrazy
a kresby se objevovaly na rùzných tematicky
zamìøených akcích. Je zastoupen napøíklad ve
sbírkách Národní galerie v Praze nebo Alšovì
jihoèeské galerii v Hluboké nad Vltavou, v
soukromých sbírkách u nás i v zahranièí.

Výstavou akademického malíøe Milana
Ressla pokraèuje AJG v pøedstavování
pøíslušníkù umìlecké generace, která se na
èeské výtvarné scénì zaèala výraznì prosazovat
na poèátku šedesátých let 20. století. Pøipomnìl
bych v této souvislosti nìkteré expozice z
minulých let – Theodor Pištìk, Zdenìk Beran,
Antonín Málek, Jiøí Balcar. Milan Ressel se
svojí »estetikou divnost« (termín, který použil
v této souvislosti PhDr. Jan Køíž), zaøazuje
vedle Jaroslava Vožniaka, Bedøicha Dlouhého
nebo Theodora Pištìka. Umìlcova imaginace
rezonuje ve fantastických kompozicích, kdy je
divák doslova »vtahován« do fiktivního prostoru
a dìje tìchto obrazù a kreseb. Ressel vždy kladl
dùraz na obsahový faktor; existencionálnì
zabarvené motivy, èasto ozvláštnìné pocitem
smutku s beznadìje, se støídají s groteskními
pøedstavami. Milan Ressel jakoby hledal samu
podstatu skuteèna. Obsahové poselství tìchto
artefaktù závisí na odkrývání jejich vnitøních
významù samotným divákem. 

 Výstava, která se koná v prostorách
Wortnerova domu AJG v Èeských
Budìjovicích, pøedstavuje v prùøezu celou
dosavadní Resslovu tvorbu. Pøipomenuty jsou
zde jeho »informelní« zaèátky (kolem poloviny
60.let), velkoformátové kresby, které se zaèaly
ve vìtším poètu objevovat na pøelomu 60. a 70.
let,   a prùøez jeho obrazovou tvorbou. Poprvé
bude mít návštìvník možnost se také setkat
s jeho comicsy, které se èasovì zaøazují na
poèátek sedmdesátých let (pro èasopis Ohníèek,
ABC).

Zpùsob, jakým jsou tyto obrazy a kresby
realizovány, lze lapidárnì nazvat, z hlediska
malíøského provedení, imaginativním
realismem. Fantazie provokovaná realitou, její
dekupáží a novým, netradièním (z hlediska
obsahu) spojováním prvkù, je nosným
fenoménem tìchto obrazových vizí. Svobodná
subjektivita tìchto artefaktù ponechává na jedné
stranì pøírodním vìcem v celé šíøi a všem
sférám lidské skuteènosti jejich samostatné
jsoucno. Na druhé stranì se však vpravuje do
všech zvláštností, které pøináší fenomén pøímo
žité souèasnosti. Autor se tak zaøadil mezi
umìlce inklinující k výtvarné symbolice,
narativnosti a literárnosti. 

Krajina, stroje, kosmické moduly, produkty
lidské èinnosti, flóra pohlcující techniku
a technika pohlcující vegetaci. je to svìt, kde
neobyèejná pøesnost detailù ukazuje k nové
skuteènosti; tyto pøedmìty nemají dokumentární
charakter, jsou osobitou reflexí reality, která je
kolem nás. Tyto Resslovy kompozice nejsou
»mrtvou pøírodou«, ale oživlým celkem,
postihujícím (zachycujícím)  skuteènost doby,
ve které žijeme. Paradoxem je, že mnohé práce,
které vznikaly v prùbìhu sedmdesátých
a osmdesátých let minulého století, jsou dnes
z obsahového hlediska chápány jinak, než
v dobì svého vzniku. Technický aspekt, který se

tehdy pohyboval v rovinì science fiction, je
dnes skuteèností. V Resslovì tvorbì tak
nacházíme i nadìjná znamení, a to nejen
v utopických aspiracích tohoto umìní, ale
i v jeho archivním impulsu, který lze považovat
za nevyslovené paradigma souèasné tvorby;
nebo alespoò jednoho z jejích okruhù.

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE 

Hluboká nad Vltavou

Výstavy

Gotické umìní / Malíøství a sochaøství – stálá
expozice
Èeské sochaøství 20. století –  stálá expozice
Flámské a holandské malíøství 16.–18. století
–  stálá expozice

Èeské Budìjovice
Wortnerùv dùm AJG 
Milan Ressel – do 29. 1. 2012

Bechynì
Mezinárodní muzeum keramiky
Mezinárodní keramická sympozia - stálá
expozice, øíjen – duben - otevøeno na základì
telefonické domluvy

AJG v Hluboké nad Vltavou /  387 967 041
e-mail: ajg@ajg.cz , www.ajg.cz. Poøady pro
školy na objednávku / zimova@ajg.cz

Výstavní sály otevøeny dennì:
Hluboká/ listopad – bøezen 

9:00 – 16:00
È. Budìjovice / Wortnerùv dùm / 9:00 – 18:00

Bechynì / Mezinárodní muzeum keramiky /
øíjen – duben - otevøeno na základì

telefonické domluvy

Každou nedìli a ve státní svátky volný
vstup do všech expozic a výstav AJG.

Zmìna programu vyhrazena!
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PANORAMA

Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit v
pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,

nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení !!!
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout

nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení,

poté budou uvolnìny k prodeji !
tel. 774 457 269

Biograf
pátek 6. ledna – Mamma mia!
USA/ANGLIE/SRN 2008. Romantický
/muzikál/ komedie. Øecký ostrov, holka na
vdávání, potrhlá matka a tøi potencionální
otcové... Hrají: Meryl Streep, Colin Firth,
Amanda Seyfried, Pierce Brosnan. 
Režie: Phyllida Lloyd
Pøístupný – èeské titulky.

sobota 7. ledna – Johnny English se vrací!  
USA/Anglie/Francie 2011. Komedie, kdo
zachrání její velièenstvo britskou královnu,
když agent 007 leží u moøe... Hrají: Rowan
Atkinson, Dominic West, Gillian Anderson.
Režie: Oliver Parke . 
Pøístupný – èeské titulky.

støeda 25. ledna – Edith Piaf.
Francie/Anglie/ÈR 2007. Hudební/drama.
Narodila se na chodníku, vyrùstala v
nevìstinci, vydìlávala si poulièním zpìvem...
Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, 
Pascal Greggory. Režie: Oliver Dahan. 
Pøístupný  od 12 let  – èeské titulky.

Pøedstavení pro dìti
støeda 11. ledna –  Fimfárum 3. ÈR 2011.
Loutkový/rodinný. O klobouèku s pérkem
sojèím, Jak na Šumavì obøi vyhynuli, Rozum a
štìstí. Režie: Vlasta Pospíšilová, Kristina
Dufková, David Súkup. Pøístupný. 17.00 hod.

Komorní scéna
pátky a soboty 13., 14. 27. a 28. ledna

  Blbec k veèeøi 
Divadlo Hluboká v produkci Zdeòka Pikla.

Divadelní pøedstavení – komedie. 19.00
hodin. 

pátek 20. ledna – Pøedstavení
pouze pro dùchodce!!! Zaèátek

v 19.00 hodin.

sobota 21. ledna 

 Postel pro
andìla 

Obèanské sdružení Køížžáci.
Premiéra. Divadelní

pøedstavení – komedie. 19.00
hodin 

støeda 11. ledna – Cestujeme – Izrael.
Vyprávìt bude ing. Jiøí Ambrož. Zasedací síò
MÚ 17.00 hodin 

Blbec k veèeøi
Hrají: Zdenìk Pikl

Ludìk Šindeláø
Jindøich Šupitar

Tereza Havlínová
Petra Karvánková

Kamil Švehla
Jiøí Havlín

Inspice: Jana Chocholová

Svìtla a zvuk:
Jan Zvánovec
Stanislav Janù

Režie:  Jiøí Havlín

Dobrý rok 2012
pøeje všem ètenáøùm
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Živý Betlém na Hlubockém námìstí.



Vánoèní strom. Foto Jan Pirgl. 




