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Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net.
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h ÚVODNÍK h
Z Hluboké se odvíjela noèní tmou dlouhá šòùra aut, a ve všech sedìli
vysmátí, odpoèinutí lidé. Nadopováni nedefinovatelnou, leè silnou
životní energií ujíždìli vstøíc novým zítøkùm (o kterých už tušíme, že
nebudou tak svìtlé, jak nám kdysi slibovali...)
A jak to vím, že všichni byli vysmátí? Protože právì odjíždìli
z divadelního pøedstavení Blbec k veèeøi, na kterém jsem také byla.
Po dva pátky jsem vyvedla do spoleènosti maminku, abychom si v klidu
a pohodì vychutnaly obì hlubocká divadelní pøedstavení a setøásly
z ramen každodenní starosti.
Pøi derniéøe hry Postel pro andìla mi pøedem bylo potvrzeno manželem
jedné z hereèek, že herci jsou ve formì. A byli. Od první pøedgenerální
zkoušky jsem zaznamenala velký posun. Maminka (by vìtšinu hercù
osobnì nezná) poznamenala, že se typovì skvìle hodí k rolím, které
ztvárnili a ztvárnili je skvìle. Bylo to milé, veselé a plné radosti v hledišti
i na jevišti. V hledišti podporovali herce vìtšinou Hluboèáci a celé to
mìlo milou rodinnou a kamarádskou atmosféru. Herci možná pocítili
úlevu, že je pro tuto sezónu divadlo úspìšnì za nimi, ale spíš se pøiznávali
k lítosti, že už je zase konec... Teï, když se do hry všichni tak krásnì
vžili.
Blbec k veèeøi provìøil oba hlavní protagonisty a Zdenìk Pikl neslezl
z jevištì – s výjimkou pøestávky. To, že ho bolí záda, snad ani nemohl
hrát – bylo to tak opravdové, že obecenstvo sykalo bolestí pøi každém
jeho pohybu. To neuvìøitelné množství textu a akce, kterou herci ze sebe
museli chronologicky správnì a herecky uvìøitelnì vyždímat... jak jen to
dokáží?? Nicménì Divadlo Hluboká už je tak profesionální, že jsme
nepocítili ani závan nìjakého úsilí. Všechno plynulo bystøe jako jarní
potùèek a legrace, možná lépe øíct spíše srandy, bylo tolik, že smyla
chmuru všedních dní.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPØÁNÍ
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci duben 2012 oslaví významná výroèí.
Hájek Karel
Smotlachová Kvìtuše
Rùnová Stanislava
Švihla Jiøí
Labová Zdeòka
Lukášková Zdeòka
Starý František
Krejsová Jindra
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Kostelec
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Do dalších let pøejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Tomáš Pirgl
Václav Stach
Sára Stachová

Munice
Hluboká
Hluboká

Opustili nás
Havlíèková Miroslava
Gábor Josef

Hluboká
Hluboká

NOVÌ OTEVØENÝ LINIOVÝ KLUB
ORIFLAME
• Možnost nechat si posílat balíèky pøímo na Hlubokou
• Vyøízení Vašich objednávek, možnost registrací
• Prodej katalogù a vzoreèkù • Poradenství
Provozovatel: Kristina Krieglerová
Nám. Èsl. armády 34, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel. 728 015 169, mail: kkrieglerova@seznam.cz
Závozy: pondìlí

Provozní doba: Úterý, ètvrtek 16:30 – 19:00

h ZPRÁVY Z RADNICE h
Z jednání rady mìsta
O Mìsto øešilo opravu plotu a øešení nového vstupu u domu v
Mánesovì ul. Rada se zabývala žádostí Sdružení Hùrka o odkoupení
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Škoda jen, že takových blbcù, jako byl tenhle, nechodí po svìtì víc. Bylo
by nám všem lépe!
Na herce pánì Piklova ansámblu chodí publikum vzdálenìjší – to ta
šòùra aut k Budìjcùm. A øekla bych, že i trochu nároènìjší. Pøesto
odcházelo více než spokojeno.
Když si uvìdomíme, že Jihoèeské divadlo pøehodnocuje svùj repertoár,
nebo svými experimenty pøišlo o èást divákù a znovu si k nim hledá
cestu – mìli bychom jim možná prozradit, jak na to. A mohli bychom být
více hrdí! Hlubocké divadelní spoleènosti za posledních 15 let ani jednou
nešláply vedle a vždy mìly ve výbìru repertoáru šastnou ruku.
Jó, kdo umí, umí.
V dubnu se ještì znovu zopákne již kultovní pøedstavení Divadla
Hluboká – nepøekonatelná fraška Vraždy a nìžnosti, do které mám
pokaždé tu èest shánìt po kamarádech mého cizokrajného muže dvoje
kožené krátké kalhoty na kostýmy skopèáckých turistù. Když jsem
vyslovila pøání, a mi ty kalhoty jen nepùjèuje, ale a od tìch mužskejch
– kruci už – nìjaký starší model odkoupí, zaúpìl nad mou tupostí a sdìlil
mi, že Rakušana odlouèí od jeho kožeòákù jen vlastní smrt. A nìkdy ani
ta ne. Trochu teatrální vlastenectví, že?
Ale miluju naše divadelníky tolik, že když to nepùjde po dobrém, pùjde
to po zlém – a v Alpách pøibudou dva nenápadné hrobeèky neznámých
mužských mrtvolek, odìných pouze ve spodním prádle. A bude to!
Hrát se bude i v létì, zase muzikálovì a Casanova už má jistì neklidné
sny. Je po konkurzech, kostky jsou vrženy, protagonisté vybráni –
a svìtová premiéra za dveømi.
Jsem ráda, že co se týèe hlubockých divadel, skuteènost vždy pøedèí
naše oèekávání!

veøejného osvìtlení ZTV Hùrka, ale vzhledem k souèasné finanèní situaci
nedoporuèila koupi v letošním roce.
O SDH požádal o øešení mimoøádné situace havarijního stavu 18 let starého
atmosférického plynového kotle a nevyhovujícího plynového komínového
tìlesa v hasièské zbrojnici v Hluboké/Vlt. Kotel bude nahrazen takovým,
jehož spaliny je možné vyvést pøes stìnu ven a SDH se na nákladech bude
podílet.
O Stejnì jako loni rada schválila zamýšlené akce jednotlivých osadních
výborù. Tento proces je nutný proto, aby pøípadné nákladnìjší investièní
zámìry OV byly provádìny s vìdomím obce. U rozsáhlejších akcích byl
urèen garant (p. Raus, ing. Smrèka).
O Rada byla informována o dopisu p. Píši, týkajícím se digitalizace
hlubockého kina. Podpoøila zaøazení èástky 25 tis. Kè na podání žádosti o
poskytnutí dotace na digitalizaci do rozpoètu, s tím, že mìsto bude mít èas
na analýzu této problematiky.
O Na základì požadavku mìsta byla zajištìna projektová dokumentace nové
elektroinstalace. Pøedpokládá kompletní výmìnu rozvodù elektøiny podle
souèasných pøedpisù, a to tak aby všechny spoleèné, nebytové i bytové
prostory mìly vlastní mìøení. Náklady na celkovou rekonstrukci byly
odhadnuty na 2 mil Kè, ale jsou nutné vzhledem ke špatnému technickému
stavu rozvodù a problematickému rozúètování nákladù na jednotlivé
uživatele.
O Rada projednala návrh na zvýšení dotace na rok 2012 pro pøíspìvkovou
organizaci msta PMH z dùvodu nárùstu ceny a spotøeby elektøiny, ceny
pohonných hmot a navýšení odpisù atd.
O Rada se zabývala materiálem komise pro cestovní ruch »Nové formy
prezentace mìsta Hluboká« a návrhem navýšení finanèní položky do
Infocentra na pracovníka zabývajícího se touto problematikou.
O Rada mìsta souhlasí s poskytnutím pøíspìvku Nár. institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve výši 2 tis. Kè.
O Hroznìjovická Dobromysl již tradiènì poøádá aktivity pro obèany
Hroznìjovic. Na letošek je plánováno 8 akcí. Rada poskytla pøípìvek ve výši
5 tis. Kè.
O Aeroklub Èeské Budìjovice, o.s. poøádá na letišti Hosín významné akce
11.– 15. 7 Mistrovství ÈR v akrobacii letounù
a 29.7. – 10. 8. Plachtaøské mistrovství regionù.
Poøadatel požádal o záštitu mìsta a o finanèní podporu nebo nákup
reklamního prostoru pro prezentaci mìsta.
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O Falco – Základní kynologická organizace bude letos poøadatelem
výbìrového závodu na MS a zkoušek výkonu mezinárodního a národního
øádu a chce dùstojnì reprezentovat mìsto. K tomu plánuje upravit
a zatraktivnit zázemí kynologického cvièištì opláštìním klubovny a žádá
mìsto o pøíspìvek na tyto úpravy ve výši 80 tis. Kè. Rada konstatovala,
že této organizaci již byly poskytnuty finanèní prostøedky na cvièištì
a v souèasné situaci mìsto další prostøedky uvolnit nemùže.
O TJ Sokol provedl loni výmìnu oken v Sokolovnì a letos plánuje
provést opravy a èásteèné zateplení budovy, èímž plánuje snížit náklady
na provoz budovy. Žádá mìsto o pøíspìvek, rada však konstatovala, že již
byly do rozpoètu zaøazeny finanèní prostøedky na výmìnu oken
a v souèasné situaci mìsto další prostøedky uvolnit nemùže.
O Èeskobudìjovická plavební a. S. Se obrátila na mìsto se žádostí
o prodej èásti pozemku u areálu PMH, pøilehlý k øece Vltavì. Zde by byla
vybudována lodìnice, kde by byly skladovány a servisovány lodì. Pro
potøeby lodìnice by vybudoval žadatel výtahové zaøízení a položil
kolejnice k bøehu øeky. Rada se k projednání této vìci znovu vrátí.
O Rada souhlasí s opravou mostu v rámci údržby komunikace Purkarec
– Jeznice. Souhlas je vyžadován pro stavební øízení, doèasné a trvalé
zábory pozemkù.
O Rada mìsta podpoøila žádost Obèanského sdružení za Krásnou náves
v Bavorovicích o vyklizení neoprávnìného záboru pozemku v blízkosti
kovárny a trvá na jeho vyklizení.
O Rada mìsta povìøuje místostarostu mìsta projednáním podmínek
smlouvy souvisejících s trasou teplovodu ETE – Èeské Budìjovice.
O Mìsto zajistí dokumentaci stavby s rozpoètem a pøíslušným povolením
ke stavbì doplnìní chodníku v ulici Týnská mezi pøechodem pøes silnici
II/105 a chodníkem u kotelny Fügnerova. Tento úsek používají dìti
vystupující z autobusu, v budoucnu i dìti z Hùrky a to smìrem do školy.
Za souèasného stavu musí chodci používat vozovku, která není pøíliš
široká a kde rovnìž parkují auta. Jedná se o cca 70 m chodníku.
O Dispozice s mìstskými byty:
z došlých nabídek byly vybrány a pronajmuty zájemcùm byty 1+1 (sýpka)
a 1+0 (spoøitelna). Byt 3+1 ve zdravotním støedisku 90 m2 – zveøejnìn
zájem byt pronajmout s min. nájemným ve výši 71 Kè/m2.
O Na základì usnesení rady mìsta byla zajištìna projektová dokumentace
a provedeno výbìrové øízení na zhotovitele stavby – vytvoøení bytu ve
zdravotním støedisku. Nejnižší nabídku pøedložila spoleènost Stavitelství
Karel Vácha a syn, s.r.o. Následnì bylo ještì doruèeno stanovisko hasièù,
které ukládá vymìnit troje dveøe na schodišti za protipožární. Souèasnì
se v uvolnìném a rekonstruovaném bytì na doporuèení stavební a bytové
komise provede výmìna rozvodù vody a osazena pomìrová mìøidla vody.
O V rámci programu ÈEZ »Oranžový rok« za reklamu ÈEZ pøi akcích
zamìøených na mládež, kulturu, sport, budou obdržené fin. prostøedky ve
výši celkem pro mìsto 200 tis. Kè použity:
– na akce osadních výborù (100 tis. Kè)
– na Vinaøské a Rybáøské slavnosti (100 tis. Kè).
Osadní výbory dostanou pøíspìvek na akce: Bavorovice – MDD (16 tis.)
# Hroznìjovice – Posezení na návsi u vody (16 tis) # Kostelec – MDD
(16 tis) # Líšnice – Slavnostní otevøení veøejného krytého sezení v Líšnici
(4 tis.) # Munice– MDD (16 tis) # Ponìšice – 5. Ponìšický košt (16 tis)
# Purkarec – 110. výroèí
založení spolku Vltavan (16
tis) # Jeznice – žádný
požadavek
O Rada mìsta doporuèuje
souhlasit se zahájením prací
na pøípravì studie projektu a
s podáním žádosti o dotaci v
rámci prioritní osy Omezení
rizika povodní na
»B ez d rá t o vý mí st n í
informaèní a varovný
systém.« Obsahem je
informaèní a varovný
systém (= bezdrátový
rozhlas), lokální výstražný
systém (=mìøièe hladin
tokù, srážkomìry apod.) a
digitální povodòový plán.
Vzhledem ke škodám, které
www. hluboka.cz

zanechaly poslední povodnì,je znaèná pravdìpodobnost, že mìsto
Hluboká by dotaci získalo.
O Mìsto podá žádosti o dotace na rekonstrukci kotelny – optimalizaci
vytápìní objektù èp.35 a 36.
O V roce 2011 jsme nebyli úspìšní se žádostí na dovybavení mateøských
škol herními prvky – je možné podat již jednou zpracovanou žádost
a využít výzvy Nadace OKD.
O Firma Zápalka požádala mìsto o souhlas s bezplatným užitím znaku
mìsta do emise zápalkových známek »Znaky mìst a obcí«. Zámìrem je
vydat reklamní zápalky, na jejichž lícové stranì bude motiv se znakem
mìsta a na rubové stranì prostor pro propagaci mìsta (obrázek z mìsta
apod.) Rada mìsta souhlasí.
O Na základì schváleného územního plánu v oblasti Zámostí – Køesín
Pod Pilou byly zahájeny práce na zajištìní územního rozhodnutí pro
stavbu základní technické vybavenosti (voda, kanalizace, plynovod, el.
sítì, komunikace...) v této oblasti.

Ze zastupitelstva mìsta
O V souvislosti se zahájením prací na zateplení základní školy pøedal
starosta zastupitelùm dopis, který pøedstavitelé mìsta a školy zaslali
rodièùm všech žákù. Dopis informuje o pøijatých opatøeních a aktivitách
mìsta k zajištìní maximální ochrany zdraví dìtí i pracovníkù školy (i naše
škola obsahuje boletické panely, proto je opatrnost na místì. Opravy školy
vyjdou na 35 mil. Kè, 20 mil. pokrývá dotace)
Novì jsou na Hluboké instalovány

O kontejnery na drobné elektrozaøízení
od KS ASEKOL.
Kontejnery slouží ke sbìru
drobného elektrozaøízení, baterií
a monoèlánkù. Svoz je bezplatný
a probíhá 1x mìsíènì.
Nová barva v tøídìných odpadech
ÈERVENÁ
Nesete do kontejnerù tøídìný odpad?
Máte jednu ruku volnou?
Pøiberte s sebou i vaše drobné
elektro a baterie. Èervené kontejnery už i v ulicích vašeho mìsta!
Usnadníme vám odevzdávání drobných, vysloužilých elektrospotøebièù.
Stacionární kontejnery na elektro a baterie – usnadní lidem odevzdávání
vysloužilých spotøebièù blíže místu jejich bydlištì. S drobnými
elektrospotøebièi tak obyvatelé našeho mìsta nemusí na sbìrný dvùr, ale
mohou je kdykoliv a pohodlnì odevzdat do pøipravených kontejnerù.
Kontejnery jsou umístìny vìtšinou u separaèních stání na tøídìný odpad.
Patøí: baterie a drobná elektrozaøízení jako jsou napø. kalkulaèky, rádia,
drobné poèítaèové vybavení, discmany, telefony, elektronické hraèky
a podobnì.
Nepatøí: televizory, poèítaèové monitory, záøivky, úsporné žárovky, velké
a malé domácí spotøebièe (jako napø. lednièky, praèky, mikrovlnky,
chladnièky, vysavaèe a podobnì)
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Podìkování panu starostovi
Chtìla bych Vám, pane starosto, podìkovat za pomoc pøi øešení mého
problému. Z kupónové privatizace mám na Slovensku akcie, které mi
tam byly pøevedeny na novì založený úèet u banky v Bratislavì.
Zaèátkem února t. r. Jsem obdržela fakturu – poplatek za vedení úètu
za 8 rokù zpìt a oznámení, že uvedené akcie nemají žádnou hodnotu.
Chtìla jsem se jich rychle zbavit a vìnovat je Fondu národního majetku
SR. Obrátila jsem se proto na banky v Èeských Budìjovicích a
požádala je o zprostøedkování. Bylo mi však sdìleno, že to mohu
provést jedinì já osobnì, a to pøímo na Slovensku. Jiná možnost
neexistuje. Protože ze zdravotních dùvodù bych nemohla tuto cestu
absolvovat, nastaly mi veliké, pro mì neøešitelné potíže.
Mìla jsem štìstí, že jsem v té dobì potkala Vás, pane starosto, že jste si
na mì udìlal èas, vyslechl mì, poradil a našel øešení.
Poznala jsem, jak je dobré mít na radnici starostu a senátora, který umí
naslouchat lidem, umí poradit i pomoci.
Na Hluboké takového starostu máme.
Vám, pane ing. Jirso, znovu ještì jednou dìkuji.
Jaroslava Mašková

Podìkování RRC Clinic
Pøi mých zdravotních potížích jsem se s dùvìrou obrátil na RRC Clinic
– Kardiologie (Relaxaèní a regeneraèní centrum) v Hluboké nad
Vltavou, na odborníka medicíny pana MUDr. Ladislava Pešla. Ochotnì
mne pozval na vyšetøení s použitím ultrazvuku. Našel pøíèinu bolesti
mé nohy a následnì v èeskobudìjovické nemocnici provedlo potøebný
lékaøský výkon. Bolest ustoupila a mùj zdravotní stav se lepší. Za
ochotu a osobní péèi srdeènì a mnohokrát panu MUDr. Ladislavu
Pešlovi dìkuji.
Emil Gabriško, Hluboká nad Vltavou

Slavnostní zahájení provozu pøívozu
(letos už s novou, velkou lodí) je naplánováno
na 14. dubna ve 13 hodin v Purkarci..
Oba pøevozníci, pan Køížek i pan Hovorka, už jsou pøipraveni opìt
pomyslnì i prakticky spojit oba bøehy! Rozhovor o vodì a Purkarci
s pøevozníky pøineseme v pøíštím èísle.
Bezplatná øádková inzerce

O Prodám družstevní byt 3 + 1, v ulici Fügnerova,
Hluboká nad Vltavou, tel.: 606 144 419.
O Prodám levnì zdìnou chatku »na Rachaèkách« v k. ú.Olešník,
na samotì v lesním masívu. Pro nenároèné. Tel. 723 322 885.
O BLUEBERRY SHOP!!!
Novì plavky od 59 Kè, trièka 49 Kè, kraasy od 55 Kè, jarní
bundièky od 99 Kè, jeansy od 95 Kè, mikiny 89 Kè
NOVINKA!!! Nafukovací balónky (Cars, Mašinka Tomas, Hello
Kitty) na tyèce 25 Kè a velké foliové na tyèce Minnie, Šmoulové
od 68 Kè, super na oslavu!!!! Kšiltovky Disney 166 Kè, kšiltovky
Gormiti 166 Kè, osušky bakugan, osušky Barbie
O PRODÁM 2 dìtské prodloužitelné postele z IKEA, pøírodní
døevo, vèetnì roštu, matrací a prostìradla, min. délka 130cm, max.
délka 200 cm, cena 1.200 Kè/ 1 ks Tel. 777 271148 Hluboká/V.
O PRODÁM dìtskou palandu z IKEA, barva bílá modrá, nahoøe
postel, dole psací stùl, schùdky, skøíòka, pùv. cena 10.000 Kè, nyní
2.500 Kè, tel.777 271148 Hluboká n/V.
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Senioøi dìkují!
Senior klub v Hluboké nad Vltavou velmi dìkuje za bøeznové
setkání s Policií, které pøipravilo hlubocké policejní obvodní
oddìlení. Akce se setkala s velkým ohlasem. Oceòován byl hlavnì
profesionální a lidský pøístup všech pøednášejících. Tato iniciativa
byla vítaným a mnohdy pohøešovaným projevem starosti,
porozumìní a péèe o starší obèany mìsta.
Setkání zahájil místostarosta mìsta Ing. Pavel Dlouhý.
Jmenovitì senioøi dìkují: Paní nprap. Reginì Tupé, policejní
mluvèí, dále nprap. Martinovi Peštovi a praporèíku Miroslavovi
Syrovátkovi. Cenný byl i pøístup pana Václava Kováøe,
jihoèeského krajského koordinátora BESIPu.
Dík patøí mìstu Hluboká za finanèní podporu této akce.

Potìšilo nás...
Jistì nejen mne, ale všechny návštìvníky Panoramy, potìšila výstava
fotografií z divadelních her ochotnického souboru Køížžáci v pøedsálí.
Jednak velké barevné fotografie pøipomnìly, jak ten èas letí, jednak jsme
si vzpomnìli na jednotlivá pøedstavení a mohli porovnávat herce a jejich
výkony, event. jejich raketový vývoj v herecké kariéøe...
A možná je to dobrá kulturní a morální inventura našeho svìdomí,
protože už od více lidí jsem slyšela... A proè tedy Panoramu nezavøít,
když na ni nejsou peníze a já do divadla nechodím?
Proè? Proto. Protože za kulturu v nás a kolem nás je tøeba bojovat.
Možná èasem pochopíme proè.

Køivonoska 2012
42. Roèník mezinárodní veterán rallye
Dne 5. 5. 2012 poøádá Veteran Car Club Èeské Budìjovice v autokempu
Køivonoska 42. roèník mezinárodní veteran rallye. Soutìž je vydána pro
historické automobily a motocykly do roku výroby 1945.
Pro letošní jízdu byla vybrána samostatná
kategorie vozidel znaèky Tatra. Již nyní jsou
pøihlášeny modely Tatra 11 a Tatra 12.
Tyto stroje pøišly do výroby v roce 1924.
Svìtová novinka v konstrukci – a sice výkyvné
polonápravy, místo známého rámu nosná roura o
velkém prùmìru, vzduchem chlazený motor.
Motor byl již jako unifikovaná stavebnice. Tyto prvky se na vozidlech
Tatra používají dodnes.
Jezdci musí splòovat podmínky jako pøi normálním provozu.
Tím se míní øidièský prùkaz, k vozidlu je nutné mít zaplacené pojištìní
o odpovìdnosti z provozu vozidla. Dále vozidlo musí mít stálou nebo
pøevozní RZ. Motocyklisti jsou povinni používat ochrannou pøilbu. Jízda
se jede za normálního provozu.
Soutìž je mezinárodní pro vozidla do roku 1925. Avšak vìková hranice
veterána pro letošek je rok 1982, tedy vozidla již dosáhla 30 let vìku.
Do jízdy nepøijímáme repliky èi stroje »utajeného pùvodu«. V kategorii
moto máme samostatnì motocykly pohánìné øemenem a to bez rozdílu
obsahu a roku výroby. Hodnocení celé jízdy je podle získaných bodù ve
zvláštních zkouškách.
Èasový program
4. 5. od 17 – 20 hodin první èást pøejímky vozù
5. 5. 2012 pøejímka strojù
10.00 rozprava a dotazy
11.00 start soutìže
Délka jízdy cca 80 km, pøestávka v polovinì trati – tentokrát jsou to
Holašovice! Dovoluji si Vás všechny pozvat v dobì konání jízdy – prosím
pøijïte se podívat a zavzpomínat na poèátky výroby a provozování tìchto
aparátù. Máme pøihlášeny nové renovované stroje. Drobné obèerstvení a
servis pro návštìvníky je zajištìn. Dìtièky nezapomeòte doma, poøadatelé
a jezdci se tìší na setkání. Za Veteran Car club pan Vladislav Prokeš
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V Ponìšicích opìt tradují plesy
Psal se rok 2007, kdy tehdy založené
obèanské sdružení Ponìšice spolu s
osadním výborem, se rozhodli obnovit
a poøádat dávno zapomenuté »Ponìšické
plesy«, které se konaly naposledy nìkdy
v šedesátých letech, ne-li døíve. V tu dobu
mìly Ponìšice ještì svùj spolek
dobrovolných hasièù. Právì tato snad
jediná organizace vìtšinu plesù poøádala.
Od té doby ponìšiètí èlenové hasièského
sboru patøí do kostelecké organizace SDH.
V souèasné dobì se tedy organizace
novodobých plesù ujali Obèanské sdružení
spolu s osadním výborem, a tak již ve
zmínìném roce 2007, v mìsíci
únoru, uspoøádali 1. Ponìšický ples!
Protože sál v bývalé hospodì
»U Korbelù« již dávno není
k dispozici, obrátili jsme se s
požadavkem na vedoucího støediska
AMU p. Hrouzka.
A ten nám v poskytnutí sálu
v jejich zaøízení vyhovìl. Je tam sice
kapacitnì omezená možnost, ale pro
ponìšické to úplnì staèí. Takže
i další plesy poøádané v jejich
zaøízení z pohledu úèastníkù
probìhly nad oèekávání dobøe.
Tedy i letošní – v poøadí už »6. Ponìšický ples« – vyšel více jak nad oèekávání. Prvních
pìt plesù odehrála místní chvalnì proslulá kapela »Ponìšická švitorka.« Zmìnou tedy byla
i kapela, která to pìknì rozjela už od 19.00 hodin. Muzikanti zvaní AKORD zahráli pro
starší i mladé, takže si pøišly na své všechny generace. Oficiální zaèátek o osmé hodinì
veèerní zahájila párová dvojice moderátorù Milan Kubín a Lucka Havlíèková, kteøí provázeli
poøadem celého plesu. Vzápìtí oznámili pøedtanèení v orientálním tanci v podání Míši
Jarošové, která právem získala bouølivý potlesk.

Purkarecký maškarní bál se vydaøil

Dále pokraèoval prodej lístkù do tomboly, po kterých
se jen zaprášilo, by jich bylo asi 600 ks. V bohaté
tombole mezi hlavními cenami dominoval i mladý
divoèák, bažant èi obraz atd., což bylo pro pøítomné
lákavé. Až na toho slibovaného opeøence bažanta – ten
pøekvapil šastného výherce tím, že byl jen sklenìný,
takový, kterého využívají ležící pacienti. Ale výherce to
bral s humorem. Pak pøišel na øadu srdíèkový tanec
a dámské volenky. O pùlnoci pak pùlnoèní pøekvapení.
Ujaly se ho ètyøi dívky a jeden muž, který vedl tuto
skupinu coby »školu bøišních tancù.« Rovnìž odcházeli
s neutuchajícím potleskem.
Poté probíhalo rozdávání tomboly výhercùm a volná
zábava pokraèovala až do èasných ranních hodin.
Nìkteøí vydrželi
až do svítání.
Na konec mého
pøíspìvku dlužno
podìkovat celému
realizaènímu
týmu, nejen
samotného plesu
a jeho pøípravì
a prùbìhu, ale i
pøípravì tomboly
– ve složení:
Lucie Havlíèková,
manželé Kubínovi, Jarmila Šímová, Ornela a Martina
Ernstovy. Dále i Renému a Vìrce Ernstových, kteøí
vítali pøíchozí hosty u vchodu s pøípitkem. Dík také
manželùm Jitce Baliharové a Oldøichu Pøibíkovi.
Josef Havlíèek,
pøedseda Osadního výboru v Ponìšicích

Nový dìtský projekt »AERO«
na hosínském letišti
Nový, celoroèní program se jmenuje »AERO Juniors Klub« a je urèen
všem dìtem od 6 let se zájmem o letadýlka, letectví a možná jednou
i létání. Programy na letišti možná už znáte, protože zde probíhají již
devìt let. Desátá sezóna ale pøinese možnost pravidelného páteèního
kroužku, každý mìsíc program pro dìti i jejich rodiny, kalendáø má
tradièní pravidelné akce pro veøejnost a zázemí pro výlety a tématický
letní pøímìstský letní tábor.

Startujeme a zveme Vás
dne13. dubna v 17.00
na první setkání s dìtmi a rodièi
Program: pøedstavení dìtského klubu, týmu, soutìž pro
dìti, dotazy od rodièù a
prohlídka areálu

A jak by také ne, když jej zorganizovaly pohádkové bytosti!

více informací
www.letiste-hosin.cz,
sekce dìtský klub
kontakt:
teta Míša Machartová 724
486 280
nebo email:
aero-juniors-klub@volny.cz

Restaurant Café OLIVA – Zámostí (Hluboká nad Vltavou) NOVÌ – NEKUØÁCKÁ RESTAURACE! Zveme Vás na hudební veèery
a odpoledne s živou hudbou… Nedìle 8.4.2012 Hudební nedìlní odpoledne - k poslechu hraje country kapela BÁRKA – vhodné
i pro rodiny s dìtmi od 15.00 hod. do 18.00 hod. Od 1.4.2012 nový jídelní lístek – nabídka výjimeèných »chuovek« pro Vás!

www. hluboka.cz
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Knihovna ète dìtem
O Marie Krejcarová z mìstské knihovny pozvala budoucí ètenáøe do mìstské knihovny
Posláním obecnì prospìšné spoleènosti Celé Èesko ète dìtem je prostøednictvím spoleèného ètení
budovat pevné vazby v rodinì. Pravidelné pøedèítání dìtem má obrovský význam pro rozvoj jejich
emocionálního zdraví. Pøedèítání rozvíjí pamì a pøedstavivost, uèí myšlení. Pøedèítání utváøí pevné
pouto mezi rodièem a dítìtem. Staèí 20 minut dennì. Každý den.
Celé Èesko ète dìtem a Hluboká není výjimkou.
Doufám, že ani vy nezapomínáte èíst svým dìtem pohádky...
Jaké to je èíst malým školákùm?
## Krásné.
Proto se nebráním dalšímu pozvání knihovnice Marie Krejcarové a ráda zamíøím jedno ètvrteèní ráno
do knihovny, obtížena knihami svého dìtství, mnohdy už znaènì poznamenanými zubem èasu, abych
z nich èetla prvòákùm hlubocké základní školy. Tentokrát je tady i Honza Pirgl, náš fotograf, který
nejenže fotí zvìdavé dìtské tváøièky (ještì loni jsme je potkali ve školce), ale pøedèítá také – a má
úspìch. Pøece jen je rozdíl ve výbìru kluèièí a holèièí literatury. Tentokrát si tedy všichni pøijdou na
své a prvòáèci jsou moc milí posluchaèi.
Dìtem jsme ukázali bøeznový Zpravodaj, ten s krásnou Veronikou z knihkupectví a horou knih
a vysvìtlili jsme, že zatímco v Knihkupectví je nutno knihy zakoupit, v mìstské knihovnì si je mùžete
jen pùjèit. Pøeèíst, vrátit, a pùjèit jiné. A výbìr je tu veliký. A to i pøesto, že rozpoèet na nákup nových
knih není pøíliš velkorysý.
Pøedstavili jsme se – jako ta, která Zpravodaj píše a ten, kdo do nìj poøizuje fotografie.
Prvòáèci ze dvou tøíd ZŠ nám potvrdili, že už po pùl roce ve škole sami také umí èíst. Èíst se mohou
pohádky, básnièky, knihy napínavé, dùležité jsou i obrázky a obaly knih a vysvìtlili jsme si, proè je
tak hezké, když si knihu, kterou jsme mìli rádi jako malí, pøeètou po letech i naše dìti. A že kamarády
z knížek mùžeme potkat i ve filmu, televizi nebo tøeba v divadle.
Pøíjemný byl i les rukou, když se dìti hlásily, kdo už v knihovnì byl s maminkou, tatínkem nebo
prarodièi... Èíst dìtem je hezké, protože když vyberete správnou knížku, poslouchají pozornì a když
je to veselé, rády se smìjí.
## Pøíští týden pøišel èíst pan starosta a poslouchat ho pøišli žáci z pátých tøíd. To už je zase jiná káva,
jsou vìtší a moudøejší a mají svùj názor... Nicménì pan starosta jim byl dobrým partnerem a spoleènou
nit k rozhovoru našel snadno. Opravdu potìšující bylo zjištìní, že dìti ètou pravidelnì a ètou hodnì,
a znají vìtšinu knížek našeho mládí. Foglara, Vinnetoua z Mayovek, Boøíkovy lapálie, anebo ètou i
novìjší knihy, tøeba o historii od Lucie Seifertové.
Pan starosta si pøál, aby dìti jmenovaly èeské velikány a dìti z obou tøíd nezaváhaly ani chvíli.
Masaryk, Havel, Jirásek, Èapek, Erben, Nìmcová, Mácha, Komenský... sypaly z rukávu. Starosta
pøipsal ke každému jménu odhadem množství knih, které dotyèní napsali. Zastavil se u jména
Jaroslava Seiferta, básníka, který dostal Nobelovu cenu za literaturu a vysvìtlil, jaké to byly èasy, když
se z tak velkého ocenìní nemohl èeský národ radovat otevøenì a jak nad jeho hrobem recitoval jeho
báseò herec pan Kemr. Ale ty všechny pøíklady ukázaly jediné: lidé, kteøí hodnì ètou, umìjí se vyjádøit
i slovem a písmem, se èasto stávají vùdèími osobnostmi svého národa a nebývají zapomenuti ani po
své smrti.
Pan starosta by byl dobrý uèitel, všechny dìti a obì paní uèitelky se upøímnì smály a èetba
z Šimkova a Grossmannova vydání povídek z roku 1968 pobavila víc než dost. Zdá se, že pro dobrou
knihu není èas rozhodující.
## Marie Krejcarová ovšem knihy jenom nepùjèuje. Jednak umožnila návštìvníkùm knihovny i jakýsi
bezplatný antikvariát, kdy se pøed vstupem do knihovny do pøipravených polic dají odložit knihy, pro
které už doma nemáte využití. Mohou se hodit nìkomu jinému. Vždy dávat knihy do sbìru èi je
pøímo vyhazovat do starého papíru, to je prostì høích.
Diskutujeme také o katalogu hlubocké knihovny na internetu, který prý nìkterým obèanùm chybí.
Už se doèkáme, zaveden bude co nejdøíve. Ale jde to i mnohem jednodušeji. Pokud nìkdo zvedne
telefon a zavolá mi, samozøejmì mu také knihu rezervuji. Všechny mám v poèítaèi a vidím, zda jsou
vypùjèené nebo k dispozici, žádný problém... øíká knihovnice.
## Do knihovny chodí také malý kroužek hlubockých seniorek, kterým Maruška Krejcarová
pøedstavuje knižní novinky, nebo si s nimi popovídá nad zajímavou knihou. Naposledy si takhle
pøedèítaly z knihy malíøe Vladimíra Komárka – Pojednání o mé radostné cestì od kolébky ke
krematoriu, kde autor s osobitým humorem a ironickým nadhledem pøedkládá ètenáøùm epizody ze
svého života od dìtství a studentských let až po zhruba šedesátá léta 20. století. Kniha je podána
živým jadrným jazykem, tak jak byl malíø a umìlec života známý svým osobitým a veselým pøístupem
k životu. Moc se líbila...
## Možnost využití internetu v knihovnì je samozøejmostí a mnozí si již na tuto možnost zvykli.
Prostøedí knihovny je útulné, po rekonstrukci budovy zdravotního støediska a výmìnì oken to tu
prokouklo a pokud sem zavítáte, octnete se v atmosféøe klidu, vzdálené ruchu mìsteèka. Maruška ví
rady na každý dotaz a vìtšina ètenáøù odchází s knihami, které právì potøebovali. Pro radost, pro
pouèení, pro zábavu... Tak nezapomeòte. Ètìte dìtem – ale ètìte i sobì.
pùjèovní doba knihovny: pondìlí, úterý 9-11,30 12,30-16,00 ètvrtek 9-11,30 12,30-18,00
telefon 387 966 171 e-mail: knihovnahl@volny.cz
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Paštika a' la Hluboká
Umìlecká díla, ilustrující život našich pøedkù, nenajdeme jen na plátnech podepsaných svìtovými malíøi.
Napadlo vás, že umìlecké skvosty – odkazy budoucím generacím – lze nalézt tøeba ve starých kuchaøkách, èi receptech psaných
na dnes už hodnì zažloutlém papíru? Když se øekne slovo paštika, pøedstaví si nìkdo nóbl restauraci s prùsvitným plátkem paštiky
a snítkou bazalky (a taky poøádný prùvan v penìžence). A nìkdo zas brigádu u zedníkù s paštikou v papíru a tøemi rohlíky k obìdu.
V obou pøípadech si mùžete skvìle pochutnat. Paštiky bývaly delikatesou pro šlechtické stoly a jistì se servírovaly na Hluboké za
èasù Schwarzenberkù – a že bývaly zvìøinové, o tom nepochybuji. Pìt druhù paštik, klasickou játrovou, mandlovou, zvìøinovou,
mysliveckou a staroèeskou vyrábí firma s názvem MAUZ – výroba, s. r. o., sídlící na Hluboké.
Mauz v názvu neznamená maus, jako myš, ale výstižnì zkratku slov maso a uzeniny. Z masa – a s láskou – tu vyrábìjí všechno to,
co my Èeši tak rádi... A chutná to skvìle, ochutnávala jsem... Povídala jsem si se spolumajitelem výrobní firmy Karlem Kardou.
Firmì se vìnuje tìlem i duší, stejnì jako jeho spoleèník Jaroslav Vojtìch.

Kdy jste svoji firmu nastìhovali na Hlubokou?
Na Hluboké jsme právì deset let, od roku 2002.
Dobøe se to pamatuje, v roce povodní jsme
pøišli na Hlubokou a zažili velkou vodu.
Nicménì téhle profesi se jako živnosti
vìnujeme už od roku 1991 a ještì pøedtím jsme
mìli od roku 1988 povolení tehdejšího
národního výboru, že mùžeme sem tam nìco
z masa soukromì vyrobit... jinak jsme byli
zamìstnanci Masného prùmyslu.
To si asi život bez masa nedovedete pøedstavit?
Vy vlastnì odjakživa vyrábíte masové
pochoutky?
Já osobnì od svých patnácti let. Že bych byl
vegetarián opravdu nehrozí, naše rodina má
práci s masem v genech. Co vím, tak dvì stì let
dozadu byli moji pøedkové øezníci a mùj kolega
Vojtìch to má stejnì tak. Tady na zdi nám visí
výuèní listy našich pøedkù. A nejen tatínkù
a dìdeèkù. Tenhle patøil mojí mamince, jsou na
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nìm dva podpisy jejího otce, mého dìdeèka.
On byl tehdy nejen pøedseda pøedstavenstva, ale
zároveò ho maminka mìla jako mistra. A tady
výuèní list tatínka mého kolegy, který se vyuèil
v Øíèanech u Prahy. A prospìl velmi dobøe, jak
vidíte. Výuèní listy bývaly moc hezké, pøímo
umìlecky provedené, dnes už jsou trochu
jednodušší. Obsahem zkoušky za našich dob
byla jednak technologie výroby, i nìjaký
svìtový jazyk jsme museli umìt, a samozøejmì
se dìlala i praktická zkouška. Na jatkách, na
bourárnì masa a ve výrobì uzenin nás hodnotil
jatecký mistr.
Takže když to øeknu vtipnì, jste dva
èistokrevní øezníci s dobrým rodokmenem,
kteøí se celý život zabývají výrobou uzenin
a potravin z masa. Co všechno máte
v repertoáru a jaké maso a další ingredience
používáte? Jsme obyèejní lidé a dìláme
obyèejné jídlo, ale tak, jak nám chutná a jak

víme, že chutná ostatním. Dbáme na to,
abychom si masové smìsi míchali sami,
abychom ochucovali a koøenili podle svého
a ochutnali vše, co vyrobíme. Aby to bylo
pøesnì takové, jak si pøedstavujeme. Salámy,
klobásy, paštiky, šunky... Nemáme salámy tak
našponované a klobásky jednu jako druhou,
jako ve velkých moderních výrobnách, kde na
to mají perfektní stroje. Neøíkám, že to dìláme
na kolenì, ale máme stroje, které jsou o tøídu
obyèejnìjší. Zato jsme svému dílu blíž.
Prakticky nejvíc používáme hovìzí a vepøové
maso, spíše libové, než tuèné, a samozøejmì je
potøeba mnohem více ingrediencí. Prosazujeme
filosofii vyrábìt z produktù typických pro
oblast, kde žijeme, takže využíváme maximálnì
místních surovin. A když už jsme v podzámèí
zámku Hluboká, vážíme si odkazu øeznických
a uzenáøských mistrù a orientujeme se na
vysokou kvalitu a plnou chu.
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V myslivecké paštice napøíklad najdete 20 %
daòèího masa z místní obory, 40 % vepøového
a dalších 20 % jater. Plec, boky, krkovice, se
pomelou a dají do várnice se smìsí koøení.
Paštika se pak plní do zvláštních rukávù, nebo
do vanièek. Používá se i tuková blána z útrob
prasátek, udìlá mramorovou kresbu na povrchu
paštiky a ta potom nakrájená vypadá zajímavì.
Paštiky se povaøí, rychle zchladí a už se mùže
ochutnávat.
A protože se snažíme využít surovin z
místních zdrojù, a také místních podnikatelù,
farmáøù, chovatelù, myslivcù, dokonce jsme
zaèali dìlat i klobásu s rybím masem. Øíkáme jí
rybáøova klobása. Je v ní amur z jihoèeských
rybníkù. Na chu je zajímavá, hodnì
aromatická, když jsme klobásu zkoušeli z
kapøího masa, nebyla tak výrazná. Když tam
dáte tresku, vùbec ji v chuti nepoznáte. Amur se
osvìdèil.
Ochutnala jsem i houbovou paštiku, je
výborná, a pøežila jsem, tøebaže mì pan Karda
strašil, že »houby z lesa« jsou prostì houby
z lesa, a kdoví jaké, jedovaté... Pravda to není,
samozøejmì všechny pøísady jsou peèlivì
vybrané. Paštika se žampiony se ukázala chuti
mdlé, žampiony jsou nevýrazné, zatímco pravé
høibovité houby jí dodají ten správnì lesem
voòavý jihoèeský šmak.
Hledáme ve starých receptech a nacházíme
osvìdèené staré pùvodní recepty, napøíklad na
salámy, gothaj, vinnou klobásu, salám imitace,
který pøipomíná dnešní vysoèinu... Nechceme
recepty, kde nìkdo »chytrý« vymyslel, jak co
ošidit a nahradit. My pracujeme s masem.
Poprvé jsme se pøed lety vrátili na trh
s klasickou játrovkou, protože tehdy nebyla
k mání. A paštik si považujeme vùbec nejvíc.
Máme jich zatím pìt druhù a chystáme další,
pøemýšlíme o bylinkové. Dìláme je také do
misek, to vypadá hezky, jsou na slavnostnìjší
stùl, a jsou žádané. Keramické misky bereme
z Hrdìjovic, takže zase od tradièního místního
dodavatele. Stejnì tak bychom si je mohli
koupit v Makru, ale to by vadilo naší filosofii,
že ve svém kraji by mìl každý živnostník
podporovat ty druhé.
Objevujeme receptury témìø historické,
nìkde nìjaké zaslechneme, nebo vyzkoušíme
vlastní nápady. Získali jsme staroèeskou
zámeckou kuchaøku, tam popisují postupy
doslova krok za krokem od chvíle, kdy vyvedou
pašíka z chlívku. Samozøejmì všechny recepty
využít nejdou, popsaná pøíprava jitrnice s
doporuèenými ingrediencemi by závìreènou
cenu jedné jitrnièky vytáhla na 60 korun, to
bývalo opravdu pouze pro zámeckou
spoleènost. Ale pøesto jsme vyštrachali pùvodní
receptury po pøedcích Schwarzenberkù, je to
psáno na hodnì starém papíru, máme ho
podlepený a chráníme ho, jak mùžeme. Našli
jsme napøíklad recept na salám, bude se
jmenovat Hluboèan a je to salám podobného
typu jako uherský, s bílou plísní na povrchu.
Což bude dìlat dobré jméno Hluboké, se
zámkem na vinìtì, a bude zase z místní
suroviny i místního receptu.
Zní to všechno hezky. Jihoèesky...
O to se právì snažíme, a proto jsme také byli
www. hluboka.cz

tolikrát úspìšní v soutìži Chutná
hezky, jihoèesky – což je soutìž, která
letos vstupuje do šestého roèníku.
Soutìžili jsme i v další soutìži
Regionální potravina, a loni získali dvì
první místa ze dvou možností, což byl
docela úspìch.
Za Mauzù mysliveckou paštiku a za
paštiku farmáøskou dostali loni ocenìní
(nejlepší regionální potravina
v kategorii Masné výroby tepelnì
opracované, vèetnì uzených mas).
Vynikající delikatesa navazuje na
tradici schwarzenberských zvìøinových
paštik, které bývaly pøed staletími vrcholem
každé slavnostní tabule. Kousky zvìøiny,
vynikající koøenìná chu, daná dlouholetou
zkušeností øeznických mistrù a originální vzhled
dìlají z této paštiky pochoutku pro slavnostní
pøíležitosti.
A nìkolikrát získali i Zlatý klas a podobné
ceny – to vše ve velké konkurenci, øezníkù
a uzenáøù není v našem národì málo.
V Toulavé kameøe nenápadnou výrobnu
masových specialit od Židovského rybníka
objevila Iveta Toušlová a prezentovala ji
celému národu, takže od tìch dob obèas nìkdo
vezme za kliku a žádá si paštiku, kterou vidìl
v televizi...
To je dobøe, že vás na Hluboké máme, že jste
se s kolegou sešli na pøívìtivé filosofii firmy,
a ještì chutnì a dobøe reprezentujete naše
mìsto. Pùvodnì jsme se po založení firmy roku
1991 vrhli jen do obchodování. Mìli jsme
v Budìjovicích nìkolik obchodù, možná
vzpomenete na hojnì navštìvovaný Pikant na
Lannovce. (Tady mohu potvrdit z vlastní
zkušenosti, že to byl obchod s vynikající
nabídkou masných výrobkù, kde jsem èasto
a ráda nakupovala.)
Už v tìch obchodech jsme se tehdy snažili
mít nìco, co jinde nedìlali, jako první jsme
nabídli polotovary, vždycky jsme se snažili
dìlat nìco extra. Nechtìli jsme prodávat jen
obyèejné vìci. Chtìli jsme speciality a zjistili
jsme, že nejlepší bude, když si je vyrobíme
sami. Kamenné obchody jsme pozdìji opustili,
protože jsme nestíhali výrobu i vedení prodejen,
dnes dodáváme do obchodní sítì sami.
A jak mi vysvìtlíte, že vy to máte tak dobré,
zatímco velkovýroba se super stroji vytvoøí
stejný recept – prostì jinak, ne tak chutnì?
V té velké prùmyslové výrobì nemùžete
výrobku dát tu lásku, co mu dáme my. Proto se
tak liší jitrnièka z velkovýroby a jitrnice, kterou
mìl v ruce øezník na domácí zabijaèce. To asi
ani jinak nejde. Když si vzpomenu na èas, kdy
jsme pracovali v Masném prùmyslu, byla jiná
doba, hodnì se dìlalo jinak, ale nikdy k té práci
èlovìk ve velkém kolektivu nemá takový vztah
jako tady, kde je nás ve výrobì pár. Kde si na
všechno dohlídnete, ochutnáte, zkontrolujete.
Jsme tady s kolegou poøád, støídáme se a jsme
u veškeré výroby od zaèátku do konce...
My zpoèátku dìlali paštiku do hranolù ve
staniolu, klasika, jako v obchodech. Jenže se ty
naše vymazlené tìžko odlišily od prùmyslovì
vyrábìných paštik, na pohled vypadaly zabalené
úplnì stejnì. Trvalo chvíli, než jsme se odlišili

barvou obalu a obrázkem na potisku, aby si lidé
všimli, že je to opravdu jiná kvalita a jiný
výrobce. Proto nìkteré paštiky dáváme do
toèeného støeva, abychom se vizuálnì odlišili.
Lidé si urèitì objeví, co je dobré, uvìøí znaèce,
která je neklame, ale chvíli to trvá.
Ano, my zákazníci se musíme nauèit èíst
nálepky na zboží. Stejnì tak jako použité
suroviny uvnitø. A chemikálie a obsažené
náhražky. Jsme øezníci, a do našich výrobkù
dáváme maso, náhražkám se vyhýbáme.
Paštiky, šunky, klobásy, salámy, dìláme z masa.
Nìkteré výrobky máme bezlepkové, takže
uspokojíme i lidi s touto dietou. Držíme se
jednoduchého hesla: nešidit.
Ale nemùžu tvrdit, že do našich výrobkù
vùbec nedáme konzervaèní pøípravky. Jenže je
musíte znát – já bych je rozdìlil na hodné
a špatné. Jsou potøebné, je dùležité, aby masné
výrobky mìly svou trvanlivost. Když si pøeètete
etiketu o složení výrobku, musíte rozlišit,
k èemu která éèka jsou. Sùl, cukr, škrob,
vitamín C – kyselina askorbová, ta je tam proto,
že chceme, aby to udrželo barvu. Je tøeba
pøísady rozlišit podle toho, jak jsou bezpeèné
a jak potøebné, a ty nebezpeèné tam samozøejmì
nedávat vùbec.
Nìkdy mi tyhle záležitosti pøipadají mediálnì
rozvíøeny nesprávným smìrem a dùvody mohou
být všelijaké. Je to i rvaèka o jeden evropský
trh. Férové to není ani z jedné strany. My se za
èasù klanìli pøed potravinami z ciziny, co
bývalo v Tuzexu bylo nejlepší, po revoluci
jogurt z Tramtárie jediný dokonalý – a dnes
zase tvrdíme, že cokoli za východními
hranicemi je špatné. Stejnì tak se kdysi ze
Západu nasazovalo na èeské výrobky. Nemusí
to být špatné, ani tady, ani tam. Ale my
z principu podporujeme myšlenku jíst to, co se
vyrobí tady, co znám, co se tady urodí nebo
vypìstuje. Neøíkám neochutnat, nevyjet do
zahranièí, ale jinak radìji podporovat sousedy
kolem sebe.
Kde koupíme vaše výrobky? Úspìšné ujednání
jsme uzavøeli s místní novì otevøenou Jednotou,
takže hlubocký obchod èeské firmy prodává
naše zboží. A stane se také souèástí akce, která
je nazvaná Gastrostezka.
Fotograf Honza Pirgl pro tuto akci nafotil
jednotlivá gastronomická lákadla. Kromì paštik
a klobásek právì od Mauzù, se v ní samozøejmì
ocitla Ponìšická pálenka a nìkteré speciality
místních restaurací. Gastrostezka je dobrý
nápad, jak oslovit turisty i domácí:
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proè si neudìlat výlet a neochutnat Èesko? Na
zámku jsme byli, kam dál? Tak ještì nìco
dobrého a ještì tøeba nìco vyhrát! A místní rádi
ukáží, co dovedou – a nabízejí své krajové
speciality. My máme napøíklad i polokonzervu
– paštiku v døevìné krabièce, jako dárek z
výletu pro dìdeèka – skvìlá. Kdo obejde urèitý
poèet restaurací a ještì si koupí nìco od nás v
samoobsluze, dostane za odmìnu nìkterý z
výrobkù. Lepší než sbírat odznáèky.
Ochutnávky našich výrobkù si bude ve
spolupráci s námi ve frekventovanìjších
prodejních dnech organizovat Jednota, aby lidé
mohli ochutnat, zda jim naše nabídka stojí za
nákup.
Kromì tìchto aktivit máme i pojízdnou
prodejnu, chlazené auto, ve kterém rozvážíme
naše speciality na rùzná stanovištì v kraji, v
Tøeboni, Blatné, Velenicích, pravidelnì
objíždíme trasu prakticky po celých Jižních
Èechách. Nabízíme jenom naše výrobky, lidé
na nás èekají. Právì v Tøeboni poøádají èasto
hospodáøské, farmáøské a øemeslné trhy, trhy
chránìných dílen a o naše výrobky je zájem.
Celý rok se konzumuje to stejné, nebo
prožíváte špièky v požadavcích na jednotlivé
výrobky? A kolik lidí se vlastnì ve vaší
provozovnì na výrobì podílí?
Kromì paštik dìláme také rùzné druhy šunky,
je období, kdy jdou na odbyt chlebíèky, pak
èastìji zavážíme výrobny – anebo staèí trochu
jarního sluníèka, lidi se usadí venku
v restauraèních zahrádkách a po šunce na pizzu
se jen zapráší. Ale není problém, dodávat
zvládáme. V provozovnì je nás šest lidí, obnáší
to klasický pracovní den, i když já nebo kolega
tady býváme podstatnì déle. Zboží rozvážíme
sami a s pomocí nasmlouvaných obchodníkù...
Cítíme se na Hluboké dobøe, naštìstí snad
nikomu v okolí nevadí mírný hluk
z provozovny.
Tak tedy dobrou chu, a až pøíštì budete balit
piknikový koš na jarní výlet, nezapomeòte
pøibalit paštiku od Mauzù a jako dárek pro
návštìvu salám se zámkem Hluboká.
MAUZ výroba s.r.o. kontakt: 387 965 029

Øeznický cech
Jako nejstarší, a jeden
z nejváženìjších cechù,
je v historických pramenech na
prvním místì uvádìn cech
øeznický. Øezníci údajnì již
v roce 1283 šli v královském
prùvodu královského mìsta
Prahy pøi vítání krále Václava II., a to na èele
všech øemesel, hned za mìstskou radou, což
bylo velké ocenìní. Od té doby byli vždy na
prvním místì u všech významných událostí
a slavností, týkajících se králù.
Øezníci vždy vìrnì a èestnì sloužili a starali
se o vážnost, dùležitost a rozvoj svého
øemesla.

Historie dokládá, že stáli vždy na
stranì spravedlnosti. Stejnì tak tomu
bylo i v roce 1310. V té dobì vládl
Èechùm král Jindøich Korutanský,
který svou neschopnou politikou
pøivedl zemi do bídy a zmatkù!!
V té dobì se postavili èeští páni na
stranu knìžny Elišky Pøemyslovny,
dcery Václava II. Elišce byl vybrán za
manžela mladièký král Jan z rodu
Lucemburkù. Když král Jan
Lucemburský se svým vojskem dorazil
pøed zdi Starého mìsta pražského
v úmyslu zaútoèit na mìsto, byli
øezníci první, kteøí se dne 3. prosince
1310 utkali s korutanskými žoldnéøi.
Od brány sv. Františka je odehnali,
prosekali øeznickými sekerami
mìstskou bránu a umožnili tak Janovi
vstup do Prahy. Za tuto událost
a vìrnost udìlil jim král Jan vysoké
ocenìní. Smìli mít na èerveném
praporu neb ve svém štítì bílého lva
a na druhé stranì praporu bránu
s møíží a z obou stran odìnce, jak ji
prosekávají sekyrami. Mimo to mìli
mít i peèe s podobným lvem. Mistra
øeznického, který se postavil do èela
všech øezníkù, uèinil Jan primátorem
pražským. Téhož roku zachránili
øezníci, se široèinami v rukou, pøed plenìním
a drancováním proti mohutnému davu kostel
sv. Jakuba na Starém mìstì pražském. Tento
kostel vždy zùstával patronem øezníkù a byl
pod jejich ochranou, jak o tom svìdèí
doklady a památky. Stojí na Starém mìstì
pražském, dnes gotická stavba kostela sv.
Jakuba, pùvodní památka, kdysi postavená
ve slohu románském, byla znièena a po
druhé postavena v roce 1339 za panování
Karla IV., Otce vlasti.
Øezníci nosívali zástìru do cípu,
pøehrnutou, aby nebylo vidìt, že je umazaná
od práce, øeznický kabátek (kalmuk) a
èepièky na hlavách, a vždy to bývali poøádní
chasníci, za kterými se dìvèata ráda otáèela...
A nejlepší život mìli øezniètí psi.

Pozvánka do mezinárodní školy!
DAY CAMP FOR JUNIOR YOUTH
April 7-8, 2012: 9:15 a.m. – 6 p.m.
CREATING A BETTER WORLD
Theme: Cooperation and Service
Junior Youth Program: ages 11-14 (program in English and Czech)
Location: Townshend International School campus, Hluboká nad Vltavou, Hradèany 1070
Cost: 50,- crowns/ a day for materials
100,- CZK a day for lunch (you can bring your own lunch too)
To register contact: Zuzana Kováøová – 777 342 508, sjm.jiznicechy@gmail.com
Service project of Bahá’í community.
DVOUDENNÍ TÁBOR PRO JUNIORY
7.-8. dubna 2012: 9.15 – 18.00 hod
PØISPÍVÁME KE ZLEPŠENÍ SVÌTA
Téma: Spolupráce a služba. Program pro juniory: vìková skupina 11 – 14 let (program v
angliètinì a èeštinì) Kde: prostory Townshendovy mezinárodní školy, Hluboká nad
Vltavou, Hradèany 1070. Cena: 50 Kè / den (materiály) 100 Kè / den (obìd – možnost
pøinést vlastní obìd) Registrace na tomto kontaktu: Zuzana Kováøová – 777 342 508,
sjm.jiznicechy@gmail.com. Jedná se o projekt služby nabízený Bahá’í spoleèenstvím.
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Rádi vám pomùžeme s :
U Vedením úèetnictví
U Zpracováním mezd
U Pøenesením daòové povinnosti DPH
Kontakt:
Avail s.r.o., tel: 777 912 063,
mail: info@avail.name
Sídlo: Bavorovice 115, Hluboká nad Vltavou
Provozovna: Studentská 1655/1b,
Èeské Budìjovice
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www. hluboka.cz
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Hluboètí senioøi se setkali s Policií
# Doporuèení seniorùm
Z policejních statistik vyplývá, že v Èeské republice se každoroènì stávají
stovky seniorù obìmi pachatelù nejrùznìjších trestných èinù. Další
stovky, možná i tisíce pøípadù zùstávají policii utajeny, protože nejsou
oznamovány. Každým rokem také pøibývá v policejních statistikách
dopravních nehod s následky na zdraví a životech osob starších 60 let.
Starší lidé mohou být èasto osamocení, nemocní, zesláblí, bezradní,
vystrašení, lítostiví, nedùvìøiví nebo naopak velmi dùvìøiví, a proto
mohou být lehce ovladatelní, mohou se stát »snadnou koøistí« rùzných
podvodníkù, podomních prodejcù, zlodìjù a násilníkù. Tito lidé jsou také
mnohem zranitelnìjší v silnièním provozu, proto je potøeba nebýt
lhostejný a vìnovat seniorùm znaènou pozornost.
Policisté z hlubockého oddìlení se setkali 13. bøezna s místními seniory.
Vìnovali celé odpoledne tomu, aby pouèili a varovali starší lidi pøed
nebezpeèími, které bohužel mohou potkat každého z nás. Jde o to, že
senioøi jsou zranitelnìjší a mnohdy nepøipraveni èelit problémùm, které
bohužel dnešní život pøináší.
Policisté pøipravili pøednášku pøíznaènì nazvanou I senior se mùže
bránit. Jeden z iniciátorù akce je nadporuèík Martin Pešta, zástupce
vedoucího obvodního oddìlení hlubocké policie. Policejní Obvodní
oddìlení ve spolupráci s mìstem oslovili hlubocký Senior klub a za
pomoci jeho pøedsedkynì, paní Marie Hanušové, která zprostøedkovala
pozvání, vìtšina z oslovených na setkání pøišla. Penzisty, kteøí se nemohli
dostavit, nebo jim to zdravotní stav nedovoluje, navštíví pozdìji s její
pomocí ještì osobnì. Za úèasti èeskobudìjovické policejní mluvèí,
Reginy Tupé, nauèili hluboètí policisté seniory, jak event. použít pepøový
sprej. Ten dostali návštìvníci pøednášky darem, stejnì tak jako brožurky
a další pomùcky ke zvýšení bezpeèí jednotlivce.
»Bohužel agresivita zlodìjù narùstá a snižuje se i jejich vìk. Chceme,
aby se senioøi dokázali lupièùm bránit. Pepøový sprej je pro nì
nejvhodnìjším legálním prostøedkem. Seznamujeme je, jak s ním správnì
zacházet a kdy ho použít,« øekla na úvod mluvèí èeskobudìjovické policie
Regina Tupá. Dodala, že nedávno okradli dva mladíci 80letou dùchodkyni
v ulici Karla Štìcha v Budìjovicích, a pøi loupeži ji dokonce lehce zranili,
a to jen proto, aby ženì sebrali tašku s nákupem.
Všem, kteøí se preventivní akce zúèastnili, promítli policisté videa s
rùznými fintami zlodìjù i podvodníkù. Jen na Èeskobudìjovicku okradli
zlodìji loni 159 lidí, z toho témìø polovina obìtí byli dùchodci. Dùvìøiví
starší lidé jsou pro kapsáøe a lupièe tím nejsnadnìjším terèem.
Cílem organizátorù setkání bylo seznámit dùchodce s riziky, která mùžou
nastat. Pouèený èlovìk pak lépe mùže nepøíjemnou chvíli zvládnout.
Nadporuèík Martin Pešta popsal nìkolik konkrétních pøípadù pøímo z
Hlubocka. Krátké videoukázky s reálnými pøípady ze života byly skuteènì
popisné a v pøestávkách mezi nimi se policisté ujali vysvìtlování
podrobností. Pravda je, že policejní teritorium hlubockého oddìlení po
slouèení s obvodními oddìleními Zliv a Ševìtín, má rozlohu kolem ètyø
set kilometrù ètvereèních. Proto také Policie ÈR poznamenává, že je
dobré, pokud s nìkterými problémy pomùže i hlubocká mìstská policie.
V roce 2011 øešili místní policisté 533 trestných èinù, z toho 171
pøípadù byly prosté krádeže a 129 krádeže vloupáním. Zaznamenány byly
i násilné trestné èiny, tøináct pøípadù nebezpeèného vyhrožování. Institut
krátkodobé ochrany zajišoval ètyøiadvacetihodinovou ochranu tøem
ohroženým osobám, ta nejdelší trvala jeden mìsíc. Èasté jsou podle
policie i nájezdy skupinek Romù z jiných krajù. Zkoušejí navštívit seniory
s nabídkami rùzného »výhodného« prodeje a poté je okradou. Zkušený
hlubocký policista nazval tyto osoby hyenami, které se neštítí sebrat
starým lidem jejich celoživotní úspory.
»Pokud napøíklad uvidíte nìjaké podivné rozmíšky u sousedù nebo cokoli
nezvyklého, nebojte se nám zatelefonovat. Lepší je pøijet a celou situaci
provìøit, než aby nám pachatelé uprchli,« radil Martin Pešta seniorùm.
Také je upozornil na podvodníky vydávající se za pracovníky elektráren,
plynáren nebo vodáren. »Musí se vždy prokázat služebním prùkazem,
jinak je domù nepouštìjte!« doplòovala svého kolegu policejní mluvèí
Regina Tupá.
Senioøi reagovali na setkání vstøícnì. I když si vìtšina z nich neprožila
nìjakou vìtší nepøíjemnost, je dobré preventivnì pøemýšlet o tom, co se
mùže stát. Starší lidé se pøišli pouèit, a byli spokojeni s konkrétními
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návody, vycházející z praxe. Na odpoledním setkání, které se uskuteènilo
ve dvou etapách, aby se všichni vešli, obdrželi senioøi nejen pepøové
spreje, kterými se mùžou proti možným lupièùm nebo agresivním
podvodníkùm bránit. »I kdyby to mìlo zachránit život jednomu èlovìku,
urèitì se tento krok vyplatí. Bez finanèního pøispìní mìsta Hluboká by
však nebylo možné spreje rozdávat,« podotkl Martin Pešta.
Na závìr pøednášky dostal slovo také Václav Kováø, jihoèeský krajský
koordinátor BESIPu a pouèil pøítomné o tom, jak se správnì chovat v
dopravì. Také od BESIPu dostali pøítomní dar, reflexní pásku na odìv a
nákupní tašku se signálními prvky. Akce v hotelu Záviš byla pøínosná,
hodnì lidí si urèitì vzalo pouèení z toho, co slyšeli a vidìli. I když nìkteré
rady, které byly zmínìny, možná senioøi znali, mnohé informace byly
novinkou. I pøestože pøíbuzní své blízké èasto varují, pøece jen od
policistù byly informace konkrétní a dùrazné. Èlovìk by si prostì mìl
dávat pozor a nedostávat se do ožehavých situací vlastní vinou.
Rekapitulace a pro pouèení:
## Starší lidé se èasto stávají terèem zájmu kapsáøù, zlodìjù, podvodníkù
a násilníkù. Zranitelnìjší jsou i v silnièním provozu.
Nabízíme nìkolik rad a doporuèení, protože když víte, co vás mùže
ohrozit, máte vìtší šanci se nebezpeèí bránit. Aktivní ochrana pøed
ohrožením se urèitì vždycky vyplatí.
Jak se chránit pøed okradením:
– Peníze, doklady i klíèe noste v pøíruèní uzavøené tašce nebo kabelce
vždy oddìlenì, nenechávejte je navrchu nákupní tašky a pokud to jde,
ukládejte je ve vnitøních kapsách obleèení.
– Berte si jen tolik penìz, kolik skuteènì potøebujete.
– Kabelku nebo tašku pøes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mìjte
ji stále na oèích a chraòte ji rukama na boku nebo na bøiše.
– Vìnujte velkou pozornost své tašce èi kabelce, zvláš v hromadných
dopravních prostøedcích, nákupních centrech a všude tam, kde je vìtší
poèet lidí.
– Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte
ji v nákupním vozíku.
– Nikdy kabelku ani tašku neodkládejte s odìvem v šatnì kina, divadla,
restaurace, ani v èekárnì u lékaøe èi na úøadech.
– Vyhýbejte se návalùm mnoha lidí, tlaèenice nahrává zlodìjùm
a okradení mùže probìhnout bez povšimnutí.
– Když v tramvaji nebo autobusu ètete, mìjte své pøíruèní zavazadlo
poøád pod kontrolou.
– Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá
zavazadla bez dozoru.
Jak pøedcházet riziku pøepadení:
– Vyhýbejte se odlehlým, nepøehledným a neosvìtleným místùm. Choïte
radìji frekventovanìjšími ulicemi.
– K procházkám volte vhodnou dobu a místo, ne za tmy a ne do
opuštìných míst.
– Pokud je to jen trochu možné, nechoïte sami.
– Vyhýbejte se rizikovým místùm, o kterých víte, že se v nich scházejí
podivné party, stejnì tak tmavým místùm a odlehlým ulièkám.
– Zejména ve veèerních hodinách se vyhýbejte také rizikovým místùm,
jako jsou prostory restaurací, diskoték, noèních klubù, barù a heren.
– Kabelku nebo tašku noste v ruce èi na rameni smìrem od ulice, aby vám
ji z vozovky nemohl nìkdo vytrhnout a ukrást.
– Chce-li vám nìkdo kabelku ukrást, nebraòte se za každou cenu. Zdraví
nebo dokonce život jsou cennìjší než peníze!
– Máte-li dojem, že vás nìkdo sleduje, pøejdìte na druhou stranu,
zpomalte nebo zrychlete a pøesvìdèete se, zda je neznámý stále za vámi.
Je-li to pravda, vyhledejte místo, kde je více lidí nebo nejbližší obchod èi
obydlí.
– Po chodníku choïte radìji dále od vchodù domù a rohù, kde by mohl
èíhat pøípadný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitø.
– pøi vstupování do domu se pozornì rozhlédnìte a nevcházejte tam s
nìkým neznámým. Také ve výtahu nejezdìte s nìkým, koho neznáte.
Radìji poèkejte na výtah prázdný.
– Nepøijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali
dùvìryhodnì. Ochota »pomocníka« mùže být jen záminkou k tomu, aby
se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl tøeba i za použití násilí.
Hlubocký zpravodaj | duben 2012

– Snažte se vyhnout èekání na liduprázdných zastávkách, zejména po
setmìní.
– V prázdném autobuse si sednìte poblíž øidièe, cestujete-li metrem nebo
tramvají, nastupujte do vagónu nejblíže k øidièi.
– Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších cestujících, a pokud je to
možné, sednìte si blízko dveøí. V pøípadì nouze jste nejblíže únikové
cestì.
– Žena by si nemìla sedat do kupé, kde je spoleènost mužù, kteøí se patrnì
znají.
– Pokud se domníváte, že vás nìkdo sleduje, nevystupujte sami na
liduprázdné zastávce. Radìji pokraèujte v jízdì a vyhledejte pomoc od
øidièe èi dalších cestujících.
– V tašce mùžete nosit pro své bezpeèí nìjaký sprej (deodorant, lak na
vlasy nebo slzný plyn), který mùžete v pøípadì ohrožení použít.
– Nesnažte se na ulici komukoli pomoci tím, že se ho zastanete pøed
útoèníkem. Radìji zavolejte pøímo na linku tísòového volání 158!
– V pøípadì jakýchkoliv obav a problémù se nerozpakujte kontaktovat
Policii Èeské republiky na tísòové lince 158!
Jak se vyhnout podvodu:
– Podvodníci využívají rùzné záminky a lsti, aby se dostali k vašim
penìzùm. Chtìjí vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze
pøímo, ovládají øadu zpùsobù, jak vás okrást.
– Nedùvìøujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštìjte do svého
bytu.
– Nikdy hned neotvírejte dveøe, nevíte-li, kdo je za nimi.
– Poøiïte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobøe si
návštìvníka prohlédnout.
– Instalujte si na dveøe bezpeènostní øetízek, který udrží dveøe jen
pootevøené a tak mùžete nìkteré vìci vyøídit bezpeènìji.
– Buïte opatrní, nevìøte každému, kdo vás za dveømi požádá o pomoc,
napø. o možnost zatelefonovat si, pomoc pøi nevolnosti èi pøedání zásilky
pro vašeho souseda. Situaci mùžete øešit, aniž byste otevírali dveøe.
Pomoc mùžete zprostøedkovat napø. pøivoláním souseda nebo sanitky.
– Mìjte se na pozoru pøed tzv. podomními obchodníky, nevpouštìjte je
do bytu
– Nikdy nepùjèujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy
domovním prodejcùm.
– Servisní pracovníky, kontrolory èi mechaniky vpouštìjte do bytu pouze
pod vaším dozorem a pouze tehdy, pokud jste si je sami objednali nebo
pokud pøíslušná organizace pøedem jejich návštìvu oznámila.
– Zvoní-li opraváø, pracovník úøadu èi jiných služeb (odeèet plynu apod.)
nechte si pøedložit jeho služební prùkaz, nebo ještì lépe: zavolejte na úøad
nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V pøípadì jakýchkoliv
pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
– Èekáte-li pøíchod cizího èlovìka, napø. osobu reagující na váš inzerát,
požádejte nìkoho z vašich blízkých nebo pøátel, aby byl s vámi doma.
– Nepodléhejte lákavé vidinì snadného zbohatnutí. Podomní nabídky
výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté vìtšinì jde
o podvod.
Nejèastìjší triky podvodníkù:
– rozbilo se mi auto a potøebuji pùjèit na odtah
– jsem z elektráren (plynáren, vodáren) a nesu Vám pøeplatek...
– blahopøeji vám vyhrál/a jste v naší soutìži...
– jsem ze sociálky a jdu se zeptat, jestli nìco nepotøebujete...
– posílá mì váš syn (dcera, vnuk apod.) potøebuje pùjèit peníze...
– jdeme pøekontrolovat stoupaèky, radiátory, telefon, atd....
– mám pro vás výhodnou nabídku nádobí, prošívaných dek apod....
– vykoupíme od vás výhodnì starožitnosti...
Podvodníci to na vás budou zkoušet rùznì a vymýšlejí stále nové triky,
jak zjistit, kde máte schované úspory! PROTO NEPOUŠTÌJTE PØES
PRÁH SVÉHO BYTU ŽÁDNÉ CIZÍ LIDI !!!
Jak zabezpeèit majetek :
– Zamykejte vstupní dveøe a zavírejte okna vždy, když opouštíte
domácnost, i když jdete tøeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký
nákup.
– Pootevøená balkónová okna nebo vìtrací okénka jsou pro zlodìje
velkým lákadlem.
– Dbejte na zajištìní a uzamykání dveøí, oken, ale i svìtlíkù, vikýøù a
sklepních okének.
www. hluboka.cz

– V pøípadì ztráty nebo krádeže klíèù od bytu nebo pøi pøestìhování vždy
neprodlenì vymìòte zámkovou vložku.
– Venkovní, bytové i balkónové dveøe v noci zamykejte, i když jste doma.
– Zajistìte, aby se vchodové dveøe do domu automaticky zavíraly proti
vstupu zvenèí, nenechávejte je dokoøán.
– Neotvírejte vchodové dveøe domu neznámým lidem.
– Obvykle po 22. hodinì vždy zamykejte vchodové dveøe, ale i dveøe do
koèárkáren, sklepù, prádelen, sušáren a dalších spoleèných prostor.
– Dbejte na funkènost osvìtlení ve všech spoleèných prostorách.
– Neotvírejte bytové dveøe, aniž byste se kukátkem pøesvìdèili, kdo je za
nimi, neotevírejte je bez zajištìní øetízkem nebo jiným prostøedkem proti
násilnému vniknutí
– Na dveøích uvádìjte jmenovku v množném èísle.
– Vždy mìjte dùležitá telefonní èísla poblíž vašeho telefonu nebo na
dobøe viditelném místì.
– Bezpeènost bytu zvýšíte instalací bezpeènostních dveøí nebo rùzných
mechanických zábranných prostøedkù jako jsou napø. bezpeènostní štít a
profilová cylindrická vložka, vrchní pøídavný zámek, pøíèná a celoplošná
dveøní závora, pojistka dveøních závìsù jako zábrana proti vysazení dveøí.
– Okna lze opatøit rùznými typy møíží, bezpeènostním sklem nebo fólií,
uzamykatelnými okenicemi, uzamykatelným kováním apod. Moderní
technika nabízí také využití domácího videotelefonu s
elektromechanickým ovládáním vstupních dveøí, prostorových detektorù
pohybu, pøípadnì napojení na pult centralizované ochrany.
– Nejlepší ochranou je opatrnost v kombinaci elektronických a
mechanických bezpeènostních prvkù a systémù.
– Opouštíte-li byt nebo dùm na delší èas (napø. jedete na chatu nebo
rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte pøívod elektøiny a
snažte se udržovat dojem, že jste stále pøítomni. Vhodná je výpomoc mezi
sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelnì vybírat schránku.
– Nesdìlujte cizím lidem na potkání dùvìrné informace, ani se pøed nikým
nechlubte svým majetkem, ani tím kolik máte penìz.
– Své úspory ukládejte v penìžních ústavech, doma si nechávejte pouze
nezbytnou hotovost.
– Vytvoøte si seznam cenných vìcí, jejich foto, výrobní èísla a popis.
– Udržujte dobré vztahy a kontakty s vašimi sousedy, požádejte je o jejich
telefonní èíslo, protože v pøípadì potøeby mùže být jejich pomoc
nejrychlejší a mùžete si tak navzájem ochránit váš majetek.
– Máte-li podezøení, že se dìje cosi podezøelého, neváhejte volat policii
158 nebo 156
Jak se chovat v silnièním provozu:
– V dopravním provozu buïte pozorní. Pøi pøecházení pøes vozovku
využívejte pokud možno pøechody se svìtelnou signalizací a vyznaèené
pøechody.
– Pøi snížené viditelnosti noste obleèení jasných barev. Abyste byli lépe
vidìt v šeru a ve tmì, opatøete svoje obleèení nebo hùl reflexními prvky.
– Nesedejte za volant, pokud se necítíte dobøe. Øízení radìji odložte na
dobu, kdy budete v lepší kondici.
– Pokud nemusíte, nevyjíždìjte se svým autem v dopravních špièkách.
– Nezapomínejte na pravidelné zdravotní prohlídky, které zákon pøikazuje
øidièùm od vìku 60 let a které potvrdí vaši zpùsobilost k øízení.
– Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svùj aktuální
zdravotní stav. Pøihlédnìte také k hustotì provozu a momentálním
podmínkám na silnici.
– Seznamte se s pravidly, která stanovují, jak a èím má být kolo
vybaveno. Dbejte pøedevším na funkci brzd, kolo mìjte øádnì osvìtlené
zejména pøi snížené viditelnosti.
– Nepoužívejte kolo k pøepravì nadmìrných, neforemných a tìžkých
nákladù.
Nejèastìjší dopravní nehody seniorù:
Zavinìné chodci – nepozornost, nesprávný odhad rychlosti a vzdálenosti
pøijíždìjícího vozidla, pøecházení na èervenou, nedostateèný výhled za
pøekážkou, pohyb po vozovce za snížené viditelnosti v tmavém obleèení,
náhlý vstup do vozovky bez rozhlédnutí, chùze po nesprávné stranì
vozovky, ovlivnìní alkoholem.
Zavinìné cyklisty – nedání pøednosti v jízdì, nezvládnutí jízdního kola,
nesprávné odboèování, jízda na neosvìtleném kole za snížené viditelnosti,
nevyhovující technický stav jízdního kola, náhlá zmìna smìru jízdy.
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Zavinìné øidièi – nedání pøednosti v jízdì, nesprávné pøedjíždìní,
nezvládnutí vozidla v dùsledku ztížených povìtrnostních podmínek,
únava, nepozornost, nedodržení bezpeèné vzdálenosti, nevìnování se
øízení, technický stav starších motorových vozidel.

Jedná se o domovy dùchodcù, seniorské domy nebo penziony èi lùžková
zaøízení se zdravotní péèí. Personál, který necitlivým pøístupem
zanedbává úmyslnì èi z nedbalosti péèi o seniory, se tak dostává do
roviny pachatele.

Násilí na seniorech:
Násilí na seniorech páchané v rodinì
Nìkteøí staøí lidé jsou bohužel vystaveni násilnému chování ze strany
èlenù vlastní rodiny. Takové jednání zaèíná vìtšinou mírnìjšími projevy,
jako je okøikování, ponižování, omezování a pøikazování. Nikdy netrpte
sebemenší projevy omezování, útisku a násilí. V žádném pøípadì
nepøipuste, aby vám vaši rodinný pøíbuzní øíkali: »To ti staèí, to je pro
tebe dobré, lepší už to nepotøebuješ, stejnì nechodíš nikam mezi lidi.«
Bohužel takovéto chování se pomalu, ale jistì, mùže promìnit ve vìtší
násilí, které pak již nebude ve vašich silách zastavit. Toto jednání je tøeba
zastavit v samém poèátku i za cenu, že své blízké nebudete vídat. Mìjte
na pamìti: pokud se vám zdá, že danou situaci nezvládáte, hledejte rychle
pomoc u odborníkù. Napøíklad u lékaøe, nebo na linkách dùvìry, které
fungují obvykle v nepøetržitém provozu.

Formy násilí mimo rodinu:
• nedostatek poskytovaných peèovatelských služeb,
• neinformovanost o právech,
• nesrozumitelná nabídka péèe,
• nepøiznání práva na kvalitu života a spoleèenské kontakty.

Násilí páchané na seniorech mimo rodinu
Násilí páchané na seniorech nìkdy bohužel probíhá i mimo rodinu jako
forma nedostateèné pøimìøené aktivity vyskytující se tam, kde je
oèekávána s dùvìrou, což zpùsobuje bezpráví, poškození, zranìní, bolest
èi strach starších lidí.
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Strach:
Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-li se vám váš strach o sebe nìjak
nepøimìøený, promluvte si o nebezpeèích a zpùsobech, jak jim pøedcházet,
hovoøte se svými pøáteli, sousedy, známými. Zdržujete-li se vìtšinou
doma a jen obèas jdete nìkam na návštìvu, zavolejte to vèas svým
blízkým, aby vás nehledali a nemìli o vás strach.
Dùležitá telefonní èísla :
Policie ÈR
158
Mìstská policie
156
Záchranná služba
155
Hasièi
150
Tísòová linka
112
Buïte pøipraveni, nenechte se pøekvapit !!! NEDEJTE SE !!!
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h ŠKOLA h
Milí ètenáøi,
opìt se Vám hlásí žáci VIII. A tøídy ZŠ Hluboká nad Vltavou, tentokrát
z hodiny slohu, na níž jsme s paní uèitelkou, Mgr. Milenou Horníkovou,
probírali subjektivnì zabarvený popis. Po zvládnutí teorie pøišlo na øadu
naše vlastní psaní. Jednoho chladného podzimního rána jsme se vydali do
našeho mìsta, kde naproti zdravotnímu støedisku stojí sousoší Ètvero
roèních dob od sochaøe Jana Simoty, které jsme mìli popsat. V chladném
poèasí nám nebylo tepleji ani pøi pohledu na šastného pasáèka,
pøedstavujícího jaro, ani na smìjící se selku, pøedstavující léto. Spíš nám
byla vìtší zima, když jsme se dívali na mužného rybáøe a na paní Zimu.
Za tøídu VIII.A Nikola Hanzlíková
Jaro
Pasáèek pøedstavující jaro se usmívá, má radost z rozkvetlé krajiny všude
kolem. Oblékl pláš s kapucou, pod který si vzal
jen halenu. Lehké tøíètvrteèní kalhoty jsou to
jediné, co halí jeho nohy, protože neobul žádné
boty. V náruèí svírá malé huòaté jehòátko, které se
k nìmu pevnì tiskne. Tato socha pøedstavuje
vlidském životì dìtství. Nikola Hanzalíková
Jaro
Jaro pøedstavuje mladý pastýø držící jehòátko,
které vypadá, jako by se pøed nedávnem narodilo.
Chundelaté jehòátko se blaženì usmívá, protože
ho udivuje krása jarní pøírody. Pastýø k sobì
jehòátko tiskne, proto cítí jeho srdeèní tep a teplo.
Pastýø se spokojenì rozhlíží po jarní krajinì. Je obleèen do pláštì
s kapucou, obyèejné haleny a volných kalhot a je bosý. Socha je celá
zelená jako svìží jarní tráva. V lidském životì jaro pøedstavuje zrození
nového života a dìtství.
Šárka Hollerová
Léto
Léto pøedstavuje mladá selka. Selèin výraz je velice spokojený, protože
má radost z výbornì vykonané práce a bohaté úrody. Vlasy jí pokrývá
šátek. Její odìv je složen z lehkých letních šatù, pøes které si uvázala
zástìru. Na nohou nemá obuté žádné boty, ale protože je krásný letní den,
je bosa. V obou rukou drží snopy èerstvì pokoseného obilí. Po nebi se
táhne hoøící Apollonùv vùz. Všude kolem selky je cítit krásná letní
atmosféra. Letní tráva omamnì voní, jako by svádìla k odpolednímu
odpoèinku v pøírodì. Socha je žlutá jako vznešené polední slunce
v úžasnì letní den. Léto v lidském životì pøedstavuje mládí, plány a ideály
do života a je to èas rozhodování.
Šárka Hollerová

www. hluboka.cz

Léto
Když konèí jaro, nastává léto. Symbolem léta je krásná mladá selka, která
drží v rukou snopy svázané z èerstvì pokoseného obilí. Celá socha je
natøená žlutou barvou. Selku zahalují letní šaty až ke kolenùm a je taktéž
bosa. Její hlavu pokrývá tenký šátek a její oblièej rozjasòují pìkná
usmìvavá ústa. Selèin pohled na okolí je optimistický. Má obrovskou
radost z udìlané práce, až ji høeje u srdce. Léto symbolizuje ideály a sny
v mládí.
Karin Volková
Podzim
Když pak ale léto pomalu odchází, zaèíná se pøipravovat podzim, který
symbolizuje soška rybáøe. Mladý mužný rybáø má na hlavì klobouk, na
nohou nejèastìji nosí vysoké holínky, aby nemìl promáèené ponožky,
pøes sebe má pøehozený nepromokavý pláš a v každé ruce drží sí.
Pohled rybáøe je velice mužný a spokojený. Jeho oèi se dívají na výlov
jihoèeských rybníkù. Soška, která pøedstavuje
v lidském životì dospìlost, je celá natøena tmavì
zelenou barvou.
Lucie Volková
Podzim
Jako tøetí sochu vidíme rybáøe, který symbolizuje
podzim. Mužným tvrdým pohledem pozoruje naše
rybníky. Rybáø drží sítì, které použil k výlovu
rybníka. Aby nepromokl, oblékl si pláštìnku a na
hlavu si dal klobouk. Socha podzimu není bosa jako
ostatní sochy. Rybáø si obul vysoké gumovky. Socha
podzimu je tmavì zelená a vyjadøuje dospìlost.
Nikola Váchová
Zima
Ètvrtá a poslední ze soch je naše bílá paní Zima. Postava ženy zobrazuje
mráz, chlad a stáøí. Hlavu má zahalenou do dlouhého pleteného šátku s
pøekrásnými zlatými tøásnìmi, snìhovì bílá suknì kryje nohy pøed
mrazem a drží je v teple. Paní Zima se smutnì dívá na závìje
nadýchaného snìhu, který zakrývá tu božskou zeleò a veškerý život.
Socha je natøená bílou barvou jako první zimní vloèky. Helena Hrdá
Zima
Poslední socha ztváròuje paní Zimu. Celá socha je ladìna do bílé snìhové
barvy. Paní Zima se zahalila do bílého pláštì se zlatými tøásnìmi. Její
pohled smìøuje na zasnìžené okolí, které je kouzelné a zaèarované. Z této
sochy vyzaøuje smutek. Její smutný a snivý pohled symbolizuje konec
života. Cyklus roèních období se v pøírodì každoroènì opakuje, ale
v lidském životì probìhne jen jednou.
Nikola Váchová
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Vzpomínka
Dovolte mi vzpomínku na èlovìka, který mi byl velmi blízký. A to i pøes to, že osobnì jsem se s ním poznala bohužel až v roce 2005.
A kde jinde bych ho mohla potkat, než na Hluboké, pøi autogramiádì – byl autorem pøedmluvy ke knize fotografií.
Ta pøedmluva byla moudrá, protože on byl moudrý. Ale jinak byl Boris Jachnin èlovìk nepopsatelný, a rozhodnì výraznì ovlivnil
a potìšil spoustu lidí, kteøí ho znali. Byl mistr slova a mistr života, mìl neuvìøitelné znalosti ve svém oboru a velká škoda, že nebyl víc vidìt
a slyšet. Je smùla, když pøednost má v našem svìtì spíše pozlátko a popularizováni jsou hlupáci, kteøí nemají vùbec co øíct.
Boris vždy s elegancí sobì vlastní dokazoval, že i když nemá èlovìk životní karty rozdány úplnì košer, nemusí být zlý ani zatrpklý.
Ba pøímo naopak, mùže být veselý a laskavý a plný radosti ze života.
K Hluboké mìl krásný vztah, kromì jiného tady potkal pana Wericha a mìl tu pár opravdu dobrých pøátel – a také nìjaký èas tu pracoval.
Z donucení režimu – ale vyprávìl o tom nadšenì. Dokázal pøevrátit situace i hodnoty, abyste na vìc koukli z jiného úhlu.
Díky jemu mám dobrou pøítelkyni v jedné ženské, kterou jsem nesnášela a díky jemu mám dobrý pøíklad,
jak stárnout moudøe a s nadhledem. Pøeètìte si, co o nìm napsali jiní, a potìšte se slovy, které napsal on.
Vážím si toho, že výhradnì pro Hlubocký zpravodaj napsal pár svých èlánkù a tváøil se, jako by je psal pro New York Times...
Zemøel loòského dubna, ale poøád patøí k tìm, které v duchu oslovuji. Letos 1. kvìtna by mu bylo 80 let.
Co o nìm øekli a napsali:

Muž, který uèil rozumìt filmu
Èeskobudìjovický filmový historik, publicista a pedagog Boris Jachnin
zemøel 17. dubna 2011 ve vìku nedožitých 79 let. Za totality se nesmìl
filmu vìnovat, proto støídal dìlnická
povolání. Rehabilitován byl až po
Listopadu. Všichni, kdo ho znali,
vzpomínají na jeho laskavost.
Se zdravotními problémy zápasil
celý život, od dìtství se potýkal
s potížemi po úrazu kyèle,
komplikovanou situaci se zdravím
prohloubila i namáhavá manuální
práce, ke které ho jako politicky
nespolehlivého odsoudil pøedešlý režim. Zemøel doma, v prostøedí, které
mu bylo po všechny roky nejlepším a nejspolehlivìjším zázemím.
Narodil se sice v Praze, ale od roku 1955 žil v Èeských Budìjovicích,
ke kterým pøilnul. Tady se také oženil a narodil se mu syn a dcera.

Dožil se nejen vnouèat, ale i pravnouèat. V roce 1967 již ve zralém vìku
absolvoval FAMU a k jeho jménu patøí kromì titulu Mgr. i titul Csc.,
který získal v roce 1991 na FF UK v oboru teorie a dìjiny divadla, filmu,
rozhlasu a televize. Ve stejném roce byl politicky rehabilitován jako
novináø i jako filmový pracovník.
Aèkoliv už od roku 1948 statoval v divadle èi ve filmu, herectví jej
pøíliš nelákalo. Dával pøednost výtvarnému umìní, ale jeho velkou láskou
byl pøedevším film. Mìl o nìm obrovské znalosti a snažil se je i uplatnit
– v médiích, školství, filmových klubech nebo v komisi pro film
a mládežnické kluby. »Vždycky øadil na první místo ve výètu svých
profesních oznaèení nejdøíve filmový historik a teprve pak publicista
a pedagog,« øekla Jachninova dcera Martina Bílkovská.
Jachnin prošel celou øadou povolání – od osvìtového pracovníka,
dramaturga, nakladatelského redaktora pøes dìlnické profese jako izolatér,
noèní hlídaè, lisaø, ostøiè nástrojù èi skladník až po pedagogickou èinnost
po Listopadu. Mnozí, mezi nìž patøím i já, si jej pamatují také jako
novináøe v Jihoèeské pravdì. Ale nikdo, kdo jej znal, nezapomene jeho
vstøícnost, laskavost a ochotu pomáhat. Na kulturní scénì bude skuteènì
chybìt.
Napsala pøed rokem Hana Hosnedlová (kráceno)

Zdánlivì píše o filmu každý èasopis
Boris Jachnin – Ivo Fencl – 14. záøí 2006
Spisovatel a filmový historik Boris Jachnin zùstává jak poutavým
vypravìèem, tak i citlivým vykladaèem nesèetných dìl støíbrného plátna.
Jenže i základy vizuálního vnímání svìta (které je dnes u vesla) tvoøívá
koneckoncù nìjaký ten »bytelný« scénáø. Vždycky. I to Mgr. Boris Jachnin,
CSc. dobøe ví a umí vysvìtlit. Když pøednáší svým studentùm.
A vyzkoušel pøedtím devatero jiných øemesel a desátou bídu citlivì vnímá
u jí postižených (a nejen ve filmu), ne však tolik už u sebe. Je skromný.
Dost skromný na to, že i jen v roli literáta (jedné z mnoha) využil bìhem
svého života tak mnoho forem a žánrù...

Ne hned. Film, ten jsem pùvodnì považoval za lidovou zábavu, a až
teprve na škole, kde jsem uvidìl pár tìch umìleckých, jsem mu pozvolna
pøicházel na chu. Ale ze školy mì vylili.

# To jest ze studií režie na FAMU, která jste zahájil roku 1952.
Ano. A v roce 1954 mì vyhodili za mùj snímek, jehož žánr bych asi
neumìl pojmenovat ani dnes, kdy vládne postmoderno. Byla to smìs
hraného, loutkového a trikového filmu, jakási agitka, a jmenovala se
Zlodìj na každém rohu. Pøi práci na ní jsem si vyzkoušel všechny
knoflíky na kameøe, herce i neherce – a mìl z toho prèu. Byl jsem pak
# Pane Jachnine, jak vím, schováváte v zásuvce pøinejmenším pìt pøekvapen. Ostatní to brali vážnì! Zejména název toho filmu jim vadil,
nevydaných próz a využíváte je zatím pouze pøi autorských èteních. Ta aèkoli zrovna to byla jedna z mála vìcí, k nimž jsem pøišel úplnì
poøádáte pravidelnì? A nepøibudou i další povídky?
náhodou. Název tam totiž zbyl ze scénáøe Karla Copa.
Ètení neprovozuji èasto, jen výjimeènì, a je to jakási odmìna, událost,
# Po odchodu ze školy jste se tedy ocitl v Budìjovicích. A dál?
následkem èehož mi povídky nepøibývají a ty stávající poøád pøedìlávám.
Nu, chtìl jsem zaèít znovu. A oklikou jsem se dostal k realizaci rùzných
# Vyjíždíte èíst z Èeských Budìjovic, svého bydlištì, ale pocházíte z výtvarných prací, hlavnì plakátù. Až koneènì opìt i k filmu, ale také k
Prahy, a tak se nejprve zeptám: Co vás ve dvaadvaceti odválo na jih?
psaní.
Vlastnì jsem odešel z Prahy, protože jsem chtìl hledat nìjaký smysl života.
# A roku 1967 jste na FAMU úspìšnì promoval.
Jeho praxi, svobodu èi co... A celé mládí jsem usiloval, abych se stal
Pøièemž mi ta škola pøedtím sama nabídla, abych se vrátil a pokraèoval ve
malíøem. Ale to se mi nedaøilo.
studiu. Ovšem nyní už na fakultì filmové vìdy a historie. Když ona
# Nicménì jste dnes autorem øady publikací vydávaných u pøíležitosti nabídka pøišla, podnikl jsem to... a musím øíct, že už jsem mìl i jistou
rùzných výstav výtvarného umìní. Kupøíkladu mohu jmenovat katalog prùpravu.
keramika Tomáše Prolla (2001). Ano, do katalogù obèas píšu – a nìco
# V èem? V tom, že jsem vedl Filmový klub a byl i šéfem mìstské
i pro pøítele Tomáše. Jiné vìci zase in memoriam pro Igora Ševèíka.
správy, kde jsem mìl na starost devìt kin a jezdil do Prahy na projekce a...
Myslím, že jsem èlánek tohoto druhu vùbec poprvé otiskl už ve Scénì 1990
V Budìjovicích jsem také už mìl rodinu – vèetnì dvou dìtí – a právì i
a jmenoval se Druhý nekrolog za Bruna Šefranku. Jsou to všechno hlavnì
díky jejich pochopení... jsem mohl po promoci nastoupit v Praze jako
pokusy, jak psát o mrtvých bez sentimentu. Ovšem kromì Tomáše. Ten je
øádný vìdecký aspirant a pracovat na projektu filmové výchovy. A tak se,
zcela živý a ve stoje ho nelze pøehlédnout.
mohu øíct, ona první etapa mého života slušnì vyøešila. Nestal jsem se
# Ale vrame se k vašemu mládí. Nedaøilo se vám malování, a tak vás sice malíøem, protože k tomu jsem mìl málo talentu a píle, ale zvolil jsem
zaujal film?
film, a snad to bylo dobøe.
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# Nicménì jednou jste si v mé pøítomnosti povzdechl, že bývá pøece jen
ponìkud svazující žít v Budìjovicích a do centra jenom dojíždìt.
Ovšem. Nebo zde není zázemí pro mou práci a potøebné informace se
dají najít spíš v Praze. Ale zase cítím, že jsou Budìjovice výtvarnì pìkné,
mají dvì øeky... a vùbec, pøíroda, kterou potøebuje každá rodina, je blízko,
vlastnì všude kolem. Víte, vždy jsme, kromì bytu, žili i na nìjaké chalupì
anebo ve srubu a tyto stavby jsme podpírali a natírali a...
# ... a snad se smím zeptat, zda jste nìkdy i sám natoèil nìjaký film?
Tøeba i jen amatérsky. Tak amatérsky jsem netoèil nikdy. Ale v
poloprofesionální výrobnì, kterou jsme zaøídili v èeskobudìjovickém
Krajském domì osvìty v letech 1957– 60 jsem dva snímky vytvoøil.
# O èem? Nic tak zajímavého. Jednak støedometrážní dokument o
mechanizaci lesních prací, který pak sloužil – pøeložen do nìkolika jazykù
– i výuce v zemích RVHP, jednak opìt agitku. Proti plýtvání léky.
# A kdo vám ty filmy napsal? Samozøejmì já sám. Kromì kamery,
kterou vedl bývalý èetkaø Franta Švehla, jsem samozøejmì zastával
všechny zbylé profese.
# Což se mi pro vás zdá dost typické. A mìl jste pùvodnì ambice nejen
v øadì filmových oborù, nýbrž i literární, a to v mnoha smìrech,
pøièemž vaše knížka veršù s ponìkud provokativním názvem Nahýbejte
se z oken (1962) se dá èíst ještì dnes a dovedl bych si pøedstavit její
reedici. To ponìkud pøeháníte, ale jako každý mladý a ctižádostivý
intelektuál jsem i já byl omýván módními vlnami. A tehdy to byla
napøíklad »poezie všedního dne«. Vydal jsem tedy sbírku básní, ale
i knihu povídek Na každé cestì leží klíèe (1963), ale jejich reedici, tu si
vìru pøedstavit nedovedu. Napsal jsem však i øadu textù pro èasopisy
a kabarety, až... to skonèilo hrami pro divadlo.
# Kde jste se stal i úspìšným adaptátorem H. G. Wellse. Vaši hru
Neviditelný (1965) jsem však neèetl ani nevidìl, a tak by mì velmi
zajímalo, zda se v ní odrazilo známé filmové zpracování pøedlohy s
Claude Rainsem. Taky moc nechápu, jak vlastnì mohl být neviditelný
Griffin pøedstaven na jevišti? Víte, v Budìjovicích bývala i loutková
scéna. A ta se v šedesátých letech zmìnila v divadlo pro mládež, které
ovládalo i techniku divadla èerného. S chutí jsem s nimi spolupracoval,
a právì adaptace H. G. Wellse vyšla z té spolupráce asi jako nejlepší.
# Téhož roku jste publikoval i hru Kádrobaret napsanou s Ivanem
Pilným. A pøišly hry další, celá jejich øada. Toužil jste nìjak výraznì už
zùstat dramatikem? Státní Jihoèeské divadlo tøeba uvedlo mou adaptaci
sovìtské loutkohry, a já ji pod názvem Rajská komedie pøizpùsobil pro
komediální hvìzdy naší scény Josefa Bulíka a Jiøího Císlera. Divadlu
pøitom vyhovovalo hlavnì to, že má na repertoáru sovìtskou hru.
Nasazovali ji po dvì sezóny, když se program jinak jevil jako málo
ideový, a lidé chodili na své oblíbené herce a èetli mezi øádky náznaky
kritických zrnek, tepajících komunální byrokracii èi špatné zásobování,
což bylo provázeno písnièkami pana Jakoubka.
# Naèež jste se dal i do románù. To ano. A už bìhem své éry dramatika
jsem mìl ve stole nìjaké pokusy o takzvanì vìtší formát, a to román Filtr
a také sci-fi Hellion, urèenou pro Laternu magiku. Ta se líbila Miroslavu
Macháèkovi. A bylo toho ještì víc, ale i nezralé texty. Až teprve mých
pozdìjších dvacet let spolužití s dìlnickou tøídou udìlalo patøiènou
selekci v mých literárních pokusech a já se vrátil k dílùm, která jsem už
na konci šedesátých let psal pro Hynka Boèana a Jaromila Jireše. Ale zase
to nebylo ono, až jsem nakonec zpracoval ještì jinou látku, osudy jisté
ženy, kterou jsem znal, a získal jsem za to celostátní cenu ve scenáristické
soutìži.
# Tedy za scénáø Sestra. Takže nakonec pøece opìt film.
Ale k realizaci je stále daleko.
# Škoda. Moc mi to nevadí a jeden náš skvìlý dramaturg mi øekl: »Ty
blázne, nìkdo to stejnì jednou natoèí. Vždy podívej, jak je stará Bible,
a poøád z ní taháme nápady.«
# V letech 1962-1967 jste pracoval i jako nakladatelský redaktor, a tak
by mì zajímalo, jací autoøi vám dnes mohou být vdìèní? Vdìèný jsem
spíše já jim, by už zde vìtšinou nejsou. Byli to Jaroslav Seifert, Jan
Procházka, Ivan Nový, František Nepil anebo Ivan Diviš. A z tìch žijících
snad pøedevším Vìra Linhartová.
# Odmítl jste i nìkoho, kdo pozdìji prokázal talent?
Ne, myslím, že jsem nikdy neodmítl dobrý rukopis, a ostatnì jsem nemìl
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zase tak výhradní pravomoc. Nade mnou byl ještì øeditel krajského
nakladatelství, jehož úsudku jsme vìøili. A mimochodem: co jsem umìl,
to mne nauèil právì on.
# Pak jste byl roku 1968 na stáži ve Švédsku a studoval tam jejich
model estetické výchovy, naèež jste už doma a s Pavlem Taussigem
vymysleli dìtský filmový festival v Ostrovì nad Ohøí. To souviselo?
Ne. A vùbec, já festival v Ostrovì nevymyslel. To snad Pavel – a místní
lidé. Ostatnì podobný festival je pøedevším distribuèní akce, a i když jsem
na nì byl zván a úèastnil se, nikdy jsem tøebas nešel do poroty.
# Opravdu ne? A proè? Protože to není mùj zájem. Stejnì jako
napøíklad filmová kritika a filmová reklama.
# Tak pøece nìco nedìláte – koneènì. Filmová kritika! Tou se
kupodivu nezabýváte. Ne. Snad nìkdy leda umírnìnými recenzemi.
# A kterých našich kritikù si vážíte? Nebo popøípadì nevážíte pro
nìjakou zlobnou neobjektivnost èi dokonce hamižnost?
Já se na èeské kritiky nezlobím, ani kvùli hamižnosti, protože si po právu
myslím, že to není zas tak královsky placené. Spíše si jich vážím – až na
lidi z èasopisu Satelit. Ten èasopis má navíc obèas zpoždìní a obèas
dokonce nevyjde vùbec, ale vždycky „je chyba mimo redakci“. A jsou
sami plní chyb, a to nejen pøeklepù, nýbrž i blbostí. Vyložených. Pøed
èasem si tøeba umanuli, že byl britský producent a režisér Sir Carol Reed
ženou – a psali jeho pøíjmení jako Reedová. No, zkrátka amatérismus, a
to ani nemluvím o všem, protože by mì trefilo. Ale co nadìlám!
# Nic. Ale zajímalo by mì, zda i vy sám se ve své profesi ubíráte
s dobou. Napøíklad technicky. Nebo zùstáváte u výstøižkù, lepidla a
nìjakého domácího archivu na kartièkách? Když jsem se po listopadu
1989 vrátil jako teoretik k filmu, musel jsem si pøedevším opatøit
technické zázemí pro nahrávání filmù na kazety VHS. Chvíli to trvalo,
než jsem byl vybaven, a mezitím mi poskytla technickou pomoc
budìjovická fakulta, kde uèím... Ale uznávám, že jsem skuteènì v lecèem
konzervativní a nedùvìøuji tøeba informacím z internetu a nechci, aby z
nìj studenti všechno opisovali. A podobnì se i pøi své práci opírám spíš
o knihy, filmy a odborné èasopisy, takže se skuteènì nìkolik hodin týdnì
patlám s nùžkami a lepidlem.
# Po listopadu jste se vrátil ze skladu a pøedtím bylo ještì hùø. Jak jste,
pane Jachnine, prožil sedmdesátá a osmdesátá léta? Pokud vím, mimo
jiné jste se, obdobnì jako mùj otec, doktor filozofie, ocitl v pekárnì...
Ten pobyt v pekárnì (kde jsem byl skladníkem náhradních dílù) byl už
nejpøíjemnìjší dobou z tìch normalizaèních let, která pro mne zaèínala
hlavnì mizivými výdìlky, kdy jsem doma takøíkajíc nemohl nic položit na
stùl (což bylo nejhorší)... Ta zlá doba tenkrát zaèínala i èastými výslechy
a fyzicky obtížnou prací ve slévárnì, která zcela zhoršila mùj invalidní
stav, a tak byla pekárna už oproti tomu pøedchozímu hotovým rájem.
A napsal jsem tam knihu o herci a režiséru Raineru Werneru
Fassbinderovi (1946-1982), i kus monografie Walt Disney, a staèil se i
nauèit rozeznat kvalitu èerstvého peèiva; dodnes mám tam odtud øadu
kamarádù. Jako i ze slévárny. Rádi vzpomínáme na ty legrace, jimiž byla
doba prošpikována.
# Jestli se nemýlím, tak vám další knížka po »pauze« vyšla už pøed
revolucí – a byl jí portrét legendární švédské hereèky Grety Garbo
(1988). A hned rok nato jste publikoval i biografii Brigitte Bardotové.
Mohl jste si tenkrát vybírat, anebo šlo o zakázky? Byly to zakázky.
Pouze publikaci Jan Procházka (1990) se mi podaøilo prosadit. Když jsem
však vydavateli nabízel medailon Gena Deitche, což byl, myslím, objevný
námìt, nebylo to pøijato. Stìžoval jsem si na to Genovi a on po chvilce
pøemýšlení øekl: »Já sám bych to nekoupil.«
Americký režisér a scénárista animovaných filmù Gene Deitch usazený v
Èeské republice, natoèil první film ve tøinácti letech. Profesnì se prosadil
na pøelomu 40. a 50. let 20. století jako animátor a režisér ve studiu UPA,
dvakrát získal Zlatou medaili New York Art Directors Club za nejlepší
televizní reklamu. Jeho animované reklamy z té doby se jako vùbec první
promítaly v Muzeu moderního umìní v New Yorku.
Když Gene Deitch v srpnu 1958 skonèil svoji spolupráci s Terrytoons,
založil v New Yorku vlastní studio a roku 1960 se pøestìhoval do Prahy,
kde produkènì pracoval napø. s Williamem L. Snyderem. Ve spolupráci
s Èechy natoèil dvanáct dílù seriálu Tom a Jerry, vìtšinou pod režijním
vedením Václava Bedøicha, a pro King Features nìkteré pøíbìhy Pepka
námoøníka. V roce 1960 režíroval v èeskoslovenské produkci film Munro,
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který získal ve své kategorii Oscara. V prùbìhu 60. let Deitch vytvoøil na
bázi pùvodní figurky zvané Foofle postavu jménem Nudnik, která se stala
hrdinou nìkolika samostatných filmù. Film Here´s Nudnik byl nominován
na Oscara. V roce 1969 obdržel jeho film »Obøi«, vytvoøený již pro
Èeskoslovenskou republiku, cenu na známém filmovém festivalu v San
Sebastianu. Protože satiricky kritizoval pomìry v té dobì socialistického
Èeskoslovenska, bylo zde jeho promítání dvacet let zakázáno. V prùbìhu
70. a 80. let minulého století vytvoøil Gene Deitch v èeské produkci øadu
krátkých animovaných filmù. Gene Deitch žije v Praze se zvou ženou
Zdenkou (*1960), øeditelkou Studia animovaného filmu. Od roku 2004 je
držitelem ceny Annie Winsor McCay Award za celoživotní dílo na poli
animovaného filmu.
# Abychom byli konkrétnìjší, tak pokud si dobøe vzpomínám, Gretu
Garbo na celý život ovlivnilo, že musela už v útlém vìku peèovat o
nemocného otce – a byla to i žena, pro niž projevem lásky zùstalo »spíše
objetí než polibek«. Pro mne to byla hlavnì osobnost, která pøemohla
pøitažlivost zemskou a vysmekla se z konvencí i duchovní malosti své
spoleènosti, pøièemž si zachovala velkou míru svého tajemství. Zùstala
navždy nedosažitelná a já ji øadím k postavám jako je Hamlet, Myškin, Don
Quijote nebo Švejk, kteøí si též ponechali své tajemství pro sebe. Jenže ona
byla živý èlovìk... Živá žena.
# Když vás teï poslouchám, tak si nadšenì vybavuji i vaše neuvìøitelnì
poutavé pøednášky, a už o filmaøích, které jste poznal osobnì, ba
dùvìrnì (Ester Krumbachová), nebo o tìch ostatních (Ejzenštejn).
Pøitom vaše schopnost poutavì vyprávìt je opravdu »do uší bijící«
a setkává se s odezvou mladých... Ale samozøejmì pozoruji, že stárnu,
a tudíž hùø vyprávím, protože víc zapomínám, ba obèas se mi stane, že se
nad nìjakým hrdinou pøímo pøi výkladu rozpláèu, což je dìsné, a už mi
lidé vìøí, anebo mne mají za komedianta. Ale jak neplakat nad Terezou
v Tak dlouhé nepøítomnosti (miluji ten film tak silnì, že jsem ho opatøil
vlastními èeskými titulky pro studenty)? Jak neplakat nad Iskremasem ze
Svi, svi, má hvìzdo? Nebo nad výkøikem »svoboda« v Radokovì Daleké
cestì? Zatím mì ten pláè mí posluchaèi vždycky odpustili, ale je to signál,
že už musím uèení nechat.
# Stále ještì uèíte na tøech vysokých školách zároveò? Neuèil jsem snad
pøímo na tøech zároveò, ale kromì Jihoèeské univerzity jsem býval i v
Olomouci a na FAMU. Nicménì cestování už je pro èlovìka o dvou holích
znaènou zátìží. Musí mít na zádech tornu a... Už tedy ne...
# Zajímalo by mì, zda máte, vzhledem ke svému pùvodu, i nìjak nìžnìji
plaètivìjší vztah k ruskému filmu? Rozhodnì mám. Jak k filmùm z
dvacátých let, tak k perestrojkovým. Nejvíce však jistì miluju Nikitu
Michalkova a jeho film Oblomov (1979), který je pùvodnì úžasnou
Gonèarovovou knihou (1859) a v pøepise pak úžasným filmem, i když
(a právì proto, že) vykládá pøedlohu jinak... A svým studentùm bych sem
teï rád vsunul malý ironický vzkaz: Až to budete zase hledat na internetu,
abecednì je Michalkov vìtšinou øazen pod MIKH.
# Roku 1989 jste vydal i publikaci o Chaplinovi. Znáte však tøeba
oddané práce o tomto klaunovi od Ondøeje Suchého? A jak byste je tu
jako »školený odborník« hodnotil? Mám rád pana Ondøeje, vzal mne
kdysi do své Kavárnièky (14.-16. 3. 1995) a já tam vyzradil na sebe nìjaká
tajemství. On udìlal neuvìøitelnou práci tím, jak zachoval vzpomínky
stovek lidí a odhalil mnohé detaily osudù obestøených tajemstvím. Provádí
vše jakoby lehce, zábavnì, ale vkusnì. Kdyby takových lidí mìl rozhlas i
televize více, zvedla by se laka – nejen zábavy. Je to dobrý popularizátor
umìní a sešli jsme se ve spolupráci znovu v knížce o Voskovci a
Werichovi, která nedávno vyšla.
# Ale ještì k Chaplinovi a spol. Máte rád nìmý film obecnì?
Mne by napø. konkrétnì zajímal váš názor na nejklasiètìjší nìmou
komedii O patro výš (1922). Co myslíte, nemá v ní vlastnì skuteènou
hlavní roli autentická ulice dole v pozadí, kterou nikdo nemohl aranžovat
– a dodnes tedy vìrnì ukazuje minuty tehdejšího svìta?
Máte pravdu – a mne skuteènost na starých filmech rovnìž fascinuje.
Lumierové mají napø. snímek o asfaltování vozovky, který je tak
pozoruhodný, že ho vždy pøedvádím ve škole. Zato nìkteøí režiséøi hraných
filmù zacházejí se skuteèností tak ležérnì, že to vnímavìjší diváky musí
pobouøit. Staøí filmaøi nám na FAMU kladli na srdce, aby zábìry Prahy, v
nichž se ukazuje cesta hrdiny, šly za sebou podle ulic tak, aby jimi hrdina
skuteènì prošel i logicky – a totéž platí o lidských èinnostech. Nìkdy staèí
vidìt hereèku, jak myje nádobí, a víte, že je to husa, která se doma práce
nedotkne.
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# Mohl byste teï jmenovat své oblíbené komiky, a už zahranièní nebo
naše? A jaký byl váš vztah ke vzdálenì s vámi spøíznìnému Jiøímu
Císlerovi? Z komikù mám rád Bustera Keatona, Rowana Atkinsona
a Jacquesa Tatiho. Jiøí snad nepatøil do této hvìzdné svìtové špice, ale
zažili jsme spolu veliké legrace, a to ještì než jsme se stali pøíbuznými
skrze naše potomky. On byl ovšem stejnì dobrým èinohercem ve vážných
rolích a vyškoleným muzikantem na mnoho nástrojù. A jeden èas jsme
spolu dìlali písnièky.
# Hm, takže další vaše parketa. Ale vrame se k literátùm. Roku 1990
jste zpracoval i biografii Jana Wericha. Registrujete dnes nìjaké, na
jeho osobnosti se pøiživující, publikace, anebo si s tím hlavu nelámete?
Domníváte se, že lze o Werichovi ještì vùbec nìco nového napsat?
Novou studii o Janu Werichovi a o jeho zahranièních filmech jsem
publikoval v knize VaW v divadle, ve filmu, v soukromí (nakladatelství
Brána, Praha 2001) a s cizími knihami si vìru hlavu nelámu. Ostatnì, víte,
o každém lze napsat vždy nìco nového. I o Janu Werichovi, jak na to
upozornil Dr. Taussig na filmovém Finále v Plzni. Vždy o JW mluvíme
jako o jednom z nejvýznamnìjších Èechù, ale øádná(sic) kniha jako
spolehlivý pramen o nìm dosud nevyšla – ostudné!
# Co soudíte o jeho pohádkách? Která je nejlepší?
Werichovy pohádky mám moc rád. Dosahují skoro až k té horní polici,
kde jsou pohádky bratøí Èapkù a Nìmcové. Nejlepší jsou skoro všechny.
# Asi pøed deseti lety zaujalo i vydání Schonbergových Rozhovorù
s Voskovcem (1995). I tuto knihu lze ještì nìjak pøekonat?
Kolem té bylo mnoho problémù. Autor musel pøekonávat velké tìžkosti,
a aè se mnozí u nás hlasitì zastávají VaW, málokdo pomohl, aby knihy
o nich mohly být zpracovány a vydány. Ale Michal, s nímž jsem mìl èest
spolupracovat, má nekompromisní badatelské metody (u nás nejsme tak
úzkostliví na pøesnost a pravdu) a pro mne stojí v øadì s lidmi, kteøí èeské
kultuøe drželi v zahranièí uznávané místo už tím, že se k ní hlásili: Tøebas
jako Miloš Forman anebo Petr Sís. Schonbergovy Rozhovory samozøejmì
nelze pøekonat, protože je vedl on sám.
# Už tu padlo asi dvakrát i jméno Jana Procházky (1929-1971), a
právì on je dalším literátem, na nìhož jste do znaèné míry
»odborníkem«. Byl však pøedevším váš pøítel. S Janem jsme se spøátelili,
když jsem mu jako nakladatelský redaktor navrhl, že bychom vydali knihu
ètyø ženských pøíbìhù – povídek s portréty hlavních hrdinek pro známé
filmy Trápení (1961), Závra (1962), Nadìje (1963) a Vysoká zeï (1964).
To se mu líbilo, okamžitì vymyslel atraktivní název Tøi panny a
Magdaléna (1966) – a položil si podmínku, že obálku musí navrhnout
Zdenek Seydl (1916-1978). Více nás nemohl ovšem potìšit. Zaèala
spolupráce, která pøerostla v pøátelství. A pak, když byl hospitalizován,
už mì povìøoval rùznými úkoly a dával mi nahlédnout do svých zámìrù.
Byl to velkorysý umìlec, který dokázal pøekonat své chybné postoje z
mládí a postavit se mezi muže v první øadì. Té øadì, která byla urèena k
záhubì. Byl to spisovatel, který si nepøál setkávat se v »pohostinství«
nebo vinárnì a zdál se vždy maximálnì soustøedìný.
# A je skuteènì i autorem scénáøe Páni kluci podle Dobrodružství
Toma Sawyera od Marka Twaina, pod který se roku 1975 podepsal Vít
Olmer? Že scénáø Páni kluci nenapsal Olmer ale Procházka, mi sdìlila až
Janova rodina. Napsal jsem tehdy dotaz své spolužaèce Vìøe Plívové,
která tento pìkný film natoèila, ale odpovìdìla mi, že o tom neví. Pak
jsem napsal dotaz panu Olmerovi, ale ten mi neodpovìdìl. Má publikace
o Procházkovi ovšem již musela do tiskárny, a tak jsem v textu vyøešil vìc
kompromisem, který je sice bezradný, ale vystihuje, jaké jsem mìl v té
chvíli informace: »Film Páni kluci natoèila Vìra Šimková–Plívová, aniž
tušila, že scénárista Vít Olmer propùjèil své jméno Procházkovi.«
# Øádku filmù podle Procházkových dìl vytvoøil vámi taktéž milovaný
Karel Kachyòa, a já si jsem dobøe vìdom, že ani tady pomìøovat nelze,
ale stejnì: Který je, podle vás, ten nejlepší? Myslím, že nejlepší filmy od
Kachyni i Procházky vznikly právì jejich spoluprací: Tìch fascinujících
šest komorních dramat mezi roky 1963-1970 je nìèím nebývalým
v kterékoli kinematografii. A který mám nejradìji? Jistì film Kráva
(1995). A øíkám zámìrnì film, aè jsem od zaèátku tušil, že bude odsunut
z výbìru pro udìlování Èeského lva – byla to pøece »jen televize«.
Ale ovšemže nebyla, byl to film! A snažili jsme se ho s pøáteli uvádìt
v kinech, aby mu tu nálepku odpárali, ale nepodaøilo se.
Jan Procházka – narozen 6. 2.1929 v Ivanèicích. Spisovatel a filmový
scénárista. Nejznámìjší práce: Rok života (1956), Zelené obzory (1960),
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Závìj (1961), Pøestøelka (1964), At' žije republika (1965), Svatá noc
(1966), Koèár do Vídnì (1967), Ucho (posmrtnì 1977 v Kolínì nad
Rýnem). Filmová tvorba: Pouta (1961), Andìl blažené smrti (1965), Koèár
do Vídnì (1966), Noc nevìsty (1967), Ucho (1970) a další. Filmografie J.
Procházky obsahuje 34 položek. V 60. letech úspìšný autor, pùsobil ve
vedení Svazu ès. spisovatelù a v Ès. státním filmu. Pøítel prezidenta a gen.
tajemníka KSÈ Antonína Novotného, avšak v období Pražského jara 1968
jedním z hlavních mluvèích obrodného procesu (kniha Politika pro
každého, 1969). Za normalizace jeho filmy i knihy uzavøeny do trezorù,
jeho jméno zmizelo z uèebnic. Zemøel ve vìku 42 let po tìžké nemoci v
dobì, kdy jeho osoba byla skandalizována sdìlovacími prostøedky, dne 20.
2.1971 v Praze. Pohøben na høbitovì v Praze-Motole. Otec spisovatelek
Lenky (1951) a Ivy (1953) Procházkových.
# Roku 1991 vám s datem 1990 vyšla monumentální monografie Walt
Disney... a Amerièané prý pùvodnì chtìli na náš trh vrhnout obdobnou
knihu svou, naèež vám dali pøednost; anebo jak to bylo?
S pøestávkami jsem na tomto rukopise pracoval dvacet let – a byl pøi práci
hodnì uvolnìný. Tušil jsem totiž, že kniha nebude moci vyjít, a tak mì
aspoò nikdo nehonil. Ty Disneyho filmy sem moc nešly, ale najednou se,
jak víme, vše otoèilo a o knihu nastal zájem. Jednali jsme. Amerièané mají
ovšem svou knihu o Disneym, která je tak trochu reklamní, a dávají ji
dokonce zadarmo do zemí, kde se jejich filmy uvádìjí, což, myslím,
nabídli i nám, a bylo víc než logické, že by tu mìla ta jejich vyjít, protože
ji zdobily i barevné obrázky, zatímco já mìl jen èernobílé, avšak jako
rozhodující se nakonec ukázalo pojetí obou knih. A když ona firma
zjistila, že náklad té naší není velký (5 500 výtiskù) a že jde spíše o jakousi
filmovou osvìtu, velkoryse umožnili dokonce i použití svých snímkù, by
èernobíle. A jejich archiv pak pomohl korigovat i mou filmografii.
# Jste však v této, s úžasným zaujetím »odvyprávìné«, knize
k Disneymu i kritický. Ale jen tam, kde zradil sám sebe.
# Napøíklad? Zfalšoval pøírodní dokumenty. Ty zaèal po válce toèit ještì
s èistým úmyslem, ale kvùli pøízni obecenstva vnesl do filmových postupù
triky, které perzonifikovaly zvíøátka na úroveò kreslených figurek.
# Walt Disney (1901-1966) má i heslo ve slovníku amerických
spisovatelù. Vy ho vnímáte jak? Pøedevším co vypravìèe pøíbìhù
a komiksového scénáristu, anebo jako výtvarníka?
Výtvarníkem vùbec nebyl! Malièko – v zaèátcích, ale kreslit vlastnì
poøádnì neumìl. Nicménì našel si vždy dobré kreslíøe, pøedevším Uba
Iwerkse, a ti ho proslavili. Když jsem si psal s americkými staøíky–
animátory, setkával jsem se s nevšední ochotou, protože jejich jméno bylo
vždy skryto za logem Disney, a oni byli rádi, že o nich nìkdo ví, by šlo
o pofidérního autora z neznámé zemì... Walta obdivuji, a taky Jiøí Trnka
ho ctil.
# Jak? Jako hocha z farmy, z nìhož se stal velký vypravìè pøíbìhù.
# A co ti jeho hajhou trpaslíci (1937)? Obdrželi pøece u nás už kdysi
svébytná jména, jenže ta byla pøi pozdìjším uvedení snímku zmìnìna a
já vzpomínám, že jste proti tomu osobnì telefonem protestoval v pøímém
televizním pøenosu. Tj. v onom poøadu Vladimíra Železného. Tak jak se
vlastnì ti pidilidé jmenují?
Abyste neøekl, že jsem úplný ignorant, uvedu to sám a když tak mì
opravte: Prófa, Døímal, Kejchal, Rejpal, Stydlín, Štísko a Šmudla.
# Správnì. Poèínaje Prófou, což byl vlastnì v originále americký Doc,
šéf... Ten film byl u nás uveden vícekrát a zmìny jmen jsou samozøejmì
zpùsobeny novým pøekladem. Rozumìjme: novými autory, právy a
honoráøi. Pøièemž pùvodní jména jsou jistì nejlepší... Druhý Disneyho
film s trpaslíky, zdravotnická agitka proti malárii, zde uveden nebyl. A
chováte vy sám nìjakou vzpomínku na uvedení Snìhurky do vašeho
dìtství? Byl jsem moc nadšen. Už i proto, že jsem tenkrát do kina vùbec
nechodil.
# A proè ne? Maminka mne musela vozit v koèárku, byl jsem mrzáèek
a vidìl jsem jen výjimeènì nìjaký film. Za války pak nìmecké a èeské
komedie.
# A po ní?
Nejdøív také skoro nic. Chodil jsem až od patnácti let... I do školy.
# A co filmové kalendáøe Karla Èáslavského, co tìm øíkáte? Mám na
mysli jeho skvìlé Filmové písnièky (1999) èi Svìt komikù (2004).
Nežárlíte trochu na jeho aktivity èi dokonce na onen nekoneèný televizní
seriál, jenž sestavuje èi sestavoval z dokumentù?
www. hluboka.cz

Nežárlím na Karla, on dìlá svou práci dobøe a nikdo by ji nedìlal lépe.
Nikdo, protože k tomu potøebujete pøístup k tìm škatulím.
# Jak jste vnímal onen podstatný okamžik, kdy zaèalo být možné filmy
archivovat na videokazetách a pouštìt si je v televizi? Co to pro vás
znamenalo? Byl to škrt pøes celou mou práci od roku 1964, kdy jsem se
zaèal zabývat otázkami filmové výchovy na školách, jak už jsem se
zmiòoval... V nìkterých zemích se tehdy dokonce už hovoøilo o mediální
výchovì – a ta zahrnovala i tisk, rozhlas a televizi. A tak jsem pro Èeskou
republiku vyprojektoval jakýsi model, jenže v srpnu 1968 šel k ledu. I se
svým autorem.
# Proè vlastnì? To je otázka. Šlo o pøenášení západních zkušeností.
# Nu, a já sám vás pak, pane Jachnine, poznal až jako neobyèejnì
ètivého autora literatury faktu, tj. tvùrce onìch knižních biografií.
Životopisù jak literátù, tak i filmaøù, které vydával Èeskoslovenský
filmový ústav – a je vìèná škoda oné pøehledné edice, která dosáhla více
než sta svazkù! Velká škoda. Vidím to stále, když studenti nemají z èeho
sbírat informace. Zdánlivì píše o filmu každý èasopis, ale zpravidla jde
pouze o bulvární snímkování života hvìzdièek showbusinessu. A ostatnì:
Knihy jsou už pøíliš drahé, než aby si studenti budovali knihovnu. Øíkají:
»Stáhnu si to z internetu,« ale to je právì problém, protože tam vìrohodný
pramen èasto nenajdou.
Zatímco u vás ano. Dìkuji za rozhovor.
text © Ivo Fencl, mírnì redakènì kráceno

Ptáci jsou nejchytøejší
Dívejte se delší chvíli z okna nìkam, kde je více lidí. Èím
déle je pozorujete, tím zøetelnìji zjišujete, že jejich jednání
je nesmyslné. Bezcílné pobíhání, kouøení, dívání se na
hodinky, telefonování – a tlachání matek, jejichž dìti co
chvíli pøebíhají jízdní dráhu – to vše je pøíznakem degenerace
lidského rodu, stupòující se ztráty životních cílù a pomatení
hodnot.
A nyní si lehnìte na kraj pole a pozorujte život ptákù. Užasnete. Køivky,
které kreslí pod oblaky z radosti, pøipomínají nejdokonalejší piruety
primabalerin. Jejich péèe o dìti je pøitom nepøestajná. Jejich komunikace
pomocí trylkù, hvizdu, káchání a cvrlikání je vysokou školou libozvuèné
kompozice. Nadouvají volátka a roztahují pestrá ocasní péra jen proto, aby
pobavili svou družku, pro niž napodobují lidské panoptikum, které
pozorují pod sebou, jako my zíráme na komedie loutkového divadla. Ptáci
jsou rozhodnì nejchytøejší ze živých bytostí, a to, že jim nerozumíme,
svìdèí o naší bezmezné zaostalosti. Proè nepátráme po dùležitých
poznatcích, jako je obsah toho, co si sdìlují, sedíce na drátech èi
svolávajíce se nad korunami borovic?
Jak to, že se dosud považujeme za bytosti s nejvyspìlejším rozumem,
když je známo, že ptákùm Matka Pøíroda navždy pøisoudila schopnost létat
a zpívat, zatímco lidem dala úkoly, komu se podaøí pøežít dobu kamennou
a bronzovou, smí si pak pomocí pazourkù a seker zhotovit nástroje železné
– a tak dál, až k mobilùm a umìlým òadrùm – kdežto ptáci se prostì tìmito
tìžkými dobami jen radostnì prozpívali.
Jakmile lidé usoudili, že nejracionálnìjší zpùsob existence je válèení
a kšeft, zcela zapomnìli pozorovat svìt ptákù. Ale obrate své zraky
vzhùru a pozorujte tu øíši svobody. Vidíte nìkterého, že by narukoval
s batohem na frontu, nebo jiného, že prodává fotbalové mužstvo? ...
Boris Jachnin, výòatek z výstavního katalogu pro pøítele sochaøe
Tomáše Prolla, rok 2001, keramický pták pochází z jeho dílny...
Pøijïte pomoci uklidit nauènou stezku s vodníkem u Vltavy!
7. 4. ráno v 9.00 - úklid, hrabání, proøezávka náletových keøù ...
Sud piva pracujícím :-) daruje JE Temelín
Oficiální zahájení turistické sezóny na Hluboké
v sobotu 14.4.2012.
13:00 Spuštìní pøívozu v Purkarci
14:00 Vyhlídková plavba Purkarec – Hluboká
14:30 Karneval ve sportovnì relaxaèním areálu
19:30 Lampiónový prùvod
Sobota, nedìle Slavoj Cup – jachting
Sobota, nedìle Spring Cup – basballový turnaj mužù
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Hlubocké Princezny: Bøezen, medaile si pøivezem!
Letošní zaèátek soutìžní
sezóny se nám opravdu
vydaøil. Bìhem bøezna jsme
si pøivezly 9 medailí. Že jste
zvìdaví, jak se nám to
povedlo?
Pøednì je tøeba napsat, že
Hlubocké Princezny se opìt
rozrostly. Máme od ledna již
šest vìkových kategorií.
Nejmladšími se staly
Pidiprinceznièky, což jsou
dìti ve vìku 3–6 let.
Mi nip ri nceznièky jsou
dìvèátka z prvních a druhých
tøíd ZŠ. Obì dvì skupiny
mìly na soutìžích premiéru.
Musely se nauèit nové obtížné sestavy a mám z nich obrovskou radost, protože to zvládly na
jednièku.
Miniprinceznièky vystupují v nových kostýmech a doufám, že jim pøinesou štìstí i v dalších
kláních. V sobotu 17.3.2012 všechny naše skupiny vyrazily na první roèník Radotínského poháru
do Prahy. Jako vždy naše skupiny obsadily skoro všechny vìkové kategorie.
V kategorii Mini soutìžily naše nejmladší Pidiprinceznièky. Letos poprvé máme v našich øadách
tøíletého mažoreáka Vašíka. V této kategorii byly pouze 3 formace. Naše dìvèata se moc snažila,
ani žádná hùlka jim neupadla, bylo to moc krásné vystoupení. Pøi vyhlašování jsem vìdìla, že
medaile bude :-) , ale neèekala jsem, že získáme pøímo zlatou.
Mìly jsme obrovskou radost. Vašík ještì k tomu získal ocenìní pro nejmladšího mažoreáka –
velkého plyšového šašíka – vìtšího než Vašík :-)
V kategorii Dìti soutìžily Miniprinceznièky. V této kategorii soutìžilo 6 formací a našim
dìvèatùm se podaøilo zaujmout porotu natolik, že získaly krásnou støíbrnou medaili. Musím je také
moc pochválit, spadla jen jedna hùlka a i pøes to bylo vystoupení skvìlé.
V kategorii Kadet startovaly, jako už tradiènì, Princeznièky I a II. soupeøily s dalšími šesti
formacemi. Konkurence byla velká, jedna soutìžní skladba byla lepší než druhá. Jako první šly na
øadu Princeznièky II. Musím je opravdu moc pochválit, protože tvrdé tréninky se vyplatily
a holkám nespadla ani jedna hùlka. To je krásný úspìch. Ani pøi jednom výhozu jim hùlka
nespadla a dokonce všechny zvládly i poslední výhoz s otoèkou. Mám z nich velkou radost.
Princeznièky I byly na øadì jako pøedposlední. Sestavu zacvièily skvìle, i když tam nìjaké ty
hùlky na zemi byly. Záøivì se usmívaly a poøádnì to rozjely. Za svùj výkon získaly krásnou
støíbrnou pozici.
V kategorii Senior startovaly opìt dvì naše skupiny – Princezny a Andílci. Andílci celou kategorii
zahájily svým skvìlým vystoupením. Úsmìvy pøímo bombardovaly porotu. I když nìkteøí Andílci
cvièí jen krátce, sestava se povedla na jednièku a malé chybièky jistì nikdo nevidìl :-)
Princezny byly ve startovní listinì jako pøedposlední. Nervozita rostla a dìvèata v zákulisí
zkoušela obtížné cviky. Na soutìžním parketu to ale rozjela s neuvìøitelnou vervou a všem ukázala,
co v nich je. Celá sestava byla skvìle pøedvedená a dìvèata se nádhernì usmívala. S rùží ve vlasech
byla sestava Viva el Tango opravdu neodolatelná. Musely bojovat ve velké konkurenci osmi dalších
formací, o to vìtší byla radost, když moderátoøi vyhlásili na zlaté pozici naše Princezny. Za svùj
výkon získala dìvèata krásnou zlatou medaili, kterou opravdu neèekala a o to vìtší z ní mìly radost.
Domù jsme odjíždìly opravdu velice spokojené. Vždy za jediný den jsme vybojovaly ètyøi krásné
medaile a byla to velká odmìna za všechny tvrdé tréninky.
Hned o týden pozdìji, v nedìli 25.3.2012, se všechny naše skupiny (kromì Andílkù) vydaly do
Jindøichova Hradce na oblastní kolo soutìže Evropa 2 Taneèní skupina roku 2012. Celý program
moderoval Ondra Vodný z rádia Evropa 2 a patøí mu mùj velký obdiv, protože dokázal s dobrou
náladou provázet programem celých 10hodin.
Naše nejmladší Pidiprinceznièky soutìžily v kategorii Baby a získaly za svùj úžasný výkon
skvìlou zlatou medaili. Moderátora nejvíce zaujal Vašík, který svým umìním vždy ohromí všechny
diváky. Pidiprinceznièky mìly ze zlaté medaile na krku velkou radost.
V kategorii Dìti soutìžila skupina Miniprinceznièky. Stály proti nám o nìkolik let starší
mažoretky z Daèic, které získaly zlato, ale my jsme se velice radovaly i ze støíbra, protože se sestava
našim dìvèatùm moc povedla. Miniprinceznièky se záøivì usmívaly a všem divákùm se moc líbily.
Princeznièky I a II soutìžily v juniorské kategorii. Tato kategorie zaèínala až v 17h odpoledne,
už jsme byly všichni notnì unavení, ale i pøes to ze sebe obì skupiny vydaly pøi soutìžním
vystoupení maximum sil. Vyhlašování výsledkù bylo až ve 20h, a tak jsme si na výsledky a pøedání
cen musely poèkat. Nakonec to dopadlo výbornì. Princeznièky II získaly krásnou bronzovou
medaili. Moc jim k tomuto výsledku gratuluji, myslím, že si tuto krásnou medaili opravdu zasloužily.
Princeznièky I se umístnily na støíbrné pozici a za jejich výkon je také chválím, celá sestava byla
energická a moc se jim povedla.
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V kategorii dospìlých soutìžily Princezny, které na své vystoupení musely èekat opravdu celý den.
Bylo to nároèné, ale dìvèata vydržela a i po celém dnu èekání se na soutìžním parketì ukázala v tom
nejlepším svìtle. Princezny dokázaly roztleskat celou sportovní halu. Za svùj výkon si vybojovaly
krásnou zlatou medaili a odvážely si dobrý pocit ze skvìle zacvièené sestavy.
Všechny naše skupiny postupují na mistrovství Èech, která se konají v dubnu v Praze a Plzni.
Pokud nám bude pøát štìstí, dostaneme se až na mistrovství celé Èeské republiky. Držte nám palce,
a se naše práce a snaha zúroèí a podíváme se mezi nejlepší taneèní skupiny naší zemì.
Všem skupinám moc dìkuji za skvìlou reprezentaci a slušné chování na obou soutìžích. Rodièùm
za pomoc, trpìlivost a spolupráci a tìším se na další soutìže, které nás letos èekají.
Bc. Tereza Kadlecová, mažoretky Hlubocké Princezny

h SPORT – Baseball and softbal club – Sokol Hluboká h

T-ballový turnaj 3.3.2012 v Praze
Dne 3. 3. se v Praze konal celodenní turnaj
v T-ballu U10. Turnaj byl obsazen celkem 6
týmy, z toho 2 hlubockými.
Pro nás byl turnaj hlavnì urèen jako další èást
výbìrù. Všichni hráèi odehráli dohromady
celkem 5 zápasù, svìøenci pøedvedli perfektní
zákroky (double play, tvrdé odpaly a agresivní
hru v poli a na metách). Kromì prvního týmu
Hluboké startoval na t-ballovém dostaveníèku
v Praze na Letné také záložní tým. Skládal se na
jedné stranì z dìtí, které usilovaly o to, být
souèástí prvního týmu, ale neprobojovaly se
tam a také z dìtí, které si vysloužily nominaci
jako odmìnu za pravidelnou tréninkovou píli v
prùbìhu zimních tréninkù.
Pøihlášení záložního týmu se zpìtnì ukázalo
jako dobrý nápad. Družstvo drželo v prvním
zápase krok se SaBaTem Praha – 6:8 a v
posledních dvou utkáních vystupòovalo svùj
výkon proti Tempu – 2:2 a Eagles 6:4. Hru na
úrovni svých možností pøedvedli hráèi i proti
Kotláøce 1:11. Paradoxnì nejhùøe se týmu
vedlo v zápase s Hlubokou I. Po bezkrevném
výkonu podlehl vysoko 1:15. V koneèném
souètu obsadila hlubocká „dvojka“ lichotivé
4.místo.
V prùbìhu turnaje si dìti zvykly na urèité
náležitosti, které zápasy vyžadují jako napø.
rychlé støídání obrany a útoku, pøíprava na
pálku, prùbìžný úklid vybavení, týmové porady
atd. V posledních 3 zápasech už tým pùsobil
velmi kompaktnì a z hráèù sálala chu do hry a
nasazení. Nejvìtší pochvalu zaslouží Pea
Kubata (spojka), který dobìhl pro nejvíce bodù
a dokázal pokrýt hodnì prostoru v poli a Honza
Michalec (první èi tøetí meta), jenž byl hlavním
tahounem týmu pøi vítìzství nad Eagles.
Velkou zodpovìdnost pøi vedení týmu zvládl
na výbornou Vasil Zhupanin, nezištnì pomáhali
také Vojta Vlach a Kuba Kubata. I druhý tým
Sokola Hluboká se mohl opøít o poèetnou
diváckou podporu z øad rodièù. Všem hráèùm,
trenérùm a rodièùm dìkuji za pìkný
baseballový den.
Radek Drmota

Poslední Hrotovice
– tvrdý pád na zem
Tøetí ze seriálu hrotovických turnajù v coach
ballu vrátil náš tým mladších žákù z oblak zpìt
na tvrdou zem. Soupeøi byli po všech stránkách
lepší. Vyrovnali jsme se jen Pipas Brno a i s
nimi jsme dobøe rozehraný zápas prohráli.
Zaostávali jsme ve všech èinnostech.
Nejmarkantnìjší nedostatky jsme mìli v obranì.
Nezpracovali jsme míè, nedokázali vykrýt
prostor, neodhadli vysoké odpaly. Na pálce
www. hluboka.cz

pøesvìdèili jen Matìj Vlach a Petr Vojta,
ostatní se vraceli ke svým stereotypùm, které
stativ odpustí, ale nadhoz potrestá.
Ukázalo se že tým, kde chybìlo mnoho
hráèù, kteøí patøí v této kategorii k tìm
výkonnostnì lepším, mìl tolik slabých míst, že
nebylo možné se s nimi vypoøádat. Stejnì však
je dùležité mít v týmu 15-18 hráèù, kteøí budou
schopni odehrát utkání a tak bylo dùležité, že
jsme se zúèastnili a nabrali další zkušenosti.
Výsledky turnaje:
Draci Brno èerní – Pipas 20:0, Draci bílí 12:2,
Hluboká 19:2, Tøebíè 6:1
Tøebíè Nuclears – Pipas 10:8, Hluboká 14:0,
Draci bílí 9:4
Pipas Brno – Hluboká 11:8, Draci bílí 9:4
Draci Brno bílí – Hluboká 11:4
Poøadí nedìlního turnaje v Hrotovicích
1.Draci Brno èerní 2.Tøebíè Nuclears
3.Pipas Brno 4.Draci Brno bílí
5.Sokol Hluboká
Turnaj byl posledním v seriálu Winterleague.
Nejvíce bodù ve Winterleague nasbírali Draci
èerní (45b.), dále se umístili Tøebíè 38 b., Pipas
Brno 23 b., Draci bílí 22 b., Technika Brno a
Sokol Hluboká 21 b., Hroši Brno 6 b.
Sokol Hluboká získal pozvání na finálový
turnaj Winterleague v coach ballu. V boji
o trofej se Hluboká utká s brnìnskými Draky
a Pipas a s Tøebíèí. Finále se uskuteèní v sobotu
24.3. v Liberci.

Støíbrný pohár
WINTERLEAGUE 2012 je doma
Sluneèní jarní sobota 24.3.2012 byla pro žáky
vyvrcholením zimní pøípravy. Èekalo nás velké
finále 3. roèníku WINTERLEAGUE v
coachballu. Tentokrát nás pøivítala víceúèelová
hala v Liberci.
Do finále postoupily pouze 4 týmy. Úèast si
vybojovali Draci Brno, Nuclears Tøebíè, Pipas
Brno a asi jako velké pøekvapení pro všechny –
Sokol Hluboká. Do Liberce jsme pøijeli
v novém klubovém obleèení a s výbìrem
momentálnì tìch nejlepších hráèù, bohužel bez
trenéra Radka a bez nadhazovaèe Vasila, kteøí
mìli své vlastní baseballové povinnosti. Kluci
si museli rychle zvyknout na zapùjèeného
nadhazovaèe Jirku (Nuclears Tøebíè), který
nadhazoval opravdu výbornì. Tímto mu moc
dìkujeme.
Hned v prvním zápase nás èekal nejtìžší
soupeø – Draci Brno. Po rozpaèitém zaèátku
jsme s Draky srovnali krok i skóre. Bohužel
i tak pro nás zápas skonèil prohrou 7:4.
Po 10 minutové pauze již na nás èekal další
zápas. Byl to nejnapínavìjší zápas celého dne.
Po malých zmìnách na pozicích jsme nastoupili

proti týmu Nuclears Tøebíè. Hráli jsme absolutnì
vyrovnaný zápas, kdy se bodovalo v každé smìnì
na obou stranách. Pøi skóre 10:9 pro Nuclears jsme
nastoupili na dohrávku. Ta pro nás nezaèala
nejlépe. Potøebovali jsme uhrát minimálnì 2 body,
ale 2 rychlé auty a prázdné mety nám vítìzství
vzdalovaly. Naši hráèi na pálce se ale nenechali
rozhodit a z vítìzství 11:10 se nakonec radoval náš
tým. A vìøte, že hlubocké maminky bylo slyšet!
S velkým úsmìvem na tváøích jsme se postavili
proti dalšímu výbornému týmu Pipas Brno. Opìt se
ukázala naše výborná pálka, kterou ocenili i trenéøi
jiných týmù a v obranì jsme neudìlali žádné velké
chyby. Nad Pipasem jsme hernì dominovali
a zápas vyhráli.
Výkony, které kluci podali, je nominovali až
do velkého finále o 1. místo, kde už na nì èekal
opìt tým Drakù Brno. Tentokrát jsme nastoupili
s vìtším sebevìdomím. Po skóre 5:1 pro Draky
jsme zahráli výbornou smìnu a vyrovnali na 5:5.
Pøi vyrovnaném a vypjatém zápase se Drakùm
povedly úžasné odpaly. Na naší stranì probìhly
malé zmìny v poli, ale èas byl neúprosný a my
jsme již nedokázali na pálce odpovìdìt. Zápas
skonèil 12:5 pro Draky.
WINTERLEAGUE 2012 v Liberci byla
vyvrcholením zimních turnajù v Hrotovicích.
Celkové 2. místo je výsledkem kvalitní zimní
pøípravy. Èas a zkušenosti, které hráèùm vìnovali
trenéøi nebyl zbyteèný a patøí jim za to velké
podìkování. Dìkujeme i hráèùm, kteøí celou zimní
pøípravu na sobì tvrdì pracovali a kvalitnì a hrdì
reprezentovali tým Sokol Hluboká – Èerný Vojta,
Jiránek Martin, Kouba Vašek, Kubata Jakub,
Kubata Petr, Rehanzl Honza, Šutera Erik, Vlach
Vojta, Vlach Matìj a Vojta Petr.
Po vyhlášení výsledkù WINTERLEAGUE 2012,
pøevzetí velkého poháru a sladkého dortu za
2. místo jsme dostali možnost vybrat 6 hráèù do
ALL STAR GAMES. Hrát mìl proti sobì vždy
výbìr hráèù z moravských týmù a výbìr hráèù
z èeských týmù. Hráèi Sokola Hluboká hráli ve
výbìru za tým Moravy spolu s vybranými hráèi
z týmù Drakù Brno a Nuclears Tøebíè. Náš tým
úspìšnì reprezentovali: – v coachballu: Jiránek
Martin, Vojta Petr a Vlach Matìj – v T-ballu:
Kouba Vašek, Rehanzl Honza a Šutera Erik
»Moravský tým« v T-ballu vedli trenérsky, tak jako
celý liberecký turnaj René Šutera a Martin Vlach a
»moravský coachballový tým« hrál pod vedením
zkušených trenérù z týmu Drakù Brno a Nuclears
Tøebíè. Oba moravské týmy nad èeskými
jednoznaènì zvítìzily. Všem hráèùm za úspìšnou
reprezentaci svého klubu moc blahopøejeme
a držíme palce do zaèínající letní sezóny.
Martin Vlach
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Jarní tipy na výlet!
Víte, kolik máme národních kulturních památek
v Jižních Èechách? Zkontrolujte je osobnì!
Okres Èeské Budìjovice:
konìspøežní železnice È. Budìjovice – Linec
areál rodištì Jana Žižky v Trocnovì
zámek Hluboká, zámek Ohrada
hrad Nové Hrady
Okres Èeský Krumlov:
klášter Vyšší Brod
kostel Nanebevzetí P. Marie v Kájovì
cisterciácký klášter s kostelem P. Marie ve Zlaté
Korunì
kostel sv. Víta v È. Krumlovì
zámek È. Krumlov
hrad Rožmberk
Krnín – venkovská usedlost èp. 3
Okres Jindøichùv Hradec:
klášter Augustiánù v Tøeboni
zámek Jindøichùv Hradec
zámek Èervená Lhota
zámek Daèice
zámek Tøeboò
Schwarzenberská hrobka, Domanín
Rožmberská rybnièní soustava
Okres Písek:
hrad Zvíkov
kamenný most v Písku
zámek Orlík
klášter premonstrátù v MIlevsku
Zemský høebèinec èp. 479 v Písku

Stana 22

Okres Prachatice:
rodný dùm Mistra Jana Husa v Husinci
zámek Kratochvíle
zámek Vimperk
Okres Strakonice:
areál hradu Strakonice
vodní mlýn v Hoslovicích
Okres Tábor:
Kozí Hrádek u Tábora, Sezimovo Ústí
Stará radnice, Tábor
hrad Kotnov s Bechyòskou bránou, Tábor
øetìzový most ve Stádlci
Rožmberská rybnièní soustava
(zasahuje do okresu Jindøichùv Hradec)
a za humny ještì máme:
Munický rybník, zoologická zahrada
Hosín – unikátní kostel sv. Petra a Pavla,
Bezdrev, druhý nejvìtší rybník v Èechách
Zbudov – selské baroko, Kubatùv dùm è. 1
Zahájí s kostelem ze 13. stol., místo bitvy
mezi Francouzi a Rakušany v r. 1742
Zliv koupalištì u rybníka Mydlák,
Ponìšice – lidové stavby s kovárnou se
zvonièkou,
Karlùv Hrádek – bývalý lovecký hrádek císaøe
Karla IV.
Purkarec – muzeum voraøství a plavectví,
kostel z 13 stol. pøestavìný v 19. stol.
s barokním zaøízením
Plástovice – blatská vesnice s dochovanou

Sedlec – blatská vesnice s dochovanou
architekturou selského baroka
Munice – náves se statky jihoèeského selského
baroka
Opatovice – zdìné statky blatského typu se
zdobenými štíty a kovárnou s architekturou
selského baroka

Pùjèovna kol v hotelu Záviš
– kola si mùžete vypùjèit dennì.
Zásoba kol je široká, od lepších modelù
po klasické, kola jsou pod stálým
dohledem a servisem p. Roberta Prokeše.
Informace na recepci hotelu
a tel. 775 966 666.

Podìkování vdìèných bruslaøù
Jménem Hanky Hanušové i všech dalších
anonymních bruslaøù vdìèný úsmìv a palec
vzhùru posíláme panu Køížkovi do Purkarce,
za to, že prohrnul dráhu smìrem na hráz,
a umožnil tak skvìlé bruslení všem
nadšeným bruslaøùm na pøehradì. Smìrem
proti proudu údajnì dráhu protahoval nìkdo
neznámý. I jemu patøí dík.
A dík také tìm nahoru, že poslali to
správné poèasí, aby pøehrada mohla tak
krásnì zamrznout.

Hlubocký zpravodaj | duben 2012

h Kam za kulturou h
Panorama

Biograf
Støeda 11. dubna – Cesta plná kamení.
Polsko 2008. Dokumentární.
Ohlédnutí za pozùstatky 2. svìtové války
a holocaustu… Režie: Zbynìk Zarcpinskij.
Pøístupný od 12 let.
Pátek 20. dubna – Alois Nebel. ÈR/Nìmecko
2011. Animovaný/drama
Vlastní souboj s temnými stíny minulosti chce
vyhrát za každou cenu …
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav
Neužil ml. Režie: Tomáš Luòák
Pøístupný od 12 let.
Sobota 21. dubna – Melancholia
Dánsko/Francie/Nìmecko 2011. sci-fí/drama .
Pøi svatebním veselí se objeví rudá planeta,
která hrozí zemi bezprostøední srážkou …
Hrají: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Kiefer Sutherland. Režie: lars von trier
Pøístupný od 12 let.
Pátek 27. dubna – Když kámen promluví.
ÈR 2010 Dokumentární. Autobiografický
pøíbìh známé divadelní osobnosti… o jeho
názorech na život…
Hrají: Jaroslav Dušek. Režie: Viliam
Poltikoviè. Pøístupný.
Sobota 28. dubna – Tantra. ÈR 2010.
Dokumentární. Chcete lépe poznat sami sebe?
Nahlédnìte do svìta tantrických semináøù bez
cenzury. Hrají: Simona Babèáková. Režie:
Benjamin Tuèek. Pøístupný od 15 let.
Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
Støeda 4. dubna – Cesty formana Šejtroèka
ÈR 1993. Animovaný. Jak se stal formanem,
jak vezl do Hradce mouku, jak vezl sám sebe
na svatbu ad. Režie: Nataša Boháèková
17.00 hod.

Pátky a soboty 6. a 7. a 13. a 14. dubna –

Vraždy
a nìžnosti
Divadlo Hluboká
v produkci Zdeòka Pikla
Divadelní pøedstavení
– komedie
19.00 hodin

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
VÝSTAVY
Hluboká nad Vltavou
stálá expozice: Gotické umìní / Malíøství
a sochaøství, Èeské sochaøství 20. století,
Flámské a holandské malíøství 16.–18. století
4. – 29. dubna 2012 »V knize ukryté…«
práce žákù základních, umìleckých a studentù
støedních škol z Jihoèeského kraje.
Vernisáž 4. dubna od 10:30 hod.
Pøipravujeme:
František Muzika – 19. 5. – 31. 10. 2012
Wortnerùv dùm AJG
Èeské Budìjovice, U Èerné vìže 22
VÝSTAVY
Markéta Zlesáková / Pamì – do 15. 4. 2012
Bohuslav Reynek / Don Quijote - 19. 4. – 24.
6. 2012 / Vernisáž 19. dubna od 17 hodin
VÝSTAVY
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Mezinárodní keramická sympozia – stálá
expozice
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad
Vltavou / tel. 387 967 041, F ax 387 965 436
e-mail: sekretariát@ajg.cz, ajg@ajg.cz ,
www.ajg.cz. Poøady pro školy na objednávku
/zimova@ajg.cz

Pojeïte s námi do Prahy
do divadla

Ètvrtek 13. dubna – Modrý tygr. ÈR 2011
Rodinný/komedie. Co se stane,když se ve
mìstì náhle objeví modrý tygr.
Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch,
Barbora Hrzánová. Režie: Petr Oukropec
Pøístupný. 17.00 hod.

13.5.2012 – nedìle
STAVOVSKÉ DIVADLO

Komorní scéna

hrají František. Nìmec, Eva
Salzmannová, Václav Postránecký,
A. Švehlík a další herci, režie
Ladislav Smoèek.

Støeda 11. dubna – Cestujeme... Madeira.
Provede nás ing.V. Štìpanovská. 17.00 hod.
KC Panorama.

Velikonoèní bochánky
(s andìlem... )

Èaj u pana senátora

Informace o odjezdech a cenách vstupenek
a dopravy na tel. 387965153
nebo 728194574 p. Bezdìková

Peèení bochánkù v hotelu Záviš se bude konat
5. 4. od 16,30 a od 19,00 hod.
V pauze pak budeme pod vedením Jarky
Bìhounkové zdobit velikonoèní perníèky.
Zájemci se mohou pøihlásit na recepci hotelu
nebo telefonicky
na tel.è. 775 966 666.
Zde získají i všechny podrobnìjší informace.
Na všechny se už teï tìší Hanka Hanušová
Další tipy:
8. dubna – Velikonoce v ZOO s Flopem
14. – 15. dubna – Slavoj Cup jachting,
rybník Bezdrev
14. – 15. dubna – zahájení turistické sezóny
21. dubna – mezinár. výstava psù Køivonoska
27. dubna – pálení èarodìjnic – sportovní
relaxaèní areál
28. – 29. dubna Modrá stuha Bezdreva
Ústav dìjin umìní FF JU a Alšova jihoèeská
galerie organizují v rámci projektu Europa
Jagellonica pøednáškový cyklus Umìní v
jižních Èechách za vlády Jagelloncù.
Pøednášky se uskuteèní vždy v úterý od 17
hodin v pøednáškovém sále Wortnerova domu
AJG
24. dubna
Prof. PhDr. Milena Bartlová, Csc. vysoká
škola umìlecko prùmyslová v Praze
Dekadence nebo rozkvìt? Umìní
jagellonské doby mezi
pozdní gotikou a renesancí.
Pøed pøednáškou probìhne od
15.30 hod. v knihkupectví
Kanzelsberger v Kanovnické
ulici pøedstavení nové knihy
prof. Mileny Bartlové »Skuteèná pøítomnost.
Støedovìký obraz mezi ikonou a virtuální
realitou.«
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