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h ÚVODNÍK h
O èem je život?

Kdyby se k novorozenému dìš átku – nebo spíše už trochu chápajícímu –
dejme tomu p ì tiletému ra dostnému c hlapeèkovi èi hol èièce pøiblížil
pì tadevadesátiletý s taøeèek èi s taøenka, a  vylíèili mu život tak, jak ho
právì  cítí, neby lo b y to do bré. Le pší nev ì dì t dop øedu, jaký ž ivot
prožijeme a o èem všem mùže být. Kdyby dítì ti takový rozbolavì lý senior
vylíèil své pravdivé zážitky s bolavými klouby, vypadlými zuby a tlaèící
protézou, dlouhou èekací dobou na operaci, zklamání nad nevdìè nými
dì tmi, vnuky i pravnuky, postì žoval si na poplatky za lékaøe i recepty,
a nedej bože by se senioøi mohli svìøit i s trapasy kolem inkontinence
(kterou ov šem l ze zvládnout s  f irmou T ENA a  te levizní r eklamou
naprosto skvì le) – zøejmì  by dítì ti vzal i navždy a de finitivnì  chuš do
života. M ožná by  vním avì jší ba tole s páchalo s ebevraždu hned na
pískovišti.

Rovnì ž m yslím, že není nut né sd ì lovat ad renalinem n abitému
mladíkovi, že prostata je setsakra vì c a nebo sleènì  nadité v letos tolik
módních k rašáscích, že k øeèové ž íly zm asakrují sebehez èí n ožky.
A p øechodové n ávaly a by èert vzal! P rosím vás,  ne tvrï te mladým, že
milostný žár je  velmi – velmi pøechodný, kdežto slo ženky že  èlovì ka
neochvì jnì  provázejí po celý život.

A pro è ne ? Proè je nestraš it? P rotože není dob ré brát lidem  ilu ze!
A mì lo by to snad být i trestné. 

V mé první pracovní štaci øíkali otrlí chlapi projektanti tomu, kdo umì l
zkazit každou ra dost, n evybíravì : Ka zišuk! P øedstavte si pod  tím  co
chcete, mì  to slovo pøijde výstižné.

Líèit èerstvì  tì hotné, jak hóóódnì  nepøíjemná vì c je porod, je blbost.
Tì hotenství ve vì tšinì  pøípadù jinak než porodem skonèit nemùže a na tu
nevyhnutelnost pøijde každá t ì hotná sama. Stejnì  tak život ve v ì tšinì
pøípadù, troufám si øíct, že ve 100 % , k onèí smrtí. Avšak prùbì h jak
tì hotenství, tak života, se ve zkušenosti každého z nás mùže dost lišit.
Jsou lidi, pro které je tragédie i štípanec od komára a pak ti, od kterých se.

o tom, že s grácií (a zašatými zuby) pøekonali tì žkou chorobu, vlastnì
málem nedo zvíte. N icménì , na  druhou stranu, pot øebujeme o t ì ch
negativních životních zážitcích pøece jen nì co vì dì t, abychom ty naše
vlastní životní mínusy – co nás potkají – taky nì jak zvládli. 

Iluze neiluze, s nì jakým tím životním èi zdravotním prùšvihem poèítat
musíme. Úplnì  nejlepší je špatné prožitky pøedávat zabalené ve vkusném
balíèku s hezk ým barevný m obalem  a s  r ùžovou m ašlí – a  ne jlíp je
pøebíráme právì  od tì ch, co je p øekonali s nonšalantností a s tateèností.
Naèerpáme tak od nich sílu a energii se s tì mi našimi životními prùšvihy
taky p oprat. K dyž t o z vládli o ni, t ak my p øece m ùžeme t aky. K dyž
dokázali zvednout hlavu z prachu, oklepat se a  jít dál a ješt ì  se pøitom
usmívat, je to nadì je pro nás všechny. A vzpomeneme si na nì  v pravý
èas, až tu špetku nadì je –  že nikdy není tak blbì , aby nemohlo být líp –
budeme hodnì  potøebovat. 

Takže prosím, milí zkušenì jší skeptici, dávkujte negativní zkušenosti po
kapkách a v pravý èas. Na svatbách rozhlašujte, že tì ch prvních padesát
let manželství je ze všeho nejlepších a drobné krize po narození dítì te, po
7 letech, v pubertì  dì tí a v pubertì  manžela zvládne každý levou zadní.
Ženám po pøechodu vychvalte super jistotu, že už neotì hotní, a tì hotným
zdùraznì te, že mnohá z rodièek pocítí orgasmus právì  pøi porodu – což
je ne jen v ì decky dol oženo. P uberšákùm vychvalte a závi ï te pupín ky
v oblièeji, protože na vráskách se pupínkùm už bohužel vùbec nedaøí.

A tak dál, a tak podobnì . Však vy si sami najdete vhodné pøíklady, jak
neotrávit èekatelùm na stáøí a jiné nepøíjemnosti život.

Víte, nì kdy opravdu zjistíte, že nejhorší smrt je z vyplašení – a to je
další citát mých kolegù projektantù. Že obavy z n ìè eho – stejnì  tak ze
stáøí a z  bol estí a chorob –  s e nakonec mohou ukázat naprosto  liché.
Záleží hl avnì  na tom , jak své prožitk y vi díte a jak se  k nim stavíte.
Nebuï me p øedpojatí. Legraci m ùžete z ažít i na  z ubaøském k øesle
a naopak v cukrárnì  vás mùže zklamat i ten nejsladší dortík.

h ZPRÁVY Z RADNICE h
h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

Blahopøání

Mì stský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mì síci èerven 2012 oslaví významná výroèí

Pfefferová Anna Hluboká 90 let
Nohavová Anna Hluboká 85 let
Pouzarová Libuše Bavorovice 85 let

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

Narodili se Opustili nás
Viktorie Rausová Hluboká Rùžena Kocourková Líšnice
Petr Hazuka Hluboká František Brož Hluboká
Tommi Kubaško Hluboká Jindøich Javùrek Hluboká
Katka Lískovcová Hluboká Juliana Procházková Hluboká
Ludmila Perglerová Hluboká
Alexandr Janský Hluboká

Chtì li bychom touto cestou podì kovat všem, 
kdo jste se pøišli rozlouèit 

s naší milovanou Julií Procházkovou. 
Za všechny projevy soustrasti dì kujeme. 

Rodina Procházkova

Pracovní nabídka
Mì sto Hluboká nad Vltavou vyhlašuje výbì rové øízení na místo

»úøedník územnì  samosprávného celku 
– referent/referentka stavebního úøadu« 

Pøihlášku s požadovanými doklady je nutno doruèit nejpozdì ji 
do 11. 6. 2012 do 12.00  hod. na adresu 

Mì stský úøad, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou.  
Bližší informace na www.hluboka.cz a na tel. 387 001 322.

Z jednání zastupitelstva a mì stské rady
# Starosta mì sta obdržel rezignaci zastupitele Petra Píši na jeho mandát.
V soulad u se zá konem o volbách do  z astupitelstev tedy jeho m andát
zanikl a  podle ustanovení na uprázdnì ný mandát nastupuje náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany. Náhradníkem z listiny ODS je na
základì  výsledkù voleb z roku 2010 ing. Hana Hricová, která složí slib
zastupitele.
# Zastupitelé konstatovali, že je tøeba digitalizaci kina Panorama provést
za úèelem zachování k ina na  Hluboké. Protože žádost o g rant nebyla
úspì šná, a m ì sto uzav øelo k upní s mlouvu s e spoleèností, jež nabídla
nejnižší cenu – vzhledem k realizaci akce digitalizace kina byla snížena
neinvestièní dotace provozovateli kina spoleènosti Sinfonie s.r.o. roènì
o 200 000 Kè.
# By la otev øena debata k  zá mì ru koupì  »zeleného domu« u v elkého
parkovištì . Jedná se o d ùm, který sousedí s hlavní pøístupovou cestou
k zámku. Touto trasou projdou roènì  desítky tisíc návštì vníkù a dùm se
velmi ne hodí k  ok olí. P øestože starosta požádal o ud ì lení m andátu
k je dnání o ko upi, pøi hl asování m andát ne získal, z astupitelé jednali

s ohledem k finanèní situaci mì sta. Ve mì stì  existuje øada objektù,
které b y mì sto mì lo øešit – opu štì ná vila v Zámostí, špatný stav
domu » u èápù« – s tarosta inf ormoval z astupitele, ž e MÚ trvale
sleduje majetkový stav t ì chto ob jektù, avšak pouze se zmínì ným
»zeleným dome m«  je nyní m ožné n ì jakým zp ùsobem na kládat,
ostatní nemovitosti jsou majetkovì  blokovány.  

# Rada souhlasila s uzavøením smlouvu o nájmu stánkù na zámecké cestì ,
tøi spoleènosti Staroèeské Trdlo, jeden Skelné huti s ukázkou výrobkù
a poslední stánek pro prodej bižuterie a obdobného sortimentu.
# Rada odkládá rozhodnutí žádosti vybudovat v obci Purkarec pøístavištì
pro hausbóty. Rada obdržela další žádosti obèanù obce Purkarec o kotvení
lodí v dotèené lokalitì  a zváží vybudování vì tšího mola v tomto místì  pro
kotvení více lodí místních obèanù.
# Rada projednávala dispozice s pronájmy mì stských bytù.
# Osadní výbor Purkarec upozoròuje na potøebu odvodnì ní sklepa vèetnì
napojení deššových svodù ve voraøském muzeu v Purkaci.
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# Rada doporuèila zateplit i jižní stranu Domova dùchodcù nyní, kdy je
postaveno lešení a provádí se v této èásti jen prostá oprava fasády.
# Rada souhlasí s prodloužením stávajícího veøejného osvì tlení v ulici
Javorová.
# Na mì sto se obrátil Památkový ústav se žádostí o souhlas se stavbou
havarijní sanace skalního masivu a event. finanèní spoluúèasti mì sta.
# Nadále kritizovaný nep øehledný sy stém parkování v e m ì stì  – pan
Ššastný uvedl, že již pracuje na nové koncepci.

WIFI FREE v Hluboké nad Vltavou
Spoleènost WEDOS Internet, a.s., podnikající v internetovém prostøedí,
poskytuje v  H luboké nad V ltavou p øipojení k  int ernetu ZD ARMA
v centru mì sta. Jedná se o oblast cca od budovy Èeské pošty po Ho tel
Záviš z  Fa lkenštejna. V r ámci té to o blasti z ískal tot o p øipojení t aké
Mì stský ú øad a m ùže nyní p racovat s internetem  50x ry chleji než
doposud. WIFI free umožòuje obèanùm a náv štì vníkùm mì sta v dané
oblasti s erfovat n a internetu t øeba u  ká vy èi ob ì da n ebo na  lavi èce
u kos tela z cela z darma bez pe vného pøipojení. Oblast j e oznaèena
nálepkou WIFI FREE. Chtì li bychom spoleènosti WEDOS za tuto službu
podì kovat. Hluboká nad Vltavou o.s.

WEDOS Internet, a.s  Masarykova 1230, 
373 41 Hluboká nad Vltavou, Èeská republika

UZAVÍRKY
Jihoèeský kraj zahajuje rekonstrukci silnièního mostu na silnici II/105
pøes železnici u  Bavorovic ev.è. 105-053 a s tavbu deššové k analizace
v Zámostí na silnici III/1461 (na Hosín).

Podle posledn ích i nformací budo u uzavírky  silnic v násle dujících
termínech: most u Bavorovic –  31.5.2012 až 30.10.2012

viadukt v Zámostí – 18.6.2012 až 4.7.2012

Objížï ky: ÈB, Dasný, Bezdrev, Hluboká (do 3,5t)
ÈB, Hrdì jovice, Zámostí (do 6t)
ÈB, Hosín, Zámostí (do 10 t)
ÈB, D.Bukovsko, Týn, Hluboká (nad 6 t)
ÈB, Dívèice, Døíteò, Týn, Hluboká nebo ÈB, Vodòany, Týn, Hluboká
(nad 12 t)

Viadukt v Zámostí
Objízdná trasa pro autobusy povede z Hosín a okolo letišt ì  na bývalou
silnici na Prahu a pak okolo Dobøejovic na Hlubokou. Doèasnì  bude
mimo provoz zastávka u mezinárodní školy a v Nádražní ulici. Osobní
vozidla mohou z Hosína na Hlubokou použít komunikaci na Dobøejovice

Nové webové stránky mì sta!
## Mì sto Hluboká nad Vltavou spouští své nové webové stránky pro
turisty. A dresa ww w.hluboka.cz se ta k po n ì kolikamì síèní p øípravì
koneènì  prom ì ní v  m oderní a  int eraktivní w eb s krátkými v idei,
komplexním kalendáøem a vazbou na Facebook, You Tube èi Twitter. 

Dobrá adresa www.hluboka.cz 
Po vzoru svì tových turistických destinací pøechází Hluboká nad Vltavou
na nové webové stránky odpov ídající ne jaktuálnì jším po žadavkùm
dnešních u živatelù int ernetu. N ová platforma zachovává základní
oddì lení verzí pro obèana a turistu a kromì  moderního designu nabízí
vì tší p øehlednost a p øedevším kom plexnost inform ací spoj ených
s rùznými oblastmi aktivit ve mì stì . »Hlavní myšlenkou nového webu
bylo sjednotit informaèní kanál pro turisty a vytvoøit intuitivní a podnì tné
odkazy s nabídkou všech služeb ve mì stì . Právì  nekomplexní informace
a špatná komunikace s turisty trápily Hlubokou již øadu let,« vysvì tluje
svùj návrh nových stránek David Ššastný, zastupitel a pøedseda Komise
cestovního ruchu ve mì stì . »Náš nový web jde ruku v r uce s c hytrými
telefony, i Pady a da lšími t echnicko – ko munikaèními vychytávkami,«
doplòuje Š šastný, který  je tak é a utorem prvn ích krátk ých videí
zveøejòovaných vlastním kanálem Hluboké na You Tube.

Kromì  aktivní spolupráce se sociálními sítì mi obsahují nové stránky
také interaktivní k alendáø vš ech ak cí v e m ì stì , kt erý tvo øí s polu
s velkoformátovým bannerem fotografií hlavní dominantu webu. 

Na jednom m ístì  si tak  ka ždý návšt ì vník je dnoduše na jde v šechny
nabízené aktivity týkající se sportu, kultury, relaxace èi gastronomie.
Kromì  www.hluboka.cz se Hluboká prezentuje na Facebooku »Mì sto
Hluboká nad Vltavou« a na You Tube »Hluboká nad Vltavou«. »Mì sto
Hluboká v prùbì hu roku pøipraví také web pro chytré telefony, kde se
bude m oci turi sta snadno  a p øehlednì  ori entovat,« u zavírá pov ídání
o nových webových stránkách Ššastný.

Více informací: David Ššastný, 723 584 866, stastny@hluboka.cz  

Evropský zemì dì lský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí 

Parkovištì  v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou – 2. etapa
V mì síci dubnu 2012 zaèal probíhat projekt Parkovištì  v ulici Fügnerova
v Hluboké nad Vltavou – 2. etapa. Mì sto Hluboká nad Vltavou získalo
na tento projekt dotaci ve výši  466 200 Kè  z prostøedkù Evropského
zemì dì lského f ondu pro ro zvoj v enkova a Státníh o zem ì dì lského
intervenèního fondu z Programu rozvoje venkova ÈR. 

V rámci projektu b ude prov edena obn ova parkoviš tì  pro obyvatele
pøilehlých panelových domù, což zvýší poèet parkovacích míst. 

Po ukonèení realizace projektu bude jeho výsledkem do budoucna novì
získaná kapacita v množství 17 parkovacích míst, z toho 2 místa budou
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Realizací celé stavby se výraznì  zlepší celkový vzhled této lokality a
podstatnì  se zlepší úklid a údržba pøedmì tných ploch. Dojde k snížení
množství prachu v této lokalitì  a tím dojde ke zlepšení kvality bydlení
obyvatel území.

Obnova kaple Sv. Isidora v Hroznì jovicích
V mì síci kvì tnu 2012 zaèala probíhat realizace projektu Obnova kaple
Sv.Isidora v Hroznì jovicích. Mì sto Hluboká nad Vltavou získalo na tento
projekt dotaci ve výši 142 623 Kè z prostøedkù Evropského zemì dì lského
fondu pro rozvoj venkova a Státního zemì dì lského intervenèního fondu
z Programu rozvoje venkova ÈR. V rámci projektu budou provedeny tyto
práce: • odvodnì ní zák ladù • doplnì ní žaluzií ve vì žièce •op rava
vchodových dveøí • oprava omítek • zabezpeèení vì trání kaple
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Sbor dobrovolných hasièù Purkarec poøádá dne 16. èervna u pøíležitosti 
oslav 115. výroèí založení sboru na místì  zvaném Kotoøice hasièskou soutì ž 

o pohár vodníka Matì je Hrouse. Oficiální zaèátek soutì že ve 13 hodin, 
od 12 hodin probì hne na návsi slavnostní pøedávání ocenì ní za práci ve sboru. 

Po skonèení soutì že budou oslavy pokraèovat v Hostinci U Janátù taneèní zábavou, hrát bude Netolická pì tka.

Plastová školka
Školka na Masarykovì  ulici vymyslela
pro dì ti a rodièe další »domácí úkol.«
Tentokrát j e paní u èitelka Kosteèková
oslovila s  tí m, a by s i pohrá li s plasty
a zkusili z nich nì co vytvoøit. A nebylo
to jen o š ikovnosti rukou a d obrých
nápadech. Dnes jde s píš o t o, jak moc
všichni – d ì ti s amozøejmì  nejvíc –
potøebujeme spoleèný kontakt, spoleèné
povídání, spoleèné usilování. V ždyš
dnes a dennì  spì cháme od dì tí do práce,
nebo doma koukáme na televizi èi do
poèítaèe. Spoleèné aktivity už nejsou tak
èasté, a je to na škodu nám všem. Paní
uèitelky ze školky o tom ví své, jak moc
rády s i d ì ti povídají, jaké mají radosti

i smutky a jak je potì šila spoleèná práce s rodièi. 
Výstavka prací na  c hodbì  š kolky t ak u kázala
nejen neuvìøitelné nápady – a jakým zpùsobem je
možné využít v šemožný odpad z  n ašich
domácností – ale bohužel také naznaèuje, jakým
množstvím r ùzných druhù odp adu jsm e dnes
a dennì  obklopeni.

K vidì ní tak byla zemì koule i s raketou, rùzní
roboti z plastových lahví, konzerv èi jiných piksel,
vláèek i s nákladem, pope láøský kuka  v ùz

samozøejmì  také s výklopnou
nádobou (po dle p øedlohy
PMH H luboká), autí èko jak
vystøižené z filmu K UKI se
vrací... a další... a další vynálezy.

Spousta nádherných nápadù a paní uèitelka se pak
dozvídala, kdo , jak a c o vy rábì l. Dì ti, s estry,
bratøíèci, maminky i babièky – jen tatínek nepomáhal,
prohlásil prý je den z výtvarníkù. Jenže když se
ukázalo, že právì  tatínek veškerý materiál nanosil –
hned se vidì lo, že každé ruky je doma zapotøebí.

Malí šikulové si tak názornì  pøedvedli rùzné druhy
odpadu, a jist ì  budou t ušit, kam a  do k terého
kontejneru pat øí. A  tak y, že nì kdy je škoda n ì co
vyhodit a že leccos mùže ještì  posloužit. 

Pro radost i pro legraci.

Klub Kašpárek zahájil svoji èinnost

Milé maminky a milé dì tièky, vítejte v Klubu Kašpárek pøi MŠ
Hluboká nad Vltavou, odlouèené pracovištì  Masarykova 56.

Chcete se scházet s ostatními dì tmi a jejich maminkami 
a navázat nová pøátelství a pomoci dì tem seznámit se 

s prostøedím školky a jejími zamì stnanci? Pokud ano, pak vás
èekáme každé úterý dopoledne od 9.00 do 11.15 hod. Rády

poznáme nové aktivní maminky
Tì šíme se na Vás a Vaše dì ti každé úterý

MŠ, Masarykova 56

Básnièka pro maminky
Pøicházím s pøíspì vkem »po funuse« – svátek matek už byl. 
Leè s ohledem na mùj vì k (87) než to rozhodnutí napsat vám doputovalo
od paty k hlavì  – j e to solidní fofr! Ostatnì : n ašim mámám mùžeme
vinšovat každý den! S pozdravem Váš ètenáø, bývalý Hluboèák,

ing. Antonín Zvánovec

Mámám, maminkám!
Znám bytost nám všem nejbližší
i Vám je dobøe známa,
jež každou bolest utiší
a to je máma, máma.

Ta nezná èas a únavu
a vše je u ní svaté,
ta nehodí nic za hlavu,
vždyš taky mámu máte!

Ta každou bolest zašije
i tu, co ve švech praská
a u všeho vždy zavèas je
ta její láska, láska!

Maminky naše nejdražší
bez vás jsme nic, jsme nuly,
bez vás vše uschne, neraší,
i kvítka bez vás bulí.

Dnes pro vás špaèek vyzpíval
to nejkrásnì jší ráno 
a já mu pøitom notoval!
Buï  Bohem požehnáno.

Výroba sopek
V pøírodopise jsme se zaèali
uèit o sopkách. 

Abychom s e více vžili do
dì je s opeèné èinnosti,
navrhla ná m paní u èitelka
Dvoøáko vá  ( vyu èuj íc í
pøírodopisu) vyrobit si menší
modely sopek. Ocho tní žáci
udì lali doma podle re ceptu
tvarovací hm otu r ùzných
barev (k tomu nám pomohla
potravináøská bar viva).
Všichni se na tuto práci velice tì šili.
     Nastala hodina pøírodopisu. Nejprve jsme vyšli na školní zahradu a na
sopce, kterou vyrobila paní uèitelka doma, jsme si pøedvedli dva pokusy:
reakci s ody s  oc tem a  Coc a-coly s  bonbóne m Me ntos. R eakce obou
pokusù byla neuvìøitelná. Ještì  spoleèné foto a jde se do práce. Rozdì lili
jsme se do skupi n  a z aèali tvarovat z tì sta n aše sopky. Výtvory jsme
nechali zaschnout a pøi výtvarné výchovì  je s paní uèitelkou Ondráèkovou
(vyuèující výtvarné výchovy) temperovými barvami nabarvili a dodì lali
kolem sopky krajinu. Po nì kolika hodinách skvì lé práce se mohla naše
díla vystavit u školní jídelny. 
     Pøijï te se podívat a uvidíte, že fantazii se meze nekladou.

Žákynì  9. B Nikola Kubešová a Dominika Nekováøová
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DEN ZEMÌ
Dne 22.4. naše modrá planeta Zemì  oslavila svùj svátek. Žáci 8. B si všimli, že v okolí školy Zemì  záøí mnoha barvami

nejrùznì jších odpadkù, a tak se rozhodli, že darují Zemi dárek. V pondì lí 23.4. si vzali igelitové pytle, rukavice a s neúnavnou
trpì livostí uklízeli okolí školy a pøilehlý park. Za tento nápad a hlavnì  pomoc naší pøírodì  jim patøí velký dík. P. Klomfarová 

Cesta do ráje (a ke  zdraví) v RRC Hluboká
»...ukážu ti cestu rájem, pojï  a pøestaò se už bát....« Ne, sugestivní slova
a melodie písnièky Karla Gotta tady nezní. Je tu tichá tlumená atmosféra,
ve kter é šu mí vo da, tr yskající z r eliéfu v èele oválného prostoru
vstupní místnosti. Balneo RRC Hluboká. Místo, z kterého se mùžete
vydat i do ráje. Nebo k uvolnì ní mysli i tì la, k nápravì  bolavých míst
i ke zkrášlení, omlazení. To všechno je možné, to všechno umožní
masáže, procedury, rituály a zkušené ruce tì ch, kteøí tým balneo èásti
RRC t voøí. K  ma sážím l ákají u ž j en n ázvy a  c harakteristiky z
nabídkového menu ba lnea. K okosový sen  – j emná re laxaèní masáž
kokosovým ole jem BI O. T ibetská medová masáž – t radièní m asáž
medem, ods traòuje toxiny z  t ì la, a ktivuje v nitøní or gány. R ituály
Thalgo a T herraké – Rituál sn ì hového vánku. Rituál Probuzení na
zemi. Rituály 4 elementù – Intelekt,  Imaginace, Intuice, Inspirace.

Ano, už jen názvy jsou inspirací. Pøesto se ptáme øeditelky Wellness a
fitnes RRC Radky Schmiedové: Proè vlastnì  chodit na masáže?
Protože masáže, procedury a rituály jsou jednou z velmi pøíjemných cest
ke zdraví. I v tom smyslu, že nám poskytnou uvolnì ní, j sou t akovým
zastavením v uspì chaném èase. Z odborného pohledu proto, že poskytují

stimulaci un aveným sv alùm, povzbuzují krevní ob ì h i funkci
lymfatického systému, pomáhají pøi léèení negativních stavù, jako je stres,

bolest hla vy, ne spavost ne bo
p ro b lémy s  po h ybovou
soustavou. 
Masáže mají významné úèinky
pøi l éèbì  zá nì tù a nem ocí
kloubù, š lach, z ad, p øi
dermatologických prob lémech
a mají i  velmi pozitivní vliv na
omlazení a c elkovou regeneraci
organismu. 

Spektrum nabídky balnea RRC
je sestaveno tak, aby klienti na

základì  k onzultace s  na šimi m aséry m ohli vybírat pr o s ebe ty
nejoptimálnì jší masáže a procedury, které vyhovují jejich individuálním
pøáním. N abídka b alnea j e s ouèástí ce lkové filozofie ex istence RRC
Hluboká – být místem, které poskytuje komplexní služby v oblasti péèe
o zdraví, kondici, relaxaci a krásu.
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O jaké ty py masáží mají kli enti nejvì tší z ájem? V obli bì  jsou jak
»klasické« m asáže, kter é p omáhají h lavnì  v  lé èbì  zad a kloub ù, tak
i vodní procedury na bylinné bázi a rituály. A velký zájem je o manuální
lymfodrenáže, které mají  nejen estetické, ale pøedevším léèebné úèinky.

V èem ú èinky ly mfodrenáží s poèívají? P ro vy svì tlení ú èinkù
lymfodrenáží je nutno uvést, že v tì le máme lymfatický systém, který je
tvoøen lymfatickými cévami a uzlinam i. V tomto systému kolu je míza
neboli lymfa, která vzniká z mezibunìè né tekutiny. Funkcí tohoto systému
je filtrace a detoxikace. Souèasný životní styl, nì kdy nevhodná strava,
stres, zneèištì né prostøedí a další v livy ovšem zpùsobují, že lymfatický
systém nefu nguje sp rávnì  a  doc hází k  z adržování ly mfy a  te dy
i nedostateèné detoxikaci organismu. Tím je  ohrožen imunitní systém,
mùže b ýt v ì tší n áchylnost k r ùzným ne mocím ne bo z výšené
únavì ,dochází k rychlejšímu stárnutí, ochabnutí pokožky. Tyto negativní
dùsledky napravuje a léèí manuální lymfodrenáž.

Jak manuální lymfodrenáž probíhá? 
Jak už j e obsaženo v n ázvu terapie, jde o masáž manuální, tedy pøímo
rukama m asérù. To je d ùležité øíci, pro tože ly mfodrenáž m ùže b ýt
provedena i p øístrojem, a le z kušenosti odbor níkù i názory k lientù
potvrzují, že právì  manuální masáž je nejúèinnì jší, už proto, že masér
mùže vyhledat a stimulovat ta m ísta na t ì le, k de je uv olnì ní l ymfy
nejpotøebnì jší. Citu  lidské ruky  a z kušenosti ma séra se prost ì  a ni
nejdokonalejší pøístroj nevyrovná. Masáž provádí terapeut vì tšinou na
suchou pokožku, dochází tak k vì tšímu tøení a úèinek se prohlubuje. Díky
zmì nì  tlaku na k apilární st ì nu a zlep šení v ýmì ny lá tek m ezi k rví a
tkánì mi j e uvolòována l ymfa, st imulován míz ní s ystém. M asáž má
nì kolik fází, bì hem kterých jsou postupnì  masírovány rùzné èásti tì la,
vždy tak, aby uvolnì ní lymfatického systému bylo opravdu úèinné. Jde o
terapii, pøi které nelze spì chat, manuální masáž trvá zhruba hodinu a je
optimální, když jsou masáže opakovány v urèitých èasových intervalech.
Záleží na tom, jaká je indikace pro masáž, opakování je dáno tím, jestli
má masáž mít spíše preventivní úèinek, nebo už má léèit nì jaký zdravotní
nebo estetický problém.

Na jaké problémy tedy  lymfodrenáž k onkrétnì  p ùsobí? Ma nuální
lymfodrenáže zvyšují obranyschopnost organismu – imunitu,detoxikaci
organismu,  j sou terapií, využívanou proti migrénám, které mohou být
vyvolány tlake m nahro madì né lymfy. Velmi ú èinná je  m anuální
lymfodrenáž proti otokùm – uvolòuje tkáòové napì tí a zbavuje bolesti pøi
otoku nap ø. dol ních k onèetin u osob s vysokým zatížením no hou,
pozitivní vliv má také na celulitidu a zlepšení vzhledu pleti.

Z uvedených informací vyplývá, že manuální lymfodrenáž je skuteènì
metodou léèebnou a úèinnou. Urèitì  ji ale nemùže provádì t každý?
Manuální lymfodrenáž je natolik speciální metodou, že ji opravdu mohou
provádì t zkušení profesionálové, maséøi, kteøí absolvovali teoretickou a
praktickou pøípravu a jsou akreditovaní. Považuji za velmi pozitivní, že
právì  naši maséøi v balneo provozu RRC Hluboká mì li možnost získat
nejlepší zkušenosti a  dovednosti u renomovaných odborníkù a js ou k
provádì ní m anuálních ly mfodrenáží pl nì  a kreditováni – obdr želi
akreditaci Ministerstva zdravotnictví ÈR.

A akreditaci pro cesty do ráje jste získali také?
Na  Cestu do ráje, která je nejaktuálnì jší v naší nabídce, jsme akreditaci
nepotøebovali. A ani naši klienti k ní nebudou potøebovat cestovní pas
nebo kufry. Budou potøebovat jen touhu po novém zážitku. Cesta do ráje
je speciální kombinací masáží a rituálù, inspirovaných Polynésií. Cesta do
ráje p øedstavuje p omyslnou c estu p o p olynéských o strovech, ka ždý z
rituálù symbolizuje jeden z ostrovù, na kterých vaše pokožka, smysly a
celé t ì lo pr ožijí nezapomenutelné okamžiky – a š už p øi m asáži
Polynéským posvátným olejem, nebo p øi  koupeli v  š umivé lagunì  –
zklidòujícím moøském komplexu s mikroøasou Dun aliella a  Spiru lina,
bílou vodn í lilií , esenciálními c itrusovými oleji, n ebo v jem ném
peelingovém bílém  písku ostro va Bora Bora a dalších ex otických
relaxaèních zážitcích. Je mi potì šením prostøednictvím našeho rozhovoru
k tì mto zážitkùm pozvat všechny, kteøí chtì jí poznat a prožít výjimeèné
zastavení v èase...

Radko, dì kujeme za pozván í a za rozho vor. Lucie Buriano vá
http://www.rrc-hluboka.com/spa-wellness/balneo-beauty
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Bim bam a tik š ak z vì že kostela
Èas a potøeba jeho mìøení provází lidi odpradávna. Už nám nestaèí slyšet, že právì  odbilo poledne a veèer zazvoní klekání, 

život si nì kdy odmìøujeme nejen na minuty, ale i na vteøiny. A i když by se mohlo zdát, že hodina dnes už je mnohem kratší než
bývala (tehdy jsme tak nechvátali...) u pana hodináøe Pavla Kapplera z Chýnova jsme se dozvì dì li, že hodina zùstává hodinou,
dokud astronomické zákony budou platit. On by o tom mì l nì co vì dì t, neboš jeho ponì mèelé jméno a pátrání jeho bratrance

v rodokmenech rodu napovídá i pøíbuznost s astronomem Johannesem Keplerem. Pan Kappler opravil a renovoval vì žní hodiny 
z kostela sv. Jana Nepomuckého, takže nám opì t odmìøují èas. Opravovat hodiny není úplnì  jednoduché, myslím si, protože když

mi syn naposledy »opravil« mùj oblíbený mechanický budík z Ikea, vrátil mi ho jako chrastítko – po marném boji to vzdal a všechny
souèástky volnì  nasypal zpátky do budíku. To se panu Kapplerovi nestává, neboš vystudoval jak strojaøinu, 

tak na hodináøe a navíc má zlaté èeské ruèièky – byš má zøejmì  toho Keplera v genech.

Myslíte, že máme v Èechách dostatek takových hodináøù, kteøí zvládnou
opravit vì žní hodiny? Myslím, že máme, ale najdeme je spíš na Moravì .
Tam se vyrábì ly v ì žní hodiny ve  Vyškovì , a  prot o bylo kolem i víc
specialistù na n ì  orientovaných. Firma sice pokraèuje, ale z øejmì  z té
pùvodní odešli lidé, kteøí øemeslo znali a  založili s i s vé v lastní fi rmy.
Tady v Jižních Èechách nás ale moc není. Ale jak to bude do budoucna,
nevím, je to jako u jiných øemesel. Konec hodináøù v Èechách. Uèilištì
pro hodináøe bylo v Polné u Jihlavy, dnes je údajnì  ještì  ve Šternberku
a v Jihlavì . V Polné obor museli zavøít kvùli nedostatku zájemcù.

Jak jste se k øemeslu dostal? A opravujete jenom vì žní hodiny? Je asi
trochu rozdíl mezi hodinkami náramkovými a vì žními.
Já s e v ì tšinou v ì nuji starožitným  sto lním, stojacím  nebo  nást ì nným
hodinám a také tì m vì žním. Øemeslo jsem zdì dil po tátovi. Když umøel,
zùstala po nì m dílnièka, vì noval se hodinaøinì  malých a stolních hodin
jako koníèku. Bylo mi líto jeho vercajk vyhodit, na prodej to je bezcenné,
ale když to zùstane pohromadì , dá se s tím dobøe pracovat. Tak jsem se
taky zaèal hodinami zabývat, pak jsem to dì lal jako koníèka, a v roce 87
jsem se pøihlásil jako dávno d ospì lý do u èilištì  a  d álkovì  jsem
vystudoval. Teï  už se vì nuji jenom hodináøství.

Opravit mohu témìø všechno, i náramkové hodinky, i budíky spravím,
ale t øeba n a P rimky js em vš echny ná hradní d íly od prodal j ednomu
zájemci. Na malé hodinky je problém si vyrobit náhradní díl, je to moc
malinké a nemám na to náøadí, na velké si vyrobím cokoli. Takže se spíš
orientuji na v ì tší hodiny. Jinak princip oprav všech hodinek i hodin je
v zásadì  stejný, princip rozložení kol v základních deskách, ta matematika
je stejná.

Já mám krásné stojací hodiny po babièce, moc péèe jim nevì nujeme.
Co v lastnì  hodin y potøebují? P otøebují vy èistit, t o v  prv ní øadì ,
hodináøská moudrá kniha øíká, že hodiny by se mì ly jednou za p ì t let
vyèistit, protože hodináøské oleje na mosazi degradují. To znamená, že
ztrácejí schopnost mazat, mì ní se na jakousi kapalinu, která s sebou unáší
prach a tím  se mì ní na  ja kousi brus nou pa stu, k terá ho dinový s troj
poškozuje. Což se mùže projevit vydøenými èepy, poškozením ložisek. Já
øíkám, ž e staèí j ednou za de set l et, protože staré stroje m ají k valitní
materiál a tam poškození není až tak citelné a domácnosti dnes nejsou tak
prašné. U  hodin je oprot i j iným s trojùm výhoda, že js ou to  tzv.
pomalobì žné stroje, že se to pomalouèku otáèí, prostì  tam nen í takový
fofr jako  v jiných strojích. A le všecko chce své. Když n evyèistíte
a nezkontrolujete èas od èasu ložiska, vymílají se do oválù, kam je tlaèí
èep, proto se musí stáhnout takovými speciálními nástroji zase na kulaté
otáèení. Tak é èepy s e mo hou v l ožisku vyd øít. Pa k u ž to jsou t ì žší
poškození, která se špatnì  opravují, vì tšinou se musí starý èep uøíznout,
udì lat a znovu vsadit nový èep a když jsou souèástky hodnì  malé, tak už
se to špatnì  na vaøuje. I kdy ž e xistují speciální laserové mašinky, se
kterými to jde lépe. 

A jakou péèi potøebují hodiny na na ší kos telní v ì ži, až je opra víte?
Musejí se natahovat dennì ? Na Hluboké máte vyškovský stroj, to jsou
nì jaká 70.  léta m inulého století, t akže »historicky« nejsou zatím nijak
cenné. K valitní a  dob øe udì lané jsou. P øedchùdcem t ì chto h odin b yl
zøejmì  pùvodní kovaný stroj, ještì  je na Hluboké bezpeènì  uložený. Na
vì ži zùstaly pùvodní ruèkové rozvody, s malým pøevodem 1:12 na rozvod
minut a hodin. Já udì lám nové rozvody, protože s tì mi pùvodními už by
to nebylo pøesné. Pùvodní  r afiky dì lané ke kovanému stroji zùstanou.
Ten pùvodní hodinový stroj tipuji na p øelom 18.  – 19 . století.  Aby se
hodiny ne musely c hodit natahovat, pr oto s e v dnešn í dob ì  z avedl
elektronický systém. Øídící elektronika dává hodinovému stroji každou
minutu im puls. Hlubocké hodiny jsou ale mechanické a natahují se
samoèinnì  na mechanický popud každou hodinu. Pùjdou, dokud pùjde

proud, protože se stále dotahují. Na Hluboké je extrémnì  velká výhoda to,
že je pod hodinami velká prostora, takže mají dlouhé øetì zy a je tam tedy
èasová rezerva zøejmì  16 – 20 hodin, možná celý den. Èili kdyby vypadl
proud, hodiny ještì  celý den pùjdou, dokud nesjede závaží dolù – pak by
se z astavily. Když se pus tí proud d øíve, než závaží s jede úplnì  dol ù,
závaží s e opì t natáhn ou a ž ádný problém nevz nikne. Jinak by  m usel
nì kdo dojít pohnout kyvadlem, aby se rozešly a seøídit správný èas. Takže
hodiny vlastnì  nikoho nepotøebují, pokud vše funguje, dotáhnou se samy.
Krátký výpadek proudu nemá vliv na to, že by se zpozdily, pùjdou pøesnì
dál.

Vy jste si náš hodinový stroj odvezl domù a pracujete na nì m docela
dlouho. M ì l j sem termín  do  kon ce kv ì tna, t øi t ýdny v ì tšinou op rava
zabere, nì kdy i tøi mì síce. To záleží na složitosti stroje, jeho opotøebení
nebo poškození a  ta ké na požadavcích investora. N ejtì žší je vešk eré
èistì ní souèástí stroje, lakovat, barvit, leštit èepy nebo opravovat ložiska.
Fyzicky zvládám sundání stroje s pomocníkem, døív jsem to dì lával sám.
Nejhorší je, že v tom nepoøádku na vì ži – ve vì tšinì  je spousta prachu,
špíny, holubù a holubího trusu – musíte stroj rozebrat, sundat, snést dolù.
To až tak nevadí, j e to špinavé tak jako tak. Ale pak zase nahoru po
kouskách nanosíte a dáváte dohromady peèlivì  vyèištì ný s troj. V tom
prašném prostøedí staèí, že zamrkáte oèima a už se práší! Jsou to obrovské
prostory, pùda nad lodí kostela a holubi... samotný prostor pro hodiny je
na Hluboké menší – asi 4x4 metry. Je to tak na všech pùdách kostelù –
staèí rozbité okénko nebo taška a holubi si najdou díru a už se zabydlí.
A oni se tam vì tšinou plácají, málokdy zažiju, že by vylítli, když se je
snažím vyhnat, buï  nenajdou v té panice otvor, nevím, možná to v klidu
zvládají líp.

A vy své vì žní hodiny, které máte v péèi, kontrolujete i v prùbì hu roku?
Který h odinový stroj vás n ì jak oslovil,  který je nejhezèí ne bo
nejzajímavì jší? H odiny v e své péèi ob jíždím, je dnou za  dva m ì síce
kontroluji, vyèistím, namažu. Na Èervené Lhotì  je stroj Ludvíka Hainze,
ten natahují jednou za tøi dny, je tam ètvršový stroj (bimbá pùlovou a dvì
ètvrtky). V Èernovicích mají pùlový stroj. Hodiny v Táboøe na Muzeu,
velký kovaný stroj. Krásné jsou stro je Karla Adamce z Èáslavi. Anebo
nì meckého hodiná øe F ridricha We ule, kt eré j sem d ì lal pr o k ostel na
Dobré Vodì  u Èeských Budì jovic. 

Hodiny na  k ostele na Dobré Vodì  v No vohradských h orách také
potøebovaly opravu. Hloupý dùvod: na hodiny dali plastový ciferník
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a p evnì  ho p øinýtovali k e kovové konstrukci. Samoz øejmì  p last má
nì kolikrát v ì tší tepelno u roztažno st, je èerný, a k dyž na n ì j z asvítí
sluníèko, ro ztáhne se. A  kdy ž nem ùže, p raskne. V ypadla j im ètvrtka
ciferníku i s èíslicemi, tak jsem musel doplnit zbytek. Nejstarší hodiny
jsem dì lal ve vì ži zámku v Daèicích, ty budou mít pøíští rok 300 let, tak
doufám, že v Daèicích bude trachtace – ten stroj poøád chodí, udì lal
dobrou službu.

Je úžasné, jak dlouho mohou hodiny fungovat, 300 let – to jsou skoro
nesmrtelné... Pokud nejsou dynamicky namáhané, tak je hodinový stroj
jakoby nesmrtelný, ale z praxe vím, že po tì ch letech je železo už velice
køehké, jeho mezikrystalická struktura, vlastnosti, se mì ní. Je to kované,
zhutnì né n ì jakým proc esem, a  to s sebou ne se do budouc na stopy
obmì ny. Dokud to stojí a nehýbe se s tím, tak to funguje. Ale všechno se
dá spravit, zavaøit, pøebrousit, udì lá se patina, skoro nepoznáte, kde je to
spravované. Døív se tím tak nezabývali, prasklinu zavaøili a nechali tam
tu housenku svaru vidì t. My se dokonce uèili, že u historických vì cí by
mì lo být pøiznáno, kde se opravoval èi nahrazoval materiál. Památková
pravidla jsou pro tyhle záležitosti upravena, co bylo nahrazováno – to už
není ori ginál. Z ur èitého pohledu j e to dobøe, a le to se týká opravdu
historických vì cí.

Dneska už le ckdo náramkové hodinky nenosí, nebo naopak kv alitní
hodinky používáme témìø jako šperk nebo módní doplnì k. 
Myslím, že hodnì  lidí se náramkových hodinek nevzdalo. Já už v 70.
letech øíkal, že digitálky nemají budoucnost. Jsme zvyklí vidì t a pøedstavit
si èasový úsek, který nám zbývá – když máte schùzku v jedenáct, jedním
pohledem na hodinky zjistíte, že je to za 17 minut, kdežto u digitálek to
musíte dopoèítávat. Podle mnì  se to neosvì dèilo. Samozøejmì  ten princip
uvnitø, krystal a pøesné mìøení, ano, èas je pøesný, ovládaný na dálku. Ale
ciferník klasický. 

A z  hle diska úc ty ke  s tarým krás ným te chnickým vý tvorùm našich
pøedkù, hodinám na vì žích kostelù, radnic a bohat ých mì sš anských
domù, kt eré vždy kromì  èasu ukazovaly, že obec prosperuje – m ì ly
bychom vì žní hod iny ochra òovat i nad ále. S talo s e mi, že m i jeden
církevní ho dnostáø øekl, jak tak ob èas poptávám, j estli ne chtì jí zadat
zakázku – když vidím, že hodiny na kostele nejdou – že je nepotøebuje,
prý má mobil. To mi pøišlo hodnì  smutné. Myslím, že by to m ì lo být
prvoøadým úkolem správce kostela, protože vì žní hodiny, to je dominanta
mì sta, k terá je vidit elná ze všech stran a ješ tì  d øív než tøeba k ašna,
námì stí a podobnì . Nejde o to, jestli to dneska lidé potøebují, dnes už
nekoukají z polí, jestli už bije poledne, ale je to dùkaz kultury toho místa
a pøece jen hezká jistota, když zvednete oèi a víte, jaký je èas.

A myslím, že vì žních hodin máme požehnanì ? Rád bych  udì lal seznam
vì žních hodin v Jižních Èechách, ale vyžaduje to spoustu èasu a také
penì z. Nì jaké dotace jenom na vì žní hodiny nejsou, bývají považovány
vždy za souèást kostela nebo stavby, kde se nacházejí, i když to tak být
nemusí.

Podléhají památkové péèi? To je ten pro blém. Témìø žádný hodinový
stroj n espadá pod  ochranu  pam átek, ale ú øedníci si  to  tak v ì tšinou
vysvì tlují, že když jsou v budovì , která je památkovì  chránì ná, spadají
do ochrany i hodiny – a požadují licencovaného hodináøe pro památkovì
chránì né objekty. Pokud js ou t o opra vdu s taré hodiny , ne ní t o
samozøejmì  na  š kodu, j en to vy jde drá ž, d ì lají se ta m pr ùzkumy
materiálu, barevnosti, laboratoøe a podobnì . Jenže ono to vì tšinou bývá
tak, že tam staré pùvodní hodiny už dávno nejsou, èasto bývají mnohem
mladší než pùvodní stavba.

Našel jste v  rámci oprav nì co zajímavého, nì jaký poklad?  Vì tšinou
nacházím signatury, tedy podpisy hodináøù pøede mnou, n a n ì kterých
tøeba 15 da tumù, kdy byly opravovány. Bývá tam monogram a d atum.
Jeden hezký vepsaný citát jsem našel a mám ho ve sbírce, je na hodinách,
co má starosta v Pacovì , a tam je vyraženo: Omne mors aequat. Smrt
všechno vyøeší. Což s pojmem èasu opravdu koresponduje. 

O hodinách, kdo je vyrobil, nebo pøedchùdcích hodináøích, kteøí je
opravovali, se tedy dozvídám z tabulek se signaturou nebo datací. Takže
takhle mùžete najít jakoby vzkaz èi podpis svých pøedchùdcù. Já si dì lám
na malé stolní hodiny také svoji tajnou znaèku, proto, abych vì dì l, kdyby
se mi znovu dostaly do ru ky, že už jsem na nich pracoval. U ve lkých
vì žních hodin je to vždy protokolárnì  pøedávané, takže archivované, a na
moderní s troje nepovažuji za nutné  s e podepisovat. N ì kdy js ou na
hodinách rùzné anomálie, které možná vznikly nedorozumì ním. 

V Jindøichovì  Hradci jsem dì lal hodiny signované jako Biswagner – to
byl slavný pražský hodináø, jmenoval se ale Biswanger, pøedpokládáme,
že je to na signatuøe špatnì  napsané, že to je takový modrý mauritius mezi
hodinami. Ono od nì j tolik hodin tady v Èechách zase nebylo a shoda
jmen by byla zvláštní náhoda. Mì la je komtesa Laturová z Radenína, byly
uloženy na Èervené Lhotì  a potom se v rámci restituce rodinì  vracely.

To je naše èeská specialita, že si souèástky vyrobíte na kolenì ? Jak to
dì lají j inde? T am dostan ou náhradn í díly koupit. Jezdil jsem  za
kamarádem do N ì mecka, on sbí ral hod iny, ob jíždì li jsme h odináøe,
koukali jsme, jak restaurují staré hodiny, a  to jsou hodináøi, co chodí
v obleku, kra vatì  a  bíl é košili, ne dovedu si p øedstavit, ž e by s táli
u soustruhu. Ale možná na tu špinavì jší práci mají dì lníka. Náhradní díly
se v ì tšinou dos tanou, n ì mecký Pf orzheim (m ì sto pros lulé v ýrobou
hodinek a šperkù), ti vám dodají pøesnì  ciferník podle originálu, ja ký
potøebujete.

Takový èíselník na náramkové hodinky stával 100 marek, to, co by tady
mì lo být za desetikoruny, udì lají vám všecko. Oni na to mají peníze, aby
si náhradní díly nakoupili, my ne, tak jsme se to m useli nauèit udì lat
sami. Nì kdy je to tì žké, opravovat staré vì ci, já tøeba musím vyfrézovat
høídel, najít mosaz, udì lat koleèko. Musíte si dát k sobì  ta dvì  koleèka
a vyzkoušet, zda zuby jdou správnì  do zábì ru, nikde to nedrhne. Ten èas
vám nikdo nezaplatí. Já už to tak neberu, jsem pøed dùchodem – staøí Židé
øíkali: i ztráta je kšeft – zas to kompenzujete nì kde jinde. Když k vám
pøijde babièka s budíkem, který dostala k dvacátým narozeninám – no,
nespravte jí to, že jo... Nemùžu jí øíct, babi jdì te a kupte si digitální budík
a tenhle zahoï te. Tihle staroušci mají velký citový vztah k tì mto vì cem
a já to respektuji.

Ale zas pr oti hodináøùm nára mkových ho dinek m áte vý hodu, že
nemusíte používat lupu. Musím, malé detaily jinak neuvidíte. Na vì žní
zrovna ne, ale tyhle stojací a podobnì , to b yste koukali, jaké jsou tam
titì rné souèástky. Oèi se unavují, už je nemám nejmladší, já už si poøídil
lupu na obì  oèi. 

Na správku musíte znát jednotlivé postupy a finesy, není dobøe, když
si doma sám rozložíte hodiny, že je pak zase složíte. Musíte to øemeslo
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umì t. Ta ky jsem  nev ì dì l s poustu v ì cí,
dokud j sem s e n evyuèil, co se èím d ì lá
a jak se to dì lá. Všechno chce své. 

Mùj otec m ého sy na, kdy ž by l m alej
klouèek a chodil za ním do dílny, vždycky
pì knì  hnal, když mu vzal tøeba budík do
ruky, že to není hraèka na hraní.

Náš foto graf Honza Pirg l podotýká, že
ve Švýcarsku vidì l v hodináøství pracovat
na malýc h hodi nkách ti tì rné velikosti
zøejmì  m istra s u èni. Promítali si na
stì nì  m alý strojek ve zvì tšené velikosti
jako velké hodiny s velkými koleèky. 

A p øitom pracovali s mikropinzetami.
No p rávì , vy to sice v idíte vì tší, ale do
toho s trojku tou m alièkou pinz etou
sáhnout stejnì  musíte. Jako instruktáž je
to úž asné, k dyž potøebujete u èedníky

seznámit s detailem, se kterým mají pracovat a v malém to neuvidí,  líp
ukážete poškozené místo. Ale pak už se vám nesmí tøást ruka, nebo si ji
musíte opøít a opravit to v malém mìøítku.

A vy máte pokraèovatele? Syn pracuje v Praze v hodináøském servisu
a vì nuje se i opravám – jako koníèku. Takže pokraèuje v tradici. Zaèalo
to t edy ta tínkem, když já byl dí tì , t ak ná m tá ta dá val èistit h odinové
strojky v benzínu, dal nám štì teèek a pucovali jsme a dostali 10 korun.
Ale to nebylo uèení, žádný výklad nám k tomu nedal a mì  to tehdy moc
nebavilo. Kdy ž to tak vezmu, já k tom u nakon ec pøišel ja k s lepý
k houslím a jen díky manuální zruènosti jsem mohl pokraèovat. To se
nechválím, ale tak to je, musíte mít cit a nì jaké pøedpoklady a výhoda je,
že umím vyøešit technické problémy.

Dneska je øemeslo bohužel upozadì no, dì ti jdou s prázdnými hlavami
do života, i když mají titul. Ale ani v uèilištích nás nenauèili dì lat staré
vì ci, staré mechanismy jsou matematicky sice stejné, ale musíte si vì tšinu
podrobností nahledat v knížkách. Taky musím do knížek, nemám všechno
v hlavì . Když vím, kde to najít, tak je to legrace, nemusím si vzorce na
výpoèty pamatovat. Nakoupil jsem si i nì mecké knihy, mám plánky, jak
si udì lat døevì né hodiny... u nás je literatury kolem hodin zoufale málo,
ještì  ta k k atalogy s  popis em hodin.  N ì kdy s i m usím ud ì lat t øeba na
zkoušku funkce souèástky z hli níku a  pak te prve ze železa, jen abych
vyzkoušel, jestli to pùjde. Tak teï  dì lám taky dvì  stì  let staré hodiny.

## K oneènì  v  díl nì  v idíme rozebraný hluboc ký hodi nový s troj.
Souèástky vypadají jako nové, vyleštì né, lesklá ozubená koleèka, nì která
ze ž eleza, jiná  z  mosazi. Vž dycky prý byl v ì nec mosazný a pastorek
železný. Z jednoho pros tého d ùvodu. Tohle k olo s e otoèí z a hodinu
jednou a  pa storek 20x . Èili opot øebení je r ùzné. B ronz a mosaz jsou
samomazné. Souk olí ozubení s e nik dy ne maže, je n v  ry chlobì žných
strojích. Pøevodovku v autì  musíte mít v olejové lázni, tady je to nasucho,
tady se vše p romazává tou jednou samomaznou složkou. Je tady kolík,
který jednoduchým páèkovým mechanismem spustí jednou za ho dinu
natahování. 

Vidíme i jakési lopatky, které pohlcují trochu kinetické energie. Když
hodiny odbijí, tak se protoèí dozadu – to je takové to: ... A v hodinách
hrklo!  Fy zikální finta se našla i na s amokompenzaèním kyvadle – je
doplnì né váleèky, které vyvažují tì žištì , aby se hodiny nepøedcházely, ani
neopožï ovaly.  Na kyvadle záleží pøesnost hodin. Všechno je jednoduché
– jenom na to pøijít. Ještì  potkáváme u zdi opøenou spoustu hlubockých
rafik – jsou n a tøi hlubocké ciferníky. Hlubocké ciferníky jsou prý sice
prorezlé, zdevastované, ale snad ještì  chvíli vydrží. Ruèkové pøevodovky
se d ì lají d o s troje n ové a  t ady j sou t y p ùvodní, které ještì  pat øily ke
starým pùvodním hodinám. Jednoduchý pøevod 1:4 a 1:3 je dohromady
1:12. P rostì  to je øemeslo, kde je m atematika dùležitá. P rý to jsou
jednoduché kupecké poèty, míní hodináø Pavel Kappler. No, nevím...

A tikají naše hlubocké hodiny? Tikají všechny mechanické hodiny, ano,
takže i hlubocké budou zase tikat. Byl jsem teï  na zámku v Herálci, tam
mají krá sné v ì žní ho diny od Adam ce z Èáslavi, a  museli je z astavit,
protože pod nimi pronajímali apartmány – a lidi to prý rušilo. Jsou dvì
možnosti, jak tikot ztišit, ale to už je zásah do toho stroje a já to nemám
rád. V Budì jovicích v nemocnici na v ì ži té n ejstarší budovy jsou také
hodiny, krásný Hainzùv stroj a tam je to také pøedì láno na elektroniku
s podružným strojkem, aby nerušily.

Dáte nám nì jaký tip na výlet za hodinami? Inženýr Král ze Sobì slavi mì
èasto z ve na setkání hodináøù a  fandù – vytvo øil v Sob ì slavi na v ì ži
minimuzeum, hodinové stroje, torza a fragmenty hodinových strojù. Také
mu obèas nì co posílám, je dobøe, když se tak dá nì co zachránit.

V Táboøe, v bývalé Tabákové továrnì , kde dnes je ú øad práce mì sta
Tábor, tam když vyjedete do tøetího p atra, j sou t am h odiny za s klem.
Restauroval jsem je n ì kdy v ro ce 95, a to je k rásný kousek!  Daly se
opravit a uvést do provozu, stroj nádherný, oni si ti staøí mistøi potrpì li na
detail, gravírovali kov, i tu obyèejnou pøišroubovanou matku si vylepšili.
Mì li na to víc èasu a trpì livosti, dneska je to jinak.

Úžasný je depozitáø Muzea hlavního mì sta Prahy na Floren ci, to si
nedovedete pøedstavit, c o ta m m ají z a stroje, k rásné hodiny , l unární
mechanismy, zvonkohry, st olní hodiny vykládané že lvovinou. N evím,
jestli bych s i tam na n ì které zvláštnosti troufl s opravou, tam do t oho
musíte chvilku koukat a studovat všechny ty mechanismy, pøevody, jak na
sebe navazují. 

Právì  proto, že v ì tšina lidí obecnì  nemá pøístup tam, kde by hodiny
potkali – je dobré, když si mohou prohlédnout vystavený stroj, aby si pod
pojmem vì žní hodiny nepøedstavovali jen ten ciferník. Samotné hodiny
jsou n ì kdy t øi pa tra pod n ím. Už jse m ta ké nabízel p øenášet t øeba
webkamerkou nì kde na veøejném místì  pøi èekání lidem pohyb místního
hodinového stroje – dobrý nápad, vì c, kterou normálnì  nevidíte, a když
se trefíte do okamžiku, kdy se pøeklápí bití hodin, je to zajímavé a hezké...

Pane Kapplere, a jak je to s tím vaším jménem? Patøíte k rodu Kapplerù
nebo Keplerù? No, zøejmì  by na tom nì co mohlo být, podle toho, jak se
mùj bratranec snažil hledat v našem rodokmenu. Pùlka našeho rodu má
jedno p a druhá dvì  p. Myslil jsem, že za to mùžou protektorátní úøedníci,
ale zjistil jsem, že je to meziváleèný problém. S dvì ma p to je typicky
nì mecky, s jedním èesky. Takže zøejmì  nì jaký úøedník zapracoval – moji
rodièe mají v rodném listì  èervenì  poškrtáno a jméno Kapler opraveno na
Kappler se dvì ma p – a já už mám dvì  regulérnì . Zatímco mùj bratranec
má jen jedno . Takže naše rod ina je takhle úøednicky rozdì lena na dvì
úplnì  c izí vì tve. Bratranec sestavuje rodokmen, nemùže se prokousat
chybì jícími dvì ma sty lety, takže uvidíme, možná se doèkáme pøekvapení.
Bylo by to hezké, kdyby to byla pravda a dala se prokázat.

A kdo se tady u vás v Chýnovì  stará o hodiny ve vì ži kostela?
Já. Natahovat hodiny každý den, to je strašná služba. Já tady v Chýnovì
natahoval ob den a na konec js em to vy øešil pøidáním k ladek do
kladkostroje a teï  natahuji jednou za pì t a pùl dne. To už je lepší. Je to
služba, která je zajímavá týden. Pì taosmdesát schodù nahoru, stejnì  tak
dolù, a mus íte tam jí t v n ì jakou urèitou dobu, takže to musíte mít pod
kùží a nezapomenout!

Jen je stli nám v y hodináøi t en èas n ezrychlujete! J á bych ho  radši
zpomalil, kdyby to šlo, ale sluníèko asi nepøemluvíme... (Foto: Jan Pirgl)

Poznámky pod èarou:
# Johannes Kepler (27. prosince 1571 – 15. listopadu 1630) 
byl nì mecký matematik, astrolog a astronom. Pøedevším 
ve starší èeské literatuøe se používá i poèeštì ná forma jeho køestního
jména (Jan Kepler). Nì kolik let pùsobil v Praze na dvoøe císaøe
Rudolfa II. V Praze také formuloval dva ze tøí Keplerových zákonù. 
V roce 1600 pøišel Kepler do Prahy.  
V roce 1612 odešel Kepler do Lince a pozdì ji v roce 1626 do Ulmu.

# www.veznihodiny.cz
# www.muzeumhodin.info – vì žní muzejíèko sobì slav
# Nejvì tší vì žní hodiny v Evropì  jsou na kostele svatého Petra 
v centru Curychu. Prùmì r ciferníku je 8,64 metru.

# Z historie vì žních hodin
Potøeba mìøení èasu je stará jako celý kulturní vývoj lidstva. Mechanické
èasomì rné pøístroje, jak jsou známy dnes, zaèaly svùj zpoèátku pomalý
vývoj s nad již n ì kdy na  po èátku druhé ho ti síciletí objevem hodin
koleèkových, vzniklých zøejmì  použitím souèástí z hodin vodních, které
odmìøovaly èas odtékáním vody z nádoby. První hodiny vì žní se objevují
již na sklonku 13. století, skuteèné rozšíøení výroby mechanických hodin
nastalo však až v 1 7. st oletí po  vy nálezu a už ití kyvadl a jako
jednoduchého pri ncipu, um ožòujícího dos tateènì  p øesný c hod
hodinového stroj e. Ro zšiøování výroby hod in a jejich další vý voj pak
ovlivnil výv oj t echniky v ùbec. Byli to ho dináøi, kteøí v ynalézali
technologie obráb ì ní a také  pro svoje p øirozené s pojení s e xaktními
vì dami – matematikou, fyzikou a astronomií bylo hodináøství v každé
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dobì  øemeslem špièkovým. Pøesné mìøení èasu bylo dùležité pro mnoho
rozvíjejících se oborù lidské èinnosti. Pøesný èas potøebovali moøeplavci
pro pøesné urèení polohy (a dostali jej v podobì  námoøního chronometru
již ve 2. polovinì  18. století), astronomická mìøení pak bez pøesného èasu
nebyla vùbec možná. Hodiny v rùzných provedeních byly vždy chloubou
majitele jako výtvor soudobé špièkové techniky a umì leckého øemesla.
Byly p øedmì tem z ájmu pa novníkù a  ins titucí v ysoko v e spoleènosti
postavených. Tak se dostaly hodiny i na architekturu kromì  praktického
úèelu zøejmì  také jako výraz spoleèenské prestiže. 

Zhotovování hodin vì žních bylo  v ždy v elmi specif ickou od noží
hodináøského øemesla. V do bách renesance a  baroku bylo zá kladem
tohoto øemesla kováøské umì ní. Hodinové stroje z tì chto dob pocházející
jsou velmi èasto obdivuhodným kováøským dílem nejen pro krásu detailù,
ale i pro pøesnost zpracování již pøi kování jednotlivých souèástí stroje.

Když v roce 1656 vynalezl a nechal postavit první kyvadlové hodiny
holandský astronom a matematik Christiaan Huygens – inspirován snad
podobnými pokusy Leonarda a Galileiho, vývoj hodin se velmi urychlil.
Byl m otivován úsil ím o do sažení stále v ì tší p øesnosti je jich c hodu.
Použitím kyvadla se pøesnost chodu hodin skokem zmì nila a zhotovení
kyvadlových hodin nebylo pøitom o nic složitì jší než stavba do té doby
bì žných hodin lihýøových. Hodiny, které jako regulátor chodu požívaly
pøed vynálezem kyvadla lihýøe – jednoduché setrvaèky, byly tak nepøesné,
že chod hodin kolísal v rozmezí nì kolika desítek minut za den. U hodin
kyvadlových denní chyba klesla na nì kolik sekund. 

Zájem stavitelù hodin se po vynálezu k yvadla soustøedil na krokový
mechanismus, který funkènì  propojuje vlastní hodinový stroj (soukolí
otáèející r uèkami c iferníkù d íky t ahu zá važí) s kyva dlem k ývajícím s
matematickou pøesností v závislosti na jeho délce – vzdálenosti tì žištì  od
bodu závì su. Rychlost otáèení ruèek na cifernících je t ak mechanicky
závislá na kývání kyvadla, které pøi každém kyvu prostøednictvím kotvy
uvolòuje s charakteristickým tikáním pootáèení krokového kola. Kyvadlo
pøitom s ouèasnì  dos tává od s troje malý im puls, a by s e jeho k ývání
nezastavilo.

Aby šly hodiny pøesnì , musí kyvadlo hodin kývat správnou rychlostí –
se správnou a pøedevším stále stejnou dobou jednotlivých kyvù. Vývoj
konstrukce hodin vì žních probíhal soubì žnì  s vývojem hodin 

pøenosných, které však místo kyvadla používaly setrvaèku pøitahovanou
do ne utrální polohy pruž ným k ovovým v láskem na místo z emskou
gravitací jako u kyvadla. Vì žní hodiny byly na kostelní vì že a na zámecké
nebo radnièní b udovy um ísšovány z n ì kolika d ùvodù. Zd ùrazòovaly
význam s tavby, k teré by ly s ouèástí, by ly je jí dekorací i funkèní
dominantou – ciferníky hodin spoleènì  s odbíjením èasového signálu na
zvony nebo cimbály takovou architekturu významnì  oživovaly. Pøedevším
však m ì ly v ì žní hodiny  f unkci pra ktickou. J ako hodiny  ur èené pro
veøejnost byly èasto ve své dobì  jediným zdrojem informace o relativnì
pøesném èase pro c elé okolí – k romì  h odin s luneèních, které  vš ak
neukazovaly èas stále. Ciferníky hodin byly na vì žích viditelné èasto z
velké dálky a  ta ké údery pa lièek d o zv onù nebo  cim bálù by ly
pravdì podobnì  slyšitelnì jší než dnes, protože hladina hlukového pozadí
na ulicích i v dom ácnostech by la te hdy niž ší. Proto t aké hodiny na
kostelních vì žích jako svì tskou záležitost velmi èasto financovala obec,
a to nejen jejich z øízení, ale i obslu hu, úd ržbu a ve škeré opravy . Na
mnoha vì žních hodinových stro jích lze nalézt nápisy dosvì dèující, že
hodiny byly zøízeny »nákladem místních obèanù.« 

V dobác h p øed vy nálezem ky vadla, kd y byly v ì žní h odiny vel mi
nepøesné, bývala na každém ciferníku pouze jedna velká ruèka ukazující
pøibližnou hod inu. Min uty nem ì lo sm ysl tehdy  na v ì žních ho dinách
vùbec ukazovat. P oté, co s po užitím kyvadla pøesnost ho din vzrostla,
pøibyl na  v elkém c iferníku je štì  vnit øní c iferník m inutový a  m alá
minutová ruèka, k terá obíha la po t omto cif erníku oz naèeném I - I III
jednou za hodinu. Ciferníky takto èlenì né se zvláštì  na mnoha zámcích
dochovaly dodnes.  V ì žní h odinové st roje se v omezen ém množství
vyrábì jí dodnes. Pomineme-li elektronické systémy, které se pùvodním
vì žním hodinám v nièem nepodobají, souèasné mechanické vì žní hodiny
se od t ì ch, které byly vyrábì ny p øed sto le ty, v princ ipu pøíliš neliší.
Nejvì tší zmì nou je jejich elektrický pohon, èasto také absence kyvadla
nahrazeného elek trickým vy pouštì ním soukolí stroje. Staré v ì žní
hodinové stroje, pok ud js ou pe èlivì  z restaurovány a v ybaveny
automatickými elektrickými obslužnými systémy, se sou èasným
hodinovým strojùm technickými parametry zcela vyrovnají, robustností
a spolehlivostí je vì tšinou i pøedèí. S krásou a vznešeností starožitného
hodinového stroje však stroje moderní vùbec srovnávat nelze.

Panorama se digitalizovala
Krev, po t a slz y stála mnohá malá mì sta digitalizace
kin. Mnohá o svá kina pøišla... Hluboká mezi nì  naštì stí
nepatøí a  od kv ì tna u ž n ení ve  výb ì ru p rogramu
diskriminována. V eøejnost s e mohla na  nov ou
promítaèku p øijít do Panoramy podíva t. Dalším
poèinem je od èervna novì  promítání pøenosu operního
pøedstavení pøímo z Metropolitní opery! Jsme u toho,
jsme sv ì toví. Tak že vyleštì te la kýrky a  oble ète
koktejlky a  jd ì te za kultu rou. Kultu ra totiž p øežívá
hlavnì  díky pøízni divákù. (Foto: Jan Pirgl)

Zasaï te svùj vlastní strom 
... a zapište se do dì jin historického parku na Podskalské louce tak, jako knì žna Eleonora
z rodu Schwarzenberkù.
Tak oslovilo golfové  h øištì  Hlubo ká nad V ltavou své èleny, ale jist ì  by za darování
stromu podì kovalo i dárcùm zvenèí klubu. Je to hezká možnost, jak pomoci revitalizovat
krásný chrán ì ný strom ový park, k terý si jist ì  pom oc nás všech z aslouží. J e možné
zakoupit nì který z p øipravených dubù letních, které budou opatøeny »zlatým« štítkem
a jméno (popøípadì  jméno spoleènosti) bude navždy uvedeno na speciálnì  pøipravené
tabuli, umístì né v prostorách areálu golfového høištì .

Stromy by mì ly být vysazovány do stávajících solitér ù, popø. dle histori ckých map
mohou být vsazovány i tam, kde v souèasné dobì  již nejsou. U zakoupeného dubu budete
mít možnost se osobnì  úèastnit jeho vysazení a být tak u revitalizace èi obnovì  tohoto
úžasného historického parku z 18. století. Duby letní, které jsou pøipraveny k výsadbì ,
jsou cc a 3 – 4 m  vysoké, opat øené ba lem. 1 ks  d ubu s tojí 3 900 K è. Ten to pr ojekt
pøipravuje golfový klub ve spolupráci s Mladým zahradnictvím s .r.o. Je to velk orysý
projekt, který pøinese dobrý pocit nejen darujícímu, ale i pøírodì  a parku, obklopujícímu
naše mì sto.

Za informaci dì kujeme Bc. Antonínu Loužkovi, manažerovi klubu
Kontakt pro pøípadnou informaci:
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Létající Michaela...
Povídání s Míšou Machartovou jsme si spoleènì  chystaly tak dlouho nì kam do ústraní nad šálek kávy, až jsme se nakonec potkaly pøímo v sále hlubocké
Panoramy – a nebyly jsme samy. Michaela  se veøejnì  vyzpovídala z toho, proè a jak se z normální holky stane holka nenormální. Taková, která se
nièeho nebojí a dokáže soupeøit s mužskými v kategoriích, které prostì  se ženami vùbec nepoèítají. Vyprávì la, jak osedlala vì troò, pøesedlala na
paragliding, pak motorový paragliding, a samozøejmì  se vì novala tøeba i skákání padákem. Mohli jsme nejen poslouchat její témìø filosofické rozjímání
o tom, jaké to je, když holku posedne touha létat. Povídání bylo totiž podbarveno dokumentárním filmem, kde bylo vidì t nejen ji a její létající kamarády,
ale hlavnì  jsme mohli pohlédnout na svì t shora jejich oèima. Nádhera, co vám mám povídat! Což t rochu napomohlo k pochopení puzení, které
odjakživa nì které pozemššany nutilo zkoušet vznést se do oblak a smíøit se s riziky možnosti pádu z velké výšky.

Hlubocká rodaèka nás proslavila na mistrovstvích Evropy i svì ta v létacích kategoriích. Opravdu nevím, co, kdo nebo jaký zázrak na Hluboké vlastnì
ještì  chybí? Výskyt tì ch šikovných, zajímavých ba až neuvìøitelných lidí a s nimi spojených rùznorodých aktivit je tady opravdu dost hustý.

Michaela sice brouzdala svì tem, ale zdá se, že Hosín a vzdušný prostor
nad ním je jejím skuteèným královstvím. Tady poprvé objevila jako dítì
svì t svého táty a dì deèka... a proto se sem vrátila.
Kdyby vás náhodou napadlo zastavit se u mì  v mém království a navštívit
se m nou k rálovství ne beské, by š je n do èasnì , t ak i vás popros ím
o navleèení podobného kostýmu, øíká Míša, která se na jevišti objevila
v leteckém overalu s helmou na hlavì . Protože já tam lítám na vzdušné
motorce a tudíž je p øitom na hoøe zima. N evypadá to pøíliš slušivì ,
nicménì  je v tom teplo a o to nám jde. Neøešíme, jestli vypadáme šik, na
nás vskutku nezáleží, na sebe nekoukáme, protože nádherných zážitkù pro
oèi je pøi letu spousta. A je opravdu na co koukat. Až se vám tají dech. 

A Míša se svlékla, což šlo velice jednoduše a prakticky, kombinéza má
zipy po obou stranách tì la. Kombinéza je stejná pro kluky i holky, øíká,
protože létání je sport technický a všichni se v nì m musejí popasovat se
svými úkoly sami za sebe a naprosto rovnocennì . 

Letectví je jedním z nejmladších odvì tví sportù, které pro sebe lidé
odhalili, a ta  ženská èást, která se letectví vì nuje, do n ì j vnáší trochu
normálnì jší pohled. Mi nimálnì  v  tom , ž e si v íce cení s vého života
a z draví. Ale  i  kd yž j e l etectví a  s porty kolem n ì j s píše doménou
opravdových chlapù, i ženy za posledních 110 let ukázaly, že také ony se
do téhle vzdušné sféry mohou dostat a mùžou se tu uplatnit.

Michaela se pøedstavila: Zaèala bych pár slovy o sobì . Jsem moc ráda,
že se dostavili i moji pøátelé, kteøí za tì ch 20 let èeského paraglidingu pøi
našem spoleèném poznávání tohoto sportu byli se mnou. Ti mne znají
dobøe. Jméno naší rodiny je v tì chto kruzích známé, protože každý z naší
rodiny je tak trochu unikát. Jsem hlubocký rodák, chodila jsem do školy
na Hl uboké a  z  H luboké js em si v pat nácti o dskoèila smì rem: letišt ì
Hosín. Pak jsem se na 18 let v ydala na zk ušenou »do svì ta« a z ase se
vrátila zpátky na  H osín. B ì hem té dob y jsem si v yzkoušela n ì kolik
leteckých sportù. Vì tronì , létání na padáku, létání na padáku s motorem,
parašutismus, ultralehké létání, závodì ní, pokusy o rekordy, vyrábì ní tì ch
padákových létajících hraèek, padákù na létání, na skákání, draci a pak
zase pl achtì ní –  a z a t ì ch 38 le t m ého pozorování le teckých rodin
a kamarádù jsem toho vidì la dost. Už jako dítì , malá holèièka, jsem se
nevì domky stala tøetí létající generací v naší rodinì . Já totiž vyrazila po
stopách mužských z rodiny, abych pochopila, kde a jak poøád lítaj, proè
nejsou doma a co je na  tom ba ví. A když jsem c htì la dohonit  s vého
tatínka a dì deèka – protože maminky jsou k dispo zici vždycky, s t ì mi
problém není – tak jsem se musela vydat za létáním taky. Nejdøív jsem
zkrotila d ì dovo windsurfingové nádobíèko a pak  se vydala na letišt ì .
Možná to nebylo moc holèièí, ale dost mì  to bavilo. Je to mužský sport
a jako holka jsem mì la na výbì r: buï  jim dì lat køoví nebo zkusit dì lat to,
co oni. Dì lat køoví mì  nebavilo nikdy.

Na plátnì  pøed našimi zraky b ì ží motorový paragliding, sport i tady
v rovinách Jižních Èech k vidì ní. Jsou to takoví vì tší bruèiví brouèci
s nùší na zádech a plachtou nad sebou, které obèas spatøíte na obloze.
To, co je na tom pro mnohé nepochopitelné a unikátní, pro Michaelu
už pochopitelné je.  Navzdory tomu, že jsme nemì li ženskou kategorii,
holek bylo málo, já sama, nebo maximálnì  dvì , bojovala jsem. Až moc.
Takže po nì kolika ranách jsem se uklidila do bezpeèí podnikání a stala se
zas první »továrnicí« v oboru. Byl to taky adrenalin, ale nestaèilo to. Jsem
zvídavec a prozkoumané nudí… Vrátila jsem se do vzduchu s motorem
a nemajíc zas soupeøku, musela jsem si ty mistrovské tituly vybojovat na
chlapech. B ylo to  k n ìè emu dobré , krom t oho, že  te ï  už  v ím, j ak to
vypadá na stupních vítì zù a jak se tam èlovì k cítí. Tì m, kteøí to potøebují
zažít, pøeju, aby se tam jednou postavili. Ale dobré to by lo i pro to, že
mužské to motivovalo k vyšším výkonùm, když zjistili, že je  pøeválcovala
holka. A díky mì  se stali ještì  lepšími. A to potì ší, i když si ty tituly zas
vezmou zpátky. 

Víte k èemu je vá m dobré stát se mistry svì ta? K nièemu. Jasnì , že to
pomùže to k sebevì domí, hmmm, ale jinak to neznamená vùbec nic krom
toho, že jste nejlepší v nì jaké disciplínì , kterou dì láte momentálnì  lépe
než ti, co ji dì lají s vámi. Nì kam dojdete, stanete se mistry svì ta a pak se
vší vážností zjistíte a ovìøíte si, že je na svì tì  mnohem víc dùležitì jších
a krásnì jších vì cí. V tomhle poøadí se mi to povedlo, zjistila jsem, co na
tom usilování i ocenì ní muži mají, dneska je i chápu a rozumím, proè to
dì lají. Kdybych to nepochopila, tak bych asi nemohla uèit kluky lítat a ani
dál žít mezi piloty. Protože bych prostì  nedokázala rozumì t kódu, který
jim b ì ží v  hlav ì  tro chu j inak než holkám . A  s t ì mi, kteøí a drenalin
a usilování nemají v krvi a nepotøebují ho, se já moc nepotkávám...

Stateèný Ikarus
Lidé sice toužili létat od pradávna a báji o Ikarovi známe všichni. Byl to
hazardér a nep øežil. J eho táta D aidalos to z máknul, takže js ou na  to
svì dci. Za  prv ního l eteckého vizionáøe a prùkopníka je považován
i Leonardo da Vinci, ale první doložený pokus pøímo pøed zraky lidí se
odehrál s  ba lonem bra trù Mo ntgolfierových  ro ku 1 783. P ak p øišla
vzducholoï  – ta už se  dala øídit – a  v  roce 1903 první l etadlo, k teré
vzlétlo z a pomoci m otorù. P ak p øekotný vý voj díky  vá lèení, zdolá ní
hranice zvuku i hranice vesmíru… pak Gagarin a bitva o Mì síc.

V sedmdesátých letech pøišli na øadu rogala a do vzduchu se vrátil i mùj
dì da a poprvé se vznesl táta. V devadesátých letech pøišel mùj sport –
paragliding. Zkrátka za tì ch pár let se toho ve vzduchu stihlo strašnì  moc
najednou a vše je to nacpáno do té poslední stovky let, kdy se všechno
strašnì  moc zrychlilo a lidi se dostali tam, k té nejvyšší metì , kam si pøáli.
Do vzduchu a dál...

Film, na kterém jsem spolupracovala, je z èasù, kdy jsem si myslela, že
ke svému št ì stí pot øebuji hl avnì  l étání. Z a l etu vi díte kr ásné o bzory,
shlížíte na zem s ptaèí perspektivy. V tom filmu jsou muži, s kterými jsem
se potkávala na zemi i ve vzduchu a ty zábì ry jsou nejhezèí z natoèených.
Je to touha odvì ká, a ten pohled vám splatí všechny nezdary a úsilí. 

Ale vzhledem k èasové ose života lidstva nejsme na nebi – my lidi – zas
tak dlouho. První letci jsou ti legendární na pøelomu století. Pak obrovská
euforie po první sv ì tové v álce a m ùj d ì da, pa k z ase série pr ùšvihù
a lidského usilo vání o m oc a nadvládu navzáje m a nadechnut í a z as
padání do  temnoty a pak  generace rogalistù jako táta v sedmdesátých
letech minulého století a letci z francouzských Alp. A pak už to  nešlo
zastavit! Zaèala éra volného létání. Bez úèelu, jen jako zábava nebo sport.
Pravda je, že doba je už jiná a i mùj motorový paragliding je sportem
finanènì  ná roèným. Dnes už není žádný  letec ký sport p odporován
centrálnì , krom reprezentace, takže takhle jako my lítají lidé ve vì ku, kdy
už na to mají finance,možná i èas a ještì  ten motor na zádech unesou a
dokážou pøekonat své nezdary a pády a zùstat na obloze.

Míša zjišš uje, jaké hrdiny m á kolem se be v hledišti. Kdo by si chtì l
zkusit to, co ona. Zvláštì  mezi ženami nenachází momentálnì  žádnou,
všechny by chom se bály s amy vzlétnout, pouz e Petr Pí ša provozuje
letectví ve zmenšené formì , jako pilot létajícího modelu letadýlka. 
Pravda je, že když do stroje nasedám a mám strach, tak je to o správném
pøijetí situace. Chlapi tyhle pocity tolik neøeší, ti chtì jí informace, jak na
to a  fr rrrr –  u ž l etí. P roblémy øeší a ž poto m. Mám e r ùzné p øístroje
a vychytávky, abychom se cítili bezpeènì ji. Jsme tady jako lidstvo, jako
druh, pouhých pár desítek tisíc let a poznali jsme, že blízko k l ítání má
i kombinace voda a plutí. Mám pøíklad i ve své rodinì . Když nemùžeme
lítat, jdeme k vodì  – a já u vody vyrùstala. Øíká se, že nejlepší prùprava
pro letectví je jachtaøství, plachtì ní na vodì , nebo tøeba windsurfing. Tam
je ten vítr a pohyb vody – a ve vzduchu je to podobné. Lodì  jsou tady
s námi docela dlouho a lodì  pomohly lidem k tomu, aby se vydali daleko,
objevovali a kolonizovali a mì nili adresy na velké vzdálenosti. Auto dalo
do pohybu ten zbytek lidí, co se nepohyboval na lodích.
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Zboží, lidi, služby... a naposled... letadla. A podle mého byla let adla
v dì jinách techniky jedním z nejvì tších zápisù. Tak jako lodì  se obtiskly
v k olonialismu, t ak le tadla ne uvìøitelnì  pomohla m ilitarizaci lidstva.
Proè? Protože c hci-li n ì co získat, pot øebuji i nformace a mám-li
informace, mám výhody. Velice záhy po vynalezení balónu se to zaèalo
líbit voják ùm, do hlédli dál než z  r ozhledny a ješ tì  pak v ymysleli, že
z toho budou nì co nì komu há zet na hlavu… Par ašutisté v e smyslu
padákù Leonarda da Vin ci jsou hn ed za balónem na èasové ose v elice
blízko a dokonce døíve, než letadla! Hrdost textilního letce, který už dnes
umí padáky využívat ku létání, taková informace nadchne. Obzvlášš, když
padák je pomùckou i pro piloty a zachraòuje nepovedené lety. A koneènì
lety do  ve smíru, kt erým p øedcházelo z koumání z a pomoci ba lónù
a padákù a pak už hraní ping-pongu na body mezi americkým a ruským
prezidentem. T en z ápas se vyro vnal až p o vesmírn ých let ech tep rve
dobytím Mì síce, kdy Amerièané dohnali Rusy – a protože to stálo strašné
peníze, t ak k oneènì  k osmický pr ogram, s tejnì  jak o letectví, z aèali
využívat normálnì jší mírovou cestou. A spoustu vì cí a materiálù, za státní
a vojenské peníze vyzkoušené, využíváme pøi hraní dodnes..

Pravda, jsou to všechno úžasné hra èky pro lid stvo, z nichž v ì tšina –
bohužel – lze využít pro vojenské úèely.
Ale ten prozatímní závì r historie letectví – rogala, klouzající padáèky –
to všechno už je záležitost èistì  pro radost! A nevadí, že mají opaèný
pùvod než první létající stroje, které našli uplatnì ní a rozvinuli se d íky
válèení. Jsou pozùstatkem výzkumu a kosmických vojenských patentù.
Zpùsob, jakým s nim i dobýváme oblohu »pro sebe«, by se dal popsat
slovy klasika, a proto ocituji Járu Cimrmana, že »…po dvouhodinovém
letu smì rem na Vídeò pøistanete ve Varšavì .« Je to prostì  o tom, že tady
má pøíroda a vítr prostì  navrch, tady je Pán Bùh pánem a my se radostnì
pøizpùsobujeme, aèkoliv jinak jsme pány tvorstva a není nad nás vì tších
borcù, leda by se potvrdili fámy o Ufounech.

To by nám vyfoukli i ten pracnì  a draze dobytý vesmír a tím získanou
svobodu a nadvládu n ad kom unikací vše ch se všemi, které øíkáme
globalizace. A víte, k èemu je ta globalizace výborná pro nás letce? Ano,
pøinesla velké propojení, mùžeme létat k amkoli. P øišly s ní  no vé
materiály, navigaèní systémy a nový druh konkurence. Spojujeme se na
dálku, díky facebooku, mobilùm, informaèním technologiím, letadlùm –
ale stejnì  všechno závisí nakonec na každém z nás. A piloti to vì dí jako
první.

Možná i proto je tu spousta lidí, kteøí zkouší létat a pro nì koho je to
i zpùsob, j ak pøijít na to,  èeho se vlastnì  bojí . Kdy se dostaví strach?
Nì kdo se bojí poøád a všeho. Nì kdo potøebuje vyšší dávku adrenalinu.
Nì kdo si tím opravdu zvyšuje sebevì domí. Ještì  nedávno mì lo lidstvo
spoustu adrenalinu jenom z toho, jak je honila nì jaká šelma nebo mamut
nebo oni sami králíka po lese, aby zahnali hlad. A najednou se nám zaèalo
daøit, nic moc nemusíme, nic nás jakoby neohrožuje. Postrádáme bì žné
zážitky èlovì ka –  lovce – k potvrzení svého sebevì domí. Potøebujeme si
nì co dokázat, nì co ovìøit –  napøíklad váleèní piloti, umírali po stovkách
a ještì  pøedtím než získali ty nejvì tší letecké zkušenosti. Ale t øeba jen
informaèním letem, soubojem, dokázali spoustu vì cí i pro druhé lidi dole
na zemi. Právì  ve II. svì tové válce v bitvì  o Británii se kromì  britských
pilotù RAF téhle bitvy úèastnili piloti z mnoha zemí svì ta a jedna velká
a slavná skupina pocházela z Èeskoslovenska – ze  zemì , která nemì la
moøe, ta k podpo øila svoji  obl ohu a pilo ti, co nem ì li m ožnost doma ,
pomáhali domovu z  dá lky. A  s  tí m ta ké souvisel c itát W instona
Churchilla: Na poli lidských konfliktù nikdy nevdìè ilo tolik za tak mnoho
tak málu. Tak málo stateèných zachránilo tolik ostatních... Letectví je
prostì  odvážné a výjimeèné a piloti jsou tam nahoøe sami za sebe, a je
jedno, j estli lí tají h olky n ebo kluci, jsou to ti, k teøí t enhle pocit
pøekonávání sama sebe potøebují. Dnes se mùže zdát, že »jen padají«
a jsou nebezpeèní tì m dole na zemi… No, není to krásný – když padají
jen po jednotlivcích a nepøinášejí hromadnou smrt ve jménu míru? Jen
v ÈR jde o desetitisíce lidí, kteøí mì ní své i cizí životy k lepšímu nìè ím
novým a záb avným. A pr o li dstvo m á m oderní l etectví, tech nika
a komunikace více pohodlí, kvality a jednoduššího života. Pro miliony
lidí… až tak moc, že holt nì kterým schází v tom najednou obyèejném
životì  ten adrenalin …

Proè uèím létat ostatní?
Abych tenhle pocit nabídla svým žákùm a nabízím jim stálé objevování
nových zážitkù. Zaruèuji vám, že pokud zkusíte tøeba jenom tandemový
seskok, kde na vás není žádná zodpovì dnost, pøesto uvidíte a prožijete
nì co neèekaného, fantastického, co nikdy v životì  už nezapomenete a ten

váš objevitelský pokus bude úplnì  stejnì  silný pocit, jako když Kolumbus
objevil Ameriku. Zase ty lodì ! Až jednou nepùjde létat a letadla ztratí
tøeba svoji moc, budou tu poøád ty lodì …a vždycky tu zùstanou. Možná
i proto se øíká kosmická loï . A pokud jsme na planetì  my lidi tì ch pár
tisícovek let, a lítat mùžeme teprve posledních sto let, je to obrovský
úspì ch našeho druhu, který si mùžeme dopøát bez toho, abychom popøeli
nebo zanevøeli na to osvì dèené a klasické. Jako jsou tøeba konì  a lodì  a
ten hlad, který nás vždycky provázel a hnal na lov a pak ty chytøejší už do
polí a poèasí dì lalo adrenalin svými vrtochy a udržovalo nás vždycky ve
støehu a závislé…
     A dnes? Dá se to øíct tøeba takhle. Letím a jsem nezávislá na gravitaci,
nauèit se létat znamená stát se nezávislým na lidech, jsem nad nimi a oni
se tam dole plahoèí jako mraveneèci a slyšela jsem i rouhání, že lítáním
se stanete nezávislým na Bohu, protože už jste se dostali do jeho revíru.
Máte nadhled, vidíte vì ci z dálky. Žijete na hranì  a smrti se díváte do oèí.
Podle toho, jaké je kdo kopyto nebo suverén, tak èasto. Nì komu staèí jen
jednou a zmì ní mu to život natolik, že už víc nemusí pátrat, kde je mu
vlastnì  nejlíp …Instruktor létání v le tadle, na v ì troni, ultr alightu,
tandemový instruktor skokan nasazuje vedle nováèka i svùj život. Ale
s padákovým kluzákem letíte sami, takže my vás jako instruktoøi mùžeme
pustit samotného do vzduchu až v momentì , kdy jsme pøesvì dèeni, že to
zvládnete. Výsledek je tolik radosti a úlevy na obou stranách, že to mnozí
letci nakonec nedì lají pro peníze. Jsou ochotni vás vynést do vzduchu jen
za to, že se jim zaplatí pohonné hmoty, jen aby se s vámi podì lili o ten
pocit obj evování n eznáma, t en poh led a to op ojení z v ýšky. Jenže
opravdový Uèitel l étání musí bý t i s právný ps ycholog, a by a ni m oc
nestrašil, ani moc nemachroval, aby tyhle dvì  cesty nezkøížil a nováèkovi
pravdivì  ukázal, o èem létání vlastnì  je. Nì koho romantický zážitek ve
vzduchu vydì sí a bojí se, jiný to stejné po pøistání ohlásí jako nudu. Já se
snažím o to, aby tam nahoøe prožil každý právì  ten zážitek, o který stojí.
A nebojím se si za to nechat zaplatit, protože jsem nedávno pochopila, jak
funguje »smlouva s Bohem«, který mi umožnil pøežít neuvìøitelné vì ci.
Vše má svojí hodnotu a právì  proto, že na to lidé rádi a èasto zapomínají,
pak se nestaèí divit, proè pøestávají fungovat vì ci, které byly pøeci tak
samozøejmé…

Co je pro vás tabu?
V nedì li pøed touto pøednáškou zahynul pøi letu jeden z nejlepších borcù
v našem oboru, zøejmì  šlo o selhání technické. Každý rok pøinese novou
statistiku, ale ta lo òská byla z lá. N ì kdy je t o o p okoøe, v èetnì  pé èe
o techniku a vlastní mozek. Instruktory a letci se stávají lidé po nemnoha
nalítaných hodinách. Za øadila js em do k urzù do teo retické p øípravy
otázku: Víte, jaká výška staèí, abyste se zabili, když spadnete? Dá se øíct,
že v tomhle sportu i oni musí vì dì t, že se mohou zabít a já jako instruktor
musím také vì dì t, že se tohle mùže stát. A s touto odpovì dností do toho
obì  strany  musíme jít. Ve sv ì tì  plném »polštáøù« s e na  jednu s tranu
nudíme a blbneme, na druhou stranu požadujeme zodpovì dnost po všech
dokola, jenom ne po sobì  samých. Pøijmout znamená vì dì t, nikoli si vše
pojistit. Riziko je tu vždy , hazard je n ì co za hranicí mých možností.
A zrovna slovo hazard mám v mém p øípadì  velice dobøe prozkoumáno.
Podílela jsem s e na vývoji nových konstrukcí, l étala jsem na
»nafukovacích« strojích, které bylo potøeba teprve nauèit létat, závodili
jsme na rùzných hraèkách, stavì li jsme se své ješitnosti, stavì li jsme se
pøírodì , pr otože jsme to d ì lali v podm ínkách, k teré roz hodnì
neodpovídaly po dmínkám n ìè eho, co je nafo uknuté a m ùže s e to
splasknout, stavì li jsme se tomu soutì ží mezi sebou – když on jo, tak já
taky. Takže èlovì k musí øíct, že má taky trochu kliku, štì stí, Boha nebo
Univerzum j ako o chranu n ad s ebou. J ako h olka b orec j sem m nohé
odpuzovala a popuzovala. Nevì dì li, kde se to ve mnì  bere a já jen vì dì la,
že používám instinkty, které mají souvislost s vnímáním nìè eho víc než
jsou fakta. To mì  odlišovalo a odlišuje dodnes. Jenže i tak musí pøijít
chvíle, kdy s i øeknete, tak už dost, už toho necháme, kdy dojdete na
nì jakou hranici – i když ta moje hranice je opravdu trochu posunutá.

Vì troò rozbitej, díry do polí vlastním t ì lem, skákání z  le tadla, oba
otcové mých dì tí piloti, závodì ní na padáku, díry a boule ve svalech od
trubek a popruhù, uèení jiných nìè emu, na co si stejnì  musí pøijít sami...
už nemám tabu a pomáhám je rozbíjet jiným a klidnì  to vezmeme pøes sex
a skonèíme u otázek života a smrti a zabalíme to do kouzelného leteckého
balíèku.

Došlo i na dot azy, kam se  chodí v oblacích èùrat a nep øekvapilo, že
kluci to m ají j ednodušší. I na do taz, jak se zm ì ní vním ání rizika ve
vzduchu ve chvíli, kdy se letkynì  stane matkou a jestli má chuš  vést
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 vlastní dì ti ku létání. Dovedu jako instruktorka lidi tam, kam by sami
nedošli, a ukážu jim, kam ještì  mùžou dojít. Je to nì co jiného než jenom
chodit a jezdit po zemi. A zaèínám se vì novat i dì tem, pracuji ve prospì ch
dì tského leteckého klubu. V momentì , když to dítì  táhne na oblohu, vím,
jaké to je, protože jsem ten pocit sama zažila. Mì  samotné to pøineslo mùj
nový jiný  sv ì t m ezi dosp ì láky a nak onec mì  to dovedlo i k m noha
poznáním, které nejsou na zemi k mání. Všichni mi øíkali, že až budu mít
dì ti, tak toho nechám, ale já jsem titulu »ženy« mistra E vropy a sv ì ta
dosáhla až po narození prvního syna. Ona totiž ta tì hotenská a mateøská
chemie je trochu jiná, než my ženy obvykle máme namíchanou a nì kteøí
trenéøi ji i v jiných sportech vlastnì  svým svìøenkyním ordinují. Takže
dnes tady musím pøiznat: byl to dobrý nápad být tì hotná a pak matka a na
ten nápad jsem nepøišla sama. Pomohla mi smrt kamaráda a pocit, co už
víc nemùžu od ž ivota c htít a kd y j indy, když ne teï !? A  tak  jsem se
rozhodla být matkou. Bylo dobré porodit, kojit a pak i zaèít zase závodit.
Dùvod? Strach z obyèejného života. Po dvou letech kojení, podnikání a
stereotypu v  podob ì  pozem ského adrenalinu  pod  kry cím názv em
»manager« jsem si nechala od trenéra pøidat ještì  úlet a závodì ní. I pøes to,
že mì  závodì ní o brovsky vyèerpalo, u navilo a mál em mì  to porazilo,
vèetnì  potratu, protože jsem si myslela, že být zase matka mi pomùže…a
moje z ávodní p ì tiletka skonèila zm ì nou ad resy, chl apa, zam ì stnání a
života… pøes to ani s druhým dítì tem, které mì  pro zm ì nu pøepadlo a
nedalo mi možnost »plánování« jsem nepøestala chtít ulítnout... závodit.
A za tì ch dvacet let mého usilování, kdy mi nikdy nešlo o mì  samotnou,
a nebála jsem se ani èerta, jsem breèela doopravdy a skuteènì  jen jednou,
kdy s e mi t o v šechno nì jak v hlav ì  s poèítalo. Kdy jsem se vrátila ze
vzduchu, z disciplíny, kde jsem byla na jedné palubì  s tím svým mužským,
kterého jsem si posadila pøed sebe jako navigátora – a doma dvì  dì ti. Šlo
o život a došlo to jen mì , protože jsem vì dì la, že už nemùžu. Ale když
letíte, tak si nemùžete vystoupit – musíte to dohrát a modlit se, abyste to
pøežila. A vùbec nemusíte vìøit v Boha, ani »nì co«, protože jste to ještì
nemuseli pøiznat. A tak až tehdy mi asi došlo,  že èlovì k nì kdy visí na
tenké niti a drnká svým Andì lùm na nervy. Ale to jsou vì ci, kdy pomùže
Láska k druhému èlovì ku, zatímco vztah sám k sobì  – ta èasto zmiòovaná
fráze »mít rád sám sebe« je na bodu 0. A to je koneckoncù èastý problém
mnoha žen a vùbec nemusí být létající jako já.

Jinak v mnoha ohledech dì ti nejsou brzda. Jsou maminky, které se na
dì ti vymlouvají, ale ve skuteènosti položily svùj osud na oltáø výchovy
dítì te a žijí jen pro nì  a potlaèily svùj život. Podle mnì  to není správné
a i když jsem nedávno koneènì !! otevøenì  sklidila »výprask« od j edné
z babièek, trvám si na tom. Nic si tím nekoupíte a když jo, tak vám to ten
váš drahouš po letech sebere a odkráèí za  j inou sa mièkou. To je další
spojení s naší minulostí. Geneticky je monogamie blbost a navíc se jako
lidé bì hem života vyvíjíme. A dokud jsme se dožívali pod 40let, nebylo
to poznat. Jak tedy chce žena obstát, když si nebude hledì t svého paliva?
Dnes nám muže nežerou velký ještì rky, máme antibiotika a jsme 65+let
po válce a žijeme v Evropì . Takže? Kde leží ženská síla? No, v lítání to
skuteènì  není, ale dá se to tam najít. Když se pak stane, že dì ti zøejmì  tím,
že mohly lítat daleko a vysoko ještì  v bøíšku u mamky zaènou blouznit o
létání, nezbývá, než se tomu postavit èelem, protože jestli jsou moje krev...
nezbude, než jim dát to, co potøebují, a to bude moje další lekce odvahy.
Té opravdické – mateøské. Vìøit sobì  a tím dát dùvì ru i jim. 

To bude tvrdá zkouška. A po ní další, až mi ufrnknou do svì ta, jako to
umím já. Na tohle nestaèí být jen máma, ale taky Žena.

Pøistání pøi paraglidingu bývá pokaždé tvrdé?
Pì kná otázk a na z ávì r! Ne vždycky, m áme p øeci r ùzné pom ùcky na
odpružení, p ì nové c hránièe, ale mùže bý t i  tv rdé podle  toho,  ja k to
pøivedeme k zemi a zda zbude výška – rychlost a èas na podrovnání. Ta
hraèka – to co máte na zádech, nùše a benzín má kolem 35 kilo, k tomu
koleèka, m ùže to d osáhnout 50  kilo, taháte za  r ùzné š òùry, s edíte
v zajímavé pozici, takže obèas bolí z áda, ramena, zápì stí a zrajete pro
péèi fyzioterapeuta. (Kolik že vám je?? A máte dvì  dì ti? Tak èemu se
divíte!) Já mám hned dva, a le na  pravidelnou, peèující a pr eventivnì
rozmazlující pé èi jsem  si už našla svùj rece pt tady na Hlub oké u
kouzelnic Johanusových a když to pùjde dobøe, vyhnu se ortopedii… ale
ta suma zkušeností rozhodnì  stála za to. Míò by mi totiž nestaèilo!

Ano, létat je krásné, vzdušné a snivé, zatímco pøistání i pob yt na zemi
mùže být o hodnì  tvrdší. On to totiž øekl už básník: My bychom vzhùru
k nebesùm a jsme zde Zemí spjatí. Ale, zdá se, že nì kteøí se prostì  obèas
umí z t ì ch pøírodních z ákonù v ymanit a nak ouknout Pánubohu pod
poklièky.

## Michaela Machartová. Létá od roku 1989. Na padákových kluzácích
od rok u 1990, na  pa ramotorech od rok u 1997. V obor u prac uje
profesionálnì  od roku 1992. Je zakladatelkou firmy JOJO WING, ale v
souèasnosti již pracuje jako nezávislý odborník a uèitel v PARA&FLY
service s.r.o. Kromì  létání se vì novala i parašutismu a powerktingu. Od
roku 2004 až 2008 byla èlenem reprezentace a je absolutním Mistrem
Èeské republiky MPG 2005, V icemistrem ÈR M PG 2006 a  2007,
Vicemistrem Evropy MPG2006 a Vicemistrem svì ta 2007. Nemá ráda
skloòování t ì chto ti tulù do ž enského rodu, neboš of iciálnì  nem ì la
žádných soupeøek a soutì žila pouze s muži :-) Je historicky první ženou,
která dokázala  zvítì zit v disciplínì  nejen na ME, ale  i n a MS v Èínì
2007. Posledním úlovkem je ti tul nejlepší paramotorové ženy Evropy
vyhlášené jako samostatná ženská klasifikace v rámci ME 2008.

K létání ji pøivedla její rodina, ve které patøí již ke tøetí generaci pilotù.
Pùvodní pl án létání na  rog alu upra vili rodi èe na létá ní n a v ì troních.
Paragliding a pozdì ji i motorový paragliding však zvítì zily. Už proto, že
se hùø rozbíjí. Vzhledem k práci okolo dalších leteckých sportù pøišel na
øadu také parašutismus a powerkiting a  zpátky op ì t plachtì ní. Ob èas
nahlas pøemýšlí, co asi bude na obloze nebo radì ji pod ní dì lat syn Vítek
Salava *2002 a d ruhý Vojta Bušek *2009... oba tatínci zatím mlèí, ale
maminka Machartová asi už tuší. Budou nejspíš lítat a je úplnì  fuk na
èem. Životopis pøevzat z webových stránek www.textilniletectvo.cz

Foto: Jan Pirgl

Zveme vás za humna na kopec, kde je letištì  Hosín 
a lítá tady všechno, i když to peøí nemá.

Na pøelomu èervence a srpna navíc pøipravujeme pro dì ti pøímì stský
letní tábor v termínu 30.7.– 5.8. na letecké a pøírodní téma »ètyøi

živly« a protože jsou všude okolo, budeme i my »lítat« okolo Hluboké
a dál. Program tábora a další info najdete na webu

www.letiste-hosin.cz/detsky-klub

Dopravní systém Cyklotrans letos slaví 10. výroèí
Sobotou 2. èervna 2012 zahájí dopravní systém CYKLOTRANS svou již

desátou sezónu. Provoz ètyø základních linek – èervené, modré, žluté a zelené
bude v mì sících èervnu a záøí tak jako loni omezen pouze na soboty. 

V dobì  letních prázdnin pak bude poèet linek rozšíøen o tøi – šedou, vltavskou a
novohradskou linku a provoz bude rozšíøen na celé víkendy, svátky 

a u nì kterých linek i na pracovní dny. Žlutá linka na zpáteèním spoji bude 
od zastávky ITC JE Temelín zajíždì t pøes Litoradlice a Jeznici do Purkarce, 

odkud odveze pøípadné, únavou zmožené, turisty do Èeských Budì jovic.
Žlutá linka:  Èeské Budì jovice – Písek – Zvíkovské Podhradí a zpì t

Modrá linka: Èeské Budì jovice – Vimperk – Kvilda a zpì t
Èervená linka:  È. Budì jovice – Èeský Krumlov – Volary – Kvilda a zpì t

Zelená linka: È. Budì jovice – Tøeboò – J. Hradec – Vranov – Znojmo a zpì t
Šedá linka:  È. Budì jovice – Prachatice – Volary – Kvilda a zpì t

Novohradská linka: Budì jovice – Trhové Sviny – Nové Hrady a zpì t
Vltavská linka:  È.  Budì jovice – podél Vltavy až do Horní Plané – a zpì t

Zájemci o služby DS CYKLOTRANS naleznou veškeré informace na
www.cyklotrans.cz nebo v tištì ném katalogu CYKLOTRANS, který je 

k dispozici zdarma na všech informaèních turistických centrech v Jihoèeském
kraji a na informacích AN v Mercury Centru v Èeských Budì jovicích.
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Zamilované léto s Casanovou
Domnívám se, že producenti, režiséøi a scénáristé jsou vybaveni jiným –
rozumì j kvalitnì jším – koronárním a nervovým systémem. A to se nechci
dotknout profesí typu lékaø, vì dec, prezident, poslanec s krabicí... kde
také zažijete adrenalinové chvilky. Nicménì  pøipravovat muzikál, jehož
scénáø píše autor ve chvílích, kdy už je celá company vybrána, sezóna na
dosah a houfy fanouškù už víc než nedoèkaví, to chce opravdu železné
nervy. Všichni mají mùj obdiv. Ale roli možná hraje i to –  že pod tlakem
– z nás obyèejných lidí, a umì lcù obzvlášš, padají nejlepší výkony.

Už js me si z vykli, ž e muzikály D ivadla H luboká jsou v elkolepou
podívanou, za níž navíc cítíte, jak moc to všechny zúèastnì né baví a jak
si nejen m uzikálovou sezó nu, ale i ve škeré p øípravy p øed ní ( a její
ukonèení také) dokáží spoleènì  užít. A já si obèas s úsmì vem vzpomenu,
jak jsem pøed dvaceti lety v rozhovorech pro Zpravodaj tehdy hlubockým
divadelním amatérùm laš kovnì  pod bízela v ariantu »hry se zpì vy« na
zámku... To mi tedy opravdu vytøeli zrak! A nejen mnì !  

Stresující konkurzy prob ì hly, Zden ì k Pikl  pøedstavil letošní scénáø
a protagonisté nového muzikálu se zaèali scházet na Hluboké. Budoucím
úèinkujícím prod ucent Zd enì k P ikl a  r ežisér D avid C ody p øedvedli
nádvoøí zámku, kde se bude dílo hrát. Staré firmy už ví, do èeho jdou, ale
v souboru pøibyli nováèci – a zkoušet pøímo na nádvoøí se bude až pouhý
týden pøed premiérou. Oficiálnì  zkoušet se zaèalo až v dubnu. První ètená
zkouška Casanovy probì hla v hotelu Parhotel, kde režisér David Cody
(režíroval pro Hl ubocké divadlo i muzikál Romeo a Julie) p øedstavil
modýlek budoucí scény na zámku.

Už pøi této první sch ùzce, kdy se umì lecká parta z aèíná sžívat, prý
panovalo pøátelské ovzduší, prošpikované vtípky. Herci byli »proškoleni«.
Jednak a by tuš ili, j akou os obnost s i v lastnì  v  Casan ovovi p øedstavit
a k samostudiu byly doporuèeny filmy a knihy, které by mohly zaujmout.
Filmy Vzpomínky Casanovy, Casanova di Federico Fellini, nebo starší
èeský film Poslední rùže od Casanovy, který se prý nejvíc podobá scénáøi.
Mùžete se z aèíst do titulu Casanova na D uchcovském zámku, Konec
Casanovy nebo pøímo kn ihy Historie mého ž ivota, kt erou sep sal ve
francouzštinì  s amotný Ca sanova. O
Casanovovi byla v èeském rozhlase vysílána
i hra nì meckého dramatika Karla Gassauera.

Osobnost tedy veliká, h lavní role sv ùdná,
ženy k rásné, v e scénáøi n echybí še rmíøské
scény, c horeografie n ás op ì t nadchn e a
samozøejmì  dojde  i na pikantnì jší
Casanovovy radovánky.

V mu zikálu b y m ì la z aznít i p øíjemná
italština, a lespoò v e s lovech a  v ýrazech
charakterizujících rùzné situace. Hlavní dùraz
na výslovnost je kl aden u j ména hla vní
postavy Gi acoma Gi rolama C asanovy.
Vyslovovat by se mì l sp rávnì  Džakomo
Džirolámo Kasanova. A údajnì  v pøedstavení
uslyšíme i nì mèinu, která bude provázet jednu
z postav. (A že divadelníci z Divadla Hluboká
mají n ì mecký p øízvuk p ì knì  vyt øíbený,
potvrdí všichn i, kdo shl édli dvoj ici
v kožených lacláèích ve høe Vraždy a nì žnosti).

Texty Petra Markova se nám urèitì  zase budou dobøe poslouchat, bývají
pøirozené, vtipné a pøíjemné do ouška. Hudba Zdeòka Bartáka je zatím
pro nás neznám ou, ale v šichni se už t ì ší na  nov é hity. C horeografii
pøipravuje Petra Parvonièová. Rokokové kostýmy navrhly a ušijí Mirela
Tùmová a Zuzana Rubešová, možná dojde i na »spodní prádlo«! Nicménì
bude asi ménì  úspornì jší než nám nabízí souèasná móda. Scénu navrhl
Jakub Baran – a m ì la by být zajímavá. Vèetnì  malé toèny, možná se
objeví i  proj ekce d okreslující d ì j a hrát se  bud e v e t øech úrovních –
jevištì , vystavì ný balkón a také samotný balkón zámku. Ten byl už využit
v minulých pøedstaveních, t entokrát se však až k n ì mu budou vinout
schody z jevištì  na nádvoøí!

Krásný nápad je obsazení hned tøí Casanovù do jednoho pøedstavení.
Ten nejmladší bude malý desetiletý Giacomo, který tak trochu »nastaví
zrcadlo« a vtipnì  okomentuje i své nejstarší ego. Druhým Casanovou
bude Girolamo – pøedstavuje ho v n ejlepších letech, takže si zažije jak
perné chvilky svého života, souboje, tak jiné mladické nerozvážnosti...

A ke slovu pøijde i postava nejstaršího Casanovy – muže šaramantního,
zkušeného a filosofujícího – celý Zdenì k Pikl, jeho pøedstavitel. I když
– právì  se našla druhá, rovnì ž vynikající – alternace –  Marian Roden!
Ètené zkoušky prob íhaly v plném p roudu na r ùzných místech našeho
mì sta, v radnièní zasedaèce, ale i na v ýjezdových akcích, v Ledenicích
napøíklad. On se totiž kolektiv musí øádnì  utužit nejen po profesní, ale i
spoleèenské stránce, aby tým táhl za jeden provaz. 

Od kvì tna ale už opravdu nároènì , své nároky musí hercùm vštípit jak
režisér David Cody, pohybovì  je sehrát Petra Parvoèinová (choreografie),
a Martin Peschík zodpovì dný za hudební nastudování. Frekvence zkoušek
je nároèná, leè nevyhnutelná. Tým bude s maximálním nasazením zkoušet
do léta, než se postaví pøed diváky! Uvì domte si také fakt, že mnoho
úèinkujících dojíždí a zkoušet se nebude jen v Hluboké nad Vltavou, ale
i v jiných mì stech. Navíc je nutné sehrát i alternace a je dobøe, že se od
sebe také odlišují, o to bude zajímavì jší herce porovnávat.

Máme se tedy na co tì šit a náš zámek v teplých letních nocích nebude
ospale pospávat jako jiné zámky. Ti moudøejší už radì ji teï  kupují lístky,
aby se na nì  dostalo.

Veškerý a nsámbl s eskupený v  pa rtì  Diva dla Hlub oká, dívky i m uži
z company, Zdenì k a Daniel Bartákovi, kteøí opì t poctí a prozvuèí svou
hudbou Hlubokou, skvì lý scénárista Petr Markov,  Zdenì k Pikl, David
Cody, Ma rtin Pes chík, Pet ra Parv onièová, J an Zvá novec a další
v realizaèním týmu – a herci – herci a zpì váci, kteøí nesou nejviditelnì ji
svou kùži na trh:  Dita Hoøínková, Michaela  Nosková, Lucie Benešová,
Iva Hošpesová, Lukáš Randák, Jan Kopeèný, Ladislav Korbel, Radovan
Snítil, Petr Šudoma, Lucie Jagerèíková a Patrik Plešinger, a další a další,
ti všichni, které si nejdøív pøeètete na plakátech a potom uslyšíte a uvidíte
na vlastní oèi. Anebo je neuvidíte – protože podpírají divadlo ze zákulisí.
Bez jejich nadšení, nasazení, usilovné práce a talentu by  muzikál
s nálepkou kvality a legrace na našem nádvoøí nevznikl.

Muzikál Casanova – obsazení

Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt:
Zdenì k Pikl, Marian Roden
Giacomo (10letý Casanova): Filip Antonio,
Jan Franc, Daniel Trnka
Girolamo (Casanova v nejlepších letech):
Jan Kopeèný, Lukáš Randák, Pavel Šturma
Hrabì  Josef Emanuel Valdštejn: Jaromír
Adamec, Dalibor Tolaš
Hrabì nka Karolína z Bubna: Dita
Hoøínková, Iva Hošpesová
Komtesa Adéla Bullitová: Lucia Jagerèíková,
Eliška Ochmanová
Líza: Zuzana Benešová, Michaela Nosková
Bednáø: Radovan Snítil, Ludì k Šindeláø
Markýz, hrabì  Branicky: Ladislav Korbel,
Petr Šudoma
Paula: Vì ra Pašková, Dagmar Volfová
Aneta: Magdalena Øehoøová, Michaela
Talašová

Teresa: Kristýna Beèváøová, Jana Michalová
company dámy: Magdaléna Øehoøová, Michaela Talašová, Kristýna
Beèváøová, Jana Michalová, Tašána Krchovová, Vì ra Vodièková,
Michaela Novotná, Jana Štì pánková, Aneta Dobešová, Hana
Wohlgemuthová, Lucie Pragerová
company páni: Jan Kopeèný, Lukáš Randák, Pavel Šturma, 
Radovan Snítil, Ludì k Šindeláø, Ladislav Korbel, Patrick Plešinger,
Petr Ryšavý, Pavel Vrána, Mario Èermák, Vít Beèváø, Petr Sattler,
Marek Valenta, Michal Šebek

Více informací na: www.casanova-muzikal.cz

## Casanova se narodil v Benátkách v roce1725 a zemøel v sedmdesáti
tøech letec h ro ku 17 98 na zámku  Duchcov v Èechách. Tam m ùžete
nahlédnout do jediné expozice na svì tì , 
vì nované tomuto zaj ímavému muži, na  proh lídce p øibližující ž ivot na
zámku v dobì  pobytu Casanovy a Valdštejna. 
Na zámku se nachází i Galerie Giacomo.
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Galerijní noc 2012
Letos s e Alšova jihoèeská g alerie v  Hlubo ké nad
Vltavou ú èastní potøetí Fe stivalu m uzejních noc í,
který již 8. rokem poøádá Asociace muzeí a galerií
ÈR ve  s polupráci s  M inisterstvem k ultury ÈR
a Národním muzeem.

Naše G alerijní noc  probí há 8. èervna 2012
v netradièním èase od 19:00 do 23:00. Doufáme, že
navštívíte galerii práv ì  p øi této m imoøádné
pøíležitosti. Chceme vám pøedstavit tradièní prostory
Alšovy jihoèeské galerie v jiném svì tle. I  ty z v ás,
kteøí vstupují do naší galerie poprvé, rádi necháme
nahlédnout d o taj ù ku nsthistorie, a  t o z ábavným
programem, kde nechy bí hudba, divadlo ani tanec.
Galerijní noc  je  je dnou z  na šich odpovì dí na
otázku:»Jak nejlépe vizualizovat umì ní v galerijním
prostoru?« Mode rátory G alerijní noc i j sou Ivana
Šimánková a Antonín Kala.

Téma ve èera Gal erijní noci  s e nese v duchu
20. a 30. let  20. stol etí s názvem  » Avantgarda
v o braze«. V hla vní èásti programu p øiblížíme
výstavu Františka Muziky, pøedstavenou v zámecké
jízdárnì  pod t itulem: Fr antišek Muz ika, Volná
tvorba/ Scéno grafie/ hl avní sál/, ale tak é v ás
provedeme cennými sbírkami ve stálých expozicích
galerie a k tomu vše mu na návšt ì vníky èeká
doprovodný program v zimní zahradì , atriu i parku
pøed objektem jízdárny.

Galerijní noc spolu zahájíme v 19:00 pøíjezdem
a uvítáním historických osobností: Františka Muziky,
Vlastislava Zátky, Karla Èapka, p øièemž pozvání
pøijal i  T.  G.  M asaryk, prezident prv ní
Èeskoslovenské r epubliky, kt erý p øednese pros lov
v zimní zahradì . Obraz doby 20. a 30. let 20. století
bude kolorovat p øehlídka historických automobilù
Veteran car clubu Èeské Budì jovice. Po pøedstavení
osobností /hlavní sál/ budou návštì vníci pøizváni ke
komentované p rohlídce v ýstavy F rantiška M uziky,
kterou ná s provede Mgr. Milan Pech, pe dagog
Univerzity Karlovy v Praze /hlavní sál/. Vzácná bude
prohlídka expozice Flá mského a holandského
malíøství s historickou o sobností Dr. V lastislavem
Zátkou, sb ì ratelem, p odnikatelem a  výz namným
èeskobudì jovickým právníkem první republiky, na
níž na váže prohlídka stálé expozice G otického
umì ní, kterou komentuje prof. PhDr. Ing. Jan Royt,
Ph.D., pedagog Univerz ity Karlovy  v Praze /sál
Gotického umì ní/. O d 20:00 vás z veme na
pøedstavení seniorské mistrynì  ÈR ve stepu Blanky
Buchtové,  k hudbì  a tanci doby »Roaring Twenties« v provedení kapely
Swing T rio Av alon a je jich ho stù /hl avní sál/. N áslednì  je  v e 21:00
plánována pøehlídka módy 20. a 30. let 20. století a poté i rozlouèení s
T. G. Masarykem. V hlavním sále je pro vás po celou dobu hudba a tanec,
paralelnì  s tímto se mùžete zúèastnit lákavé oživené prohlídky stálých
expozic AJG za doprovodu hercù. Na 22:0 0 je p øipravena ješt ì  jedna
pøehlídka módy /hlavní sál/.

Zvláštì  rodiny s dì tmi bychom chtì li pozvat na doprovodné programy
Galerijní noci. Pøichystali jsme pro vás celou øadu aktivit. V divadélku,
tj. místnost za stálou expozicí Holandského a vlámského malíøství, je pro
dì ti i j ejich rodi èe p øipravena tvo øivá dílna, w orkshop s loutkovou
tématikou, navíc budete mít ojedinì lou pøíležitost se podívat na pohádky
originálního staroèeského loutkového divadla, a aby tehdejší doba byla
ještì  l épe nastínì na, v z imní zahrad ì  bud e um ístì n hi storický stánek
s hraèkami, uk ázkami pa rních s trojù, v láèkù, a utíèek, m echanických
postavièek na klíèek, promítaèek a stavebnic. Zároveò jsme v atriu pro vás
pøipravili dobové hry pro dì ti, jako nap ø. c hytání r ybièek, s kákání
v pytlích, házení míèkù a další. Ja ko naši hosté m ùžete po celou dobu
probíhajícího p rogramu po slouchat pop ulární hu dbu 20 . a 30. let
20. století a k vaší ještì  vì tší spokojenosti doufáme pøispì t projekcí

nì mých filmù a pohádek z dobového kinematografu /zimní zahrada/ od
21:30. Za k orunu je pro vše chny návštì vníky pøipravena cukrová vata
/atrium/.

V prùbì hu celého ve èera se nejmenší návštì vníci mohou zúèastnit
rùzných aktivit jako: Projížï ky na koních, uèení základù žonglování,
chùze po pr ovaze, tr ampolína. V ne poslední øadì  se mùžete tì šit na
artistická a žonglérská èísla – chùdy, polykání a plivání ohnì , fakír, jízda
na jedno kolce, ch ùze p o p rovaze, žo nglování s ku želkami a  mí èky,
švihadlo, kruhy, diabolo rondo /atrium/. Na závì r jsme pro vás pøipravili
ohòovou show, která zakonèí celý program, a to ve 23:00.

S úctou Vaše Alšova jihoèeská galerie Hluboká nad Vltavou

Galerijní noc 2012 / Avantgarda v obrazech
20. — 30. léta 20. století, 8. èervna 2012, vstup volný

Organizátoøi: Michaela Dobešová, Nikola Musilová, Jiøina Zimová 
Agentura: Miroslav Smaha, Škola starého tance a umì lecký soubor

Moderátoø: Ivana Šimánkova, Antonín Kala
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František Muzika
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad Vltavou pøipravila na hlavní sezónu
roku 2012 soubornou pøehlídku díla významného èeského umì lce Františka
Muziky. Pokraèuje tak ve svém  pr ogramu, který si klade za cíl pøedstavit
autory, významnì  se p odílející na formování kvalitativních idejí v èeském
výtvarném umì ní 20. století. Jejich pøedchozí prezentace ovšem nedosáhla
takového významu, který by si zasloužili. 

V p øedchozích le tech to by ly e xpozice Zde òka Berana, Ka rla Zlína
(Machálka) nebo Jiøího Balcara. Dílo Františka Muziky tvoøí neodmyslitelnou
souèást n aší m oderní v ýtvarné k ultury. V n ì kterých ob orech, zvlášt ì  v
malíøství, knižní grafice a scénografii, mì lo na jejím utváøení dokonce urèující
podíl. J eho dílo je od s vých poèátkù ne rozluènì  s pjato s  o sudy èeské
meziváleèné av antgardy. Její teoretick é p ostuláty se objevovaly v jeho
realizacích s p øíkladnou d ùsledností, a le n ikdy n echybì la nezby tná m íra
osobního vkladu. Nelze opomenout ani další ob lasti Muzikova výtvarného
pùsobení. V meziváleèném období se vì noval karikatuøe, plakátu, propagaèní
grafice, ilustraci a také výtvarné kritice (Rozpravy Aventina, Musaion).  

Tato výs tava, ve dle vo lné t vorby ( obrazy,
kresby, grafika), p øedstaví v dopos ud
nejobsáhlejší r etrospektivì  i jeho èinnost
scénografickou (auto rkou expozice je doc.
Vlasta K oubská). Z de pozitáøù N árodního
muzea v  P raze, Náro dní ga lerie v  P raze
a n ì kolika soukromých sbírek, s e podaøilo
shromáždit obsáhlý m ateriál, mapující t uto
významnou souèást autorovy tvorby. Mezi roky
1927 – 1 947 vytvoøil 107 scénických návrhù.
Vlivy ne jmodernì jších s cénických metod
støetávající se na našem území zpùsobily to, že
její jedineèná forma, obsahovala v sobì  vlivy
nì mecké, ruské, francouzské, italské. 

Ty by ly specifick y m odifikovány, takž e
bì hem dvacátý ch a t øicátých let dos áhla
èeskoslovenská s cénografie mi moøádného
významu a její pøedstavitelé patøí k opravdovým
špièkám oboru. K nim beze sporu mùžeme øadit
i Františka Muziku. Výstava názornì  poukazuje
na doèasnou o smózu m ezi M uzikovou
malíøskou a  divadelní tvorbou; je podmínì na
zcela osobitou koncepcí jeho jevištních výprav,
které m ají èasto podobu uhran èivého
surrealistického obrazu (napø. W. Shakespeare:
Hamlet, 1936; B . Ma rtinù: J ulietta, 1938) .
Proto ta ké v Muz ikovì  tv orbì  doc hází èasto
k m igraci je dnotlivých motivù z obraz ù do
scénických návrhù a naopak.

V Muz ikovì  raném  obd obí volné tvorby se
výraznì  pro jevuje nový ž ivotní pocit
nastupující generace. Z poèátku je zde patrný
vliv B. Kubišty, pak se pøiklonil k primitivismu,
od kterého pøešel k dobovému neoklasicismu.
Velký v liv n a j eho n ásledující èinnost m ì la
studijní cesta do Paøíže. Postupn ì  se obracel
k v olnì jšímu a  v íce malíøskému p øepisu
skuteènosti. Od roku 1 926 za èínají do j eho
obrazù pronikat prvky kubistického tvarosloví.
Na poèátku tøicátých let vstupuje jeho dílo do
období imaginativního k ubismu. Plošný
grafický z nak s e transformuje do pl astického
novotvaru. Ab straktní t varová fant azie s e ve
stále vì tší míøe vzdaluje kubistické morfologii.
Poetika Muzikova díla by la v  t éto dob ì
ovlivnì na jednak tvorbo u Giorgia de Ch irica,
jednak vlastní zkušeností jevištního výtvarníka.
Právì  na této etap ì  jeho tvorb y lze
dokumentovat úz ké propojení j eho volné
produkce s èinností scénografickou. František
Muzika dokázal v e svém díl e i r eagovat na
spoleèenské otøesy doby; je to obèanská válka

ve Španì lsku, dobov ì
podmínì ná tém atika pøechází i  do jeho
váleèných realizací, které vrcholí volnými cykly
Sny a Z Èeského ráje. 

V pov áleèných letech, kdy už  jeh o z naènì
proøídlá ge nerace n evystoupila s  ž ádným
novým prog ramem, si Fr antišek Muz ika
vypracoval s vou v lastní m alíøskou poe tiku,
která rozvíjela, s hlavními proudy souèasného
svì tového um ì ní, pùvodní o rientaci
k básnickému obrazu. 

Exponáty, které se objevují na této pøehlídce,
byly z velké èásti zapùjèeny ze sbírek státních
galerií Èeské republiky (nejvì tší konvolut patøí
Národní galerii a Národnímu muzeu). Neménì
významný podíl zde mají i soukromí sbì ratelé.
Díky jejich ochotì  se zde pøedstaví i díla, která
nebyla veøejnì  prezentována. Expozici doplní
i ukázky z Muzikovy dokumentace (archiv NG
v P raze); ko respondence s vý znamnými
osobnostmi kulturního dì ní u nás i v zahranièí.
Výstava, k terou po øádá Alšova jiho èeská
galerie v  Hlubo ké nad Vl tavou ve spolupráci
s Národním Muz eem v  Praz e, p øedstavuje
nejrozsáhlejší a n ejkomplexnì jší p øehlídku
Muzikova díla z a posledních dv acet p ì t l et.
Kvalitativnì  i kvan titativnì  ji lze srovnat
s výstavou, k terou v  r oce 1986 us poøádala
v J ízdárnì  Praž ského hradu N árodní g alerie
v Praze (autor PhDr. František Šmejkal).

František Muzika
Volná tvorba / scénografie
19. kvì tna – 30. záøí 2012. 
Hlavní sál AJG v Hluboké nad Vltavou
Autor a kurátor výstavy: Mgr. Vlastimil Tetiva,
spolupráce doc. Vlasta Koubská (scénografie)
Architektonické øešení výstavy: Ing. arch. Emil
Zavadil

K výstavì  byla vydána obsáhlá monografie (472
stran) s  ví ce n ež 3 00 re produkcemi a  t exty,
jejichž autory js ou Vla stimil Tetiva (volná
tvorba) a V lasta Kou bská (s cénografická
a k ostýmní tvorb a). G rafické úpravy  se ujal
prof. Zdenì k Ziegler. Publikaci vydalo pražské
nakladatelství Gallery ve spolupráci s Alšovou
jihoèeskou g alerií v Hluboké  na d Vlta vou
a Národním muzeem v Praze. 

František Muzika se narodil 26. èervna 1900
v Praz e. V le tech 1911 – 1918 s tudoval na
novomì stské a pozd ì ji m alostranské reálce,
kde maturoval spoleènì  s J. Fragnerem,

 K. Honzíkem a K. Müllerem. Hned po maturitì
byl p øijat na Akademii výtvarných um ì ní
v Praze (1918), kde vstoupil do pøípravky prof.
K. Loukoty. 

Jeho v ýtvarné poèátky jsou ovl ivnì ny
fauvismem a Cézannem. V roce 1919 pøešel do
všeobecné školy Akademie výtvarných umì ní,
k prof. V. Nech lebovi, pozd ì ji k pr of.
J. O brovskému. Cestuje do N ì mecka (1920),
v jeho obrazech se objevují prvky magického
realismu. O rok pozd ì ji se s tává èlenem
Devì tsilu (1 921), v n ì mž se  nejvíce  sp øátelil
s A.  Wachsmanem, J.  Seifertem, K.  Teigem a
J. H onzíkem. Na A kademii pøestupuje do
speciální š koly K . K rattnera (s poleènì  s
F. Ti chým a B.  P iskaèem). Protože s e jeho
tvorba ra dikálnì  roz chází s a kademickou
normou, opouští ateliér prof. K. Krattnera a je
pøijat do so chaøského ateliéru prof. J. Štursy
(1922). Zde se sblížil napø. s H. Wichterlovou,
B. Stefanem ne bo J. Wagnerem. N a Jarní
výstavì  Devì tsilu je zastoupen 12 obrazy. 

V roc e 1923 s e stal èlenem N ové skupiny
(Hoffmeister, Jiøikovský, Lauda, Piskaè, Stefan,
Süss, Vanì k Wachsman), která se sice rozešla
z De vì tsilem, ale zár oveò pok raèovala
v rozvíjení jeho pùvodního programu, jímž byl
pøíklon k neoklasicismu a nové vì cnosti. 

V témže roce se stal také èlenem Mánesa a až
do roku 1938 se zúèastòoval pravidelnì  všech
jeho v ýstavních a kcí u ná s i v  z ahranièí.
Ukonèil s tudium na  A kademii v ýtvarných
umì ní (1924) a odjel na roèní studijní pobyt do
Paøíže na stipendium francouzské vlády. Zde se
stýká s J. Šímou, J. Zrzavým nebo s B. Martinù.
V roce 192 5  se v rací do P rahy a s tává se
externím redaktorem výtvarné rubriky Rozprav
Aventina a L iterárního sv ì ta. Prochází
pøechodným obdobím, které pak v roce 1927
(pod vlivem Picassa) vyústí v lyrický kubismus.
Od roku  19 27 je v ýtvarným redaktorem
nakladatelství Aventinum; podílí se na øízení
Aventinské man sardy, kd e t aké s  j ejími
kmenovými autory vystavuje; kreslí karikatury
a píše výtvarné kritiky do Rozprav Aventina. 

Zaèínají jeho prv ní pr áce pro di vadlo
(v ro zmezí le t 1 927 – 1 947 vy tvoøil 107
scénických výprav). V le tech  192 9 – 1931
redigoval s  O . Št orchem-Marienem moderní
výtvarnou revue Musaion. První samostatnou
výstavu má v roce 1930 v Aventinské mansardì
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(pøedstavuje pr áce z o bdobí l yrického
kubismu). V tomto roce pøechází k imaginativní
fázi k ubismu. V r oce 1 931 m á první
retrospektivu v e Va òkovì  g alerii v Br nì
(drobný soukromý tisk s textem K. Teigeho).
Zúèastnil se mezinárodní výstavy Poezie  1932
v Mánesu spolu s francouzskými surrealisty, na
níž doš lo k  op ì tovnému spo jení dev ì tsilské
generace smìøující k imaginativní malbì . Rok
1933  poèátek imaginativní malby. V roce 1938
zvítì zil v  k onkurzu na  m ísto pr ofesora
Umì leckoprùmyslové školy v Praze
(ministerstvo š kolství a le je ho us tanovení
zamítlo). V letech 1939–1945 maluje tragická
podobenství n árodního os udu a  en igmatické
obrazy inspirované snem.

V roce  1945  za èíná u èit n a V ysoké š kole
umì leckoprùmyslové v  Pr aze. Pr vní j eho
monografie, jejímž autorem byl J. Peèírka vyšla
v roce 1947.  V  tomto roce dokonèuje první
verzi ruk opisu K rásného pís ma. V m alíøské
tvorbì  se  i nspiruje e lementárními fo rmami
organického mikrokosmu. V roce 1958 vyšlo
1. vydání obou dílù Krásného písma ve vývoji
latinky (SNKLU). V letech 1960–1967 vznikají
první Mohy ly, T otemy, C itadely, El sinory
a další evokace kultovních monumentù dávných
civilizací. 

V roce  1964 m á velkou re trospektivní
výstavu v Hrad ci Král ové. So uborná vý stava
v G alleria de l N aviglio  v M ilánì  (1965)
ukazuje na vzrùstající zájem o jeho dílo také

v zahranièí. V roce 1966 vyšla v nakladatelství
Odeon jeho velká monografie, jejímž autorem
byl F. Šmejkal. 

V l etech 1966 – 1974  v znikají m alíøské
cykly Vichøic, Larev, Medúz a Schodišš. 

E Crispo lti za øazuje j eho dílo v k nize Il
Surrealismo do s ouvislosti mezinárodního
surrealismu. V roc e 1970 uk onèil ze
zdravotních dùvodù pedagogickou èinnost na
Vysoké škole um ì leckoprùmyslové v Praze.
Jeho velké samostatná výstava se uskuteènila
v roce 1971 v galerii Lambert Monet v Ženevì ;
o rok pozdì ji (1972) mì l retrospektivní výstavu
v galerii Baukunst v Kolínì  nad Rýnem. 
Zemøel 1. listopadu 1974 v Praze.
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Hlubocké Princezny si v kvì tnu vybojovaly krásná ocenì ní



Finále Taneèní skupina roku 2012
V pátek 4.5. se Princezny vydaly na finále TSR
2012. V ì dì ly jsme, ž e to bude  ná roèný de n.
Naše vystoupení pøišlo na øadu kolem 22:30h.
Celá scéna byla skvì lá, kamery všude, kam se
podíváš, kolem podia byly reflektory a ledkové
obrazovky. I  když jsme v ha le s trávily skoro
4 hodiny èekání, bylo tam šílené vedro a nedalo
se dýchat, dì vèata sestavu zacvièila bravurnì .
Po našem soutì žním vystoupení jsme musely
èekat na  v yhlášení do 01:00h. Pøi vy hlášení
jsme mì ly obrovskou radost, p rotože j sme se
známkami 1-1-1-3-3-1-1-1-1 obsadily skvì lou
zlatou pozici v kategorii Cheer. To ale nebylo
všechno. J ako v ítì zové n ašeho žá nru j sme
postoupily do absolutního finále spolu s dalšími
9ti nejlepšími s kupinami. Z k aždého žánru
postoupila jedna skupina. Byly jsme tedy mezi
tì mi 10t i ne jlepšími t aneèními s kupinami
v Èeské Republice. Konkurence byla veliká, ale
my byly rády, že jsme se mohly rovnat s taneèní
špièkou v ÈR. Sice to pro nás znamenalo další
hodinu strávenou v hale, ale když už, tak jsme
do toho šly naplno. 

Naše poslední v ystoupení by lo v  01:45 h,
dì vèata ze  sebe v ymáèkla v šechnu energii
a posl ala ji sm ì rem k  porot cùm. Sestava  se
povedla ještì  lépe a já byla z dì vèat nadšená.

Nakonec to na absolutního vítì ze nestaèilo,
ale i tak jsme se sebou byly spokojené. Ve 2:30
hodin jsme nasedaly do autobusu a v 5 hodi n
ulehaly do svých postelí. Nároèný den, ale stálo
to za to! Z tohoto soutì žního dne byl hodinový
sestøih, kte rý vy sílala ÈT4 v  ned ì li 27.5.
v 19:15 hodin.

V so botu 5.  5. 2012 se do Pra hy na  f inále
vydaly Pidipri nceznièky a  M iniprinceznièky.
Pidi soutì žily v dopoledních hodinách a získaly
krásnou zlatou medaili.  K jejich umístì ní jim
gratuluji.

Miniprinceznièky mì ly nároènì jší program.
Vystupovaly a ž kolem 19h a  na  v yhlášení
výsledkù musely poèkat dlouho do noci. Až ve
23h s e do zvì dì ly, že si sv ým vý konem
vybojovaly krásnou støíbrnou medaili. I  kd yž
jich by lo j en 8  a  s estavu js me musely na
poslední chvíli upravovat, dokázaly konkurovat
mnohaèlenným t ýmùm ro ztleskávaèek. Mám
z nich velkou radost. Záznam z tohoto
soutì žního dne byl vysílán 2.6.2012 na ÈT4 od
13:45h. Repríza tohoto záznamu bude vysílána
7.6.2012 od 8:35 hodin na ÈT4.

V nedì li 6.5.2012 do Prahy vyrazily poslední
dvì  skupiny, a to Princeznièky I a II. Den byl
opravdu ná roèný, vy jíždì ly js me v 10h
dopoledne, abychom byly vèas v hale, mohly se
pøipravit a byly k olem 14h p øipravené
vystoupit. Obì  dvì  skupiny daly do vystoupení
maximum a  mo c s e m i j ejich výk ony l íbily.
Proti ná m stá ly sil né tým y ro ztleskávaèek.
Musely jsme poèkat na vyhlášení výsledkù do
20h. Výsledek byl nakonec pì kný. Princeznièky
II se umístnily na 4. místì  (ve finále celé Èeské
republiky je t o skv ì lé) a  Princ eznièky I si
odvezly nádh ernou st øíbrnou pozici. Ob ì ma
skupinám dík za snahu a odhodlání, se kterým
šly do boje proti tak silným soupeøùm. Záznam
z tohoto soutì žního dne byl vysílán 31.5.2012
na ÈT4 od 16 :55h. Reprí za tohoto zá znamu
bude vysílána 6.6.2012 od 10:25hodin na ÈT4.

Tak jsme zakonèily maratón jménem Taneèní
skupina roku 2012 a mì ly jsme radost, že jsme
se mezi tolika taneèníky neztratily. Z úspì chu
jsme mì ly velkou radost.

Úspì šná soutì ž v Jemnici 19. 5. 
V sobotu 19. 5. se všechny naše skupiny vydaly
do Jemnice na III. roèník soutì že »O májovou
korunku Jemnice«.

Naše nejm ladší Pidipr inceznièky s outì žily
v k ategorii D ì ti a bojovaly prot i da lším 10ti
skupinám. Dokázaly porotu zaujmout natolik,
že si vybojovaly krásnou støíbrnou pozici. Na
krku se jim leskly krásné medaile a radost mì ly
i z úžasného poháru.

V kategorii Kadet soutì žily dvì  naše skupiny:
Minipricneznièky a  Princ eznièky II . V té to
kategorii by la opravdu  ve lká konkurence.
Celkem 21 skupin bojovalo o medaile. V této
velké konkurenci bohuže l na še s kupiny
neuspì ly, ale jejich výkony byly skvì lé. Velice
je chválím za jejich snahu a krásné vystoupení.

Juniorskou katego rii j sme ob sadily
Princeznièkami I  a  Princ eznami. I v  té to
kategorii to nebylo jednoduché. Bojovalo zde
celkem 13 sk upin, je dna lepší než druhá.
Princeznièky I celou kategorii zahájily. Bohužel
na zaèátku našeho vystoupení vypadly pojistky
a p øestala ná m hrá t h udba. T o s e ale a ni
v ne jmenším ne odrazilo v e v ýkonu n ašich
Princeznièek. P o zprovozn ì ní e lektriky to
rozjely naplno a jejich vystoupení bylo opravdu
úžasné. J ako p øedposlední vystu povaly
Princezny a i jim se jejich vystoupení povedlo
na jednièku. Protože byla celá soutì ž situovaná
proti slunci, bohužel nì jaké ty hùlky na zemi
byly. I pøes to byla obì  vystoupení skvì lá. 

Pøi vyhlášení jsme byly napnuté, jestli bude
aspoò je dna medaile. N akonec s i Princ ezny
vybojovaly krásnou støíbrnou pozici. Z poháru
a medailí jsme mì ly obrovskou radost i  kd yž
trochu roz paèitou, proto že úspì ch j sme
samozøejmì  p øály i Pr inceznièkám. Jejich
vystoupení by lo o pravdu úžasné a nemají se
vùbec za co stydì t.

Andílci s outì žily v  k ategorii Rodi èovské
týmy, i kd yž jsm e p ùvodnì  m ì ly v  úm yslu
soutì žit v kategorii Senior. Bohužel se vyplnil
náš pøedpoklad, že v této kategorii zvítì zí show
a legrace, t akže na  s tupních v ítì zù byly
skupiny, které vystupovaly s pompony.  I pøes
to, že js me se neumístily, m ám z  A ndílkù
velkou radost, protože jejich vystoupení bylo
vážnì  skvì lé. Opravdu se jim povedlo a nemají
se za co stydì t. Myslím, že to byl krásný den,
plný s luníèka, z ábavy a  d va poháry js ou
opravdu krásný úspì ch. 

Støevíèek z pohádkové Telèe 26. 5.
Hned další sobotu jsme se vydali taktéž potøetí
na soutì ž do Te lèe. Lo òský rok  ná m po èasí
nepøálo a celou soutì ž propršelo. Letos poèasí
vyšlo a  ta k js me si už ili opra vdu k rásný
sluneèný den plný radosti z úspì chu.

Jak už  bý vá zvykem, na še tý my obs adily
všechny vì kové kategorie. V kategorii Mini dì ti
vystupovali Pidipr inceznièky s Pid iprincem
Vašíkem :-). Bojovali proti dalším 5ti  dalším
skupinám. V této konkurenci zaujali natolik, že
si vybojovali krásnou zlatou pozici. Všechny
dì ti dostaly zlatou medaili a k tomu jsme získali

krásný sk lenì ný st øevíc. V k ategorii D ì ti
soutì žily Mini princeznièky. Zde  s outì žilo
celkem 7 skupin. Naše dì vèata to rozjela naplno
i p øes t o, že  se  n ám t ì snì  p øed vystoupením
zranila jedna holèièka. Upadla a bolela jí žebra
a b øíško, báli jsm e se  o ni,  ale po vy šetøení
zdravotníkem vše vypadalo dobøe. Na poslední
chvíli se stihla z ordinace vrátit a soutì žit spolu
s ostatními dì tmi. Vystoupení bylo krásné a pøi
vyhlášení opì t zaznì lo naše jméno. Tentokrát
jsme si vybojovaly støíbro. Dì ti mì ly obrovskou
radost a já také.

V kategorii Kadet soutì žily opì t obì  skupiny
Princeznièek.  T ato kategorie by la
nejobsazenì jší. Celke m 14 skupi n z ce lé ÈR
bojovalo o med aile. B yla zd e o pravdu velká
konkurence. Mus ím v elice pochválit
Princeznièky II. I když jsme sestavu na poslední
chvíli m usely op ì t upr avovat, z vládly to
perfektnì , krás nì  s e usmívaly a  z vedaly
kolínka. Za  jeji ch v ýkon je  opra vdu m oc
chválím. Boj nebyl jednoduchý. Stály proti nám
i mistrynì  ÈR, mažoretky z Daèic. Tato skupina
je na vysoké úrovni. Princeznièky I  bojovaly
také jako o život. Rozjely to naplno, spadly jen
dvì  hùlky, a to už úplnì  na konci sestavy. 

Po tak nároèném výkonu, jaký Princeznièky
I p øedvedly, se v ùbec nedivím , že hùlka na
konci z ruky  vy klouzne. Krás né úsm ì vy,
kolínka lítala vysoko. Doufaly jsme, že se to
povede a bude me na bednì . P øi v yhlašování
jsme netrpì livì  èekaly, jestli zazní naše jméno.
Na pódium byly pozvány 3 skupiny, mezi které
se rozdì lí tøi první místa. Mažoretky z D aèic,
Telèe a... Hluboké nad Vltavou Princeznièky I.
Mì ly jsme obrovskou radost, že opì t budeme
na stupních v ítì zù. Na t øetím m ístì  s konèily
Rùžièky z Telèe. Takže jsme bojovaly o první
místo proti mažoretkám z Daèic. Byl to opravdu
napínavý moment, kdy mì l moderátor vyhlásit
vítì ze té to k ategorie. Že  by chom pora zily
mistrynì  ÈR?  R ozdíl v  hodnoc ení prv ního
a druhého místa byly jen 3 body. Opravdu tì sné
hodnocení. Kone ènì  m oderátor p øešel
k v yhlášení: » Na prvním  m ístì  s e umístnily
a váš vel ký po tlesk zí skávají... Hlu bocké
Princeznièky I !« Dì vèata skákala metr vysoko,
i já skákala metr vysoko :-)

Naše tvrd á práce  se vyplatila a úsp ì ch b yl
opravdu krásnou odmì nou. Získaly jsme krásné
zlaté medaile a další sklenì ný støevíc. 

To ale nebylo v šechno. Ještì  nás èekaly tøi
kategorie. Tou další byla kategorie Junior, ve
které soutì žily Princezny. V této kategorii jsou
každoroènì  velice silné týmy. Opì t mažoretky
z Da èic, T elèe, Ždánic neb o Šlap anova pat øí
mezi t y le pší. B ylo z de celkem 7 s kupin
a konkurence by la v elká. N aše Princezny
zacvièily sestavu opravdu perfektnì . Záøivì  se
usmívaly, pochodovaly jako o ž ivot, všechny
tì žké cviky s e povedly na  vý bornou a  po
vystoupení jsm e m ì ly op ravdu skv ì lý poc it
z výbornì  zacvi èené s estavy. Naše d ì vèata
ostudu rozhodnì  neudì lala, b a právì  naopak.
I k dyž jsme se na  s tupních v ítì zù nakonec
nestály, mì la jsem opravdu radost z toho, jak to
dì vèata rozjela a myslím, že zanechala opravdu
skvì lý dojem. Není pøeci dùležité vyhrát, ale
zúèastnit se.

V kategorii Senior vystupovaly Andílci. Jako
obvykle jsme byly nejstarší skupinou na
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soutì ži. Mod erátor by l ve lice p øekvapen, že
z Hlubo ké pøijíždì jí taneèníci v šeho v ì ku.
Andílci s outì žily s polu s  da lšími dv ì ma
skupinami. Pøi v yhlášení j sme skonèily na
krásném bron zovém m ístì , med aile na  krku
byla a pøály j sme úsp ì ch našim s oupeøkám,
o p olovinu mla dším d ì vèatùm :-) T entokrát
jsme mì ly i malého maskota, pùlroèní Elišku,
která minulý roèník tanèila ještì  v bøíšku. 

Na konec soutì žního dne jsme letos obsadili
i jednu novou kategorii, Freestyle, kde
vystoupili na ši ta tínci – H akaboys. Že  js te
o nich ještì  neslyšeli? Jsou trochu stydliví, ale
odhodlaní. Tatínci pøedvádí bojový tanec Haka,
kterým p ùvodní oby vatelé Nového Zélandu
zastrašovali své nepøátele. Hakaboys se nechali
pøemluvit na jedno v ystoupení pro dì ti na
Vánoèní besídce 2011. Za nácvikem bojového
tance bylo a le tol ik práce, že by byla  š koda
toho nevy užít. Bì hem plesové se zóny tak
vystoupili ješt ì  dvak rát. Pøesvì dèila jsem  je,
aby s námi jeli ještì  na dvì  pøehlídky. 1. kvì tna
do Rapšachu a pak do Telèe. K této pøíležitosti

jsme bojo vý tanec je štì  rozšíøili a  vypilovali.
A ta k js me na soutì ž v T elèi p øipravili
autentické kostýmy, vypilovali pos lední
chybièky a šli do toho na 200 %.

Pøi s outì žním v ystoupení ne jprve chlapi
vzbudili úsmì vy a  možná trochu i pošklebky
pøihlížejících. Vždyš na podium vybì hlo šest
polonahých, pomalovaných divochù s klackem
v ruce. Pošklebky se  v zápì tí zmì nily v užaslý
pohled. Hakaboys prožili bojový tanec stejnì ,
jako by  dom orodci c htì li ze  sv ého ú zemí
vyštvat nezvané pøátele. Po jeji ch vystoupení
sklidili bouølivý potlesk. A zaslouženì . Vždyš
Hakaboys m ì li díky j ejich odho dlání na
stehnech krvavé p odlitiny. Tak moc své
vystoupení prožívali. Opravdu jako na Novém
Zélandu. I já jsem se jich trochu bála :-)

Pøi vyhlášení vítì zù jsme pøáli úspì ch dì tem,
vždyš i za jejich výkony byly jistì  hodiny práce.
Nakonec se porota rozhodla odmì nit všechny
ètyøi Freestylové skupiny. Mezi dì ti se rozdì lily
první t øi po zice. N aši tatínci získa li za s vùj
výkon speciální cenu poroty a na krku se jim

leskly zlaté medaile. Bylo vidì t, že i publikum
jim fandí. Mì li jsme radost, že tréninky, kterým
tatínkové obì tovali nemálo svého volného èasu,
nebyly zbyteèné a že nakonec jejich vystoupení
opravdu vzbudilo zájem všech divákù. Patøí jim
velký dík , ž e podpoøili své dcery v práci
a postavili se také pøed publikum. Pøesnì  tak
jak øekl jeden z Hakaboys: »Èlovì k si nedokáže
pøedstavit, co mé dítì  prožívá pøi vystoupení,
dokud si to sám nezkusí.«

A ta k m áme za sebou nároèný kv ì tnový
soutì žní maratón. Velice úspì šný pro celý náš
tým. Na všechny naše èleny jsem velice pyšná.
Dì kuji jim z a vzornou re prezentaci a  tv rdou
práci. Èeká nás ješt ì  s outì žní p øehlídka
v Pro stì jovì , na  k terou se vypraví Princezny
a Princeznièky I v sobotu 23.6.2012. V prùbì hu
èervna nás èeká ještì  nì kolik vystoupení a tuto
sezónu zakon èí d ì vèata z  P rincezen
v partnerském mì stì  Neustadt an der Aisch, kde
se bude  k onat s lavnost n a osl avu 15. v ýroèí
oficiálního partnerství mezi obì ma mì sty.

Za všechny Hlubocké Princezny
Bc. Tereza Kadlecová

Plážový volejbal
GALA CUP – juniorky Hluboká nad Vltavou
19.5.2012
V sobotu 19.5.2012 se v B.B.BEACH ARÉNÌ
v H luboké nad Vltavou konal tur naj Èeského
poháru juniorek v plážovém volejbalu – GALA
CUP 2012. Celkem se pøihlásilo 16 párù, èímž
se naplnil a k apacita pro jed nodenní turn aj
a odehrání kvalifikace nebylo nutné.

V sobotu  r áno dorazily na  k urty v šechny
nahlášené pá ry a  ta k ne bylo pot øeba n ijak
upravovat s tartovní lis tinu a  v  9:00 se m ohlo
zaèít s prvními utkáními. 

Dle pravidel byly všechny dvojice rozdì leny
do 4 sku pin po 4 pá rech. Odehrány byly vždy
dva set y, a t o c elkem na tøech kurtech. Okolo

14:30 byly skupiny dohrány a mohlo se zaèít se ètvrtfinále, do kterého postoupilo 8 nejlepších
párù. Ètvrtfinále a další zbývající zápasy pokraèovaly jen na dvou kurtech. Protože celou sobotu
bylo od èasných ranních hodin krásné poèasí a odpoledne se teplota šplhala na slunci pøes 30°,

nebylo pro hráèky play-off rozhodnì  jednoduché.
Na nì kterých byla únava už znát, ale rozhodnì  ji
nedávaly nijak najevo a snažily se uhrát každý
míè, který by jim mohl pomoci dostat se do
finále. T renéøi s e samozøejmì  sn ažili své
svìøenkynì  podpoøit a kdykoliv byla pøíležitost,
radili ji m, j akou s trategii zvolit a  s oupeøky
porazit.
     Do semifinále se dostaly páry Jana Forejtová
s Kateøinou V alkovou, N atálie Ho nzovièová
s M arkétou Ben díkovou, D enisa V elíšková
s Kateøinou Širo kou a  Michael a Mádlová s
Michaelou K ubíèkovou. U tkání o pos tup do
finále b yla v yrovnaná a  p ro d iváky r ozhodnì
atraktivní. Na konec s e do f inále proboj ovaly
dvojice Jana Forejtová s Kateøinou Va lkovou
a Michaela Mádlová s Michaelou Kubíèkovou.
Tøetí místo po vyrovnaném boji za stavu 22:20
a 21:17 na konec v ybojovala dvojice Natálie
Honzovièová s Markétou Be ndíkovou. A  k do
tedy vystoupal po koneèném zápase až na vrchol
slávy? Za stavu 21:13 a 21:17 získaly pomyslnou
zlatou medaili hráèky Jana Forejtová a Kateøina
Valková a s tøíbrnou pozi ci te dy obs adily
Michaela Mádlová s Michaelou Kubíèkovou.

Snad a ž na chvilkovou úna vu n ì kterých
hráèek, zavinì nou extrémním poèasím, probì hl
celý turnaj bez problémù a za spokojenosti všech
zúèastnì ných. Velké díky patøí všem rozhodèím,
kteøí bedlivì  sledovali chod  zápasù, také všem
tì m, kteøí se podíleli na organizaci celého turnaje
jak p øi p øípravách, t ak i pøímo n a m ístì
a v ne poslední øadì  i v šem zúèastnì ným
hráèkám, trenér ùm, podpor ujícím rodi èùm
a fanouškùm.

Na z ávì r z bývá jen pop øát všem  hrá èkám
mnoho úspì chù pøi dalších beachových utkáních
a  v  B. B.BEACH A RÉNÌ  v Hluboké nad
Vltavou se budeme opì t tì šit na shledanou.
Ing. Eva Kaòková, øeditelka turnaje  
Beachvolleyball – T.J.Sokol H luboká nad
Vltavou  www.beach.sport-hluboka.cz
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NA JARNÍ  KONCERT
 »Štì stí« 
Vás zve

ŽENSKÝ PÌ VECKÝ SBOR ZÁVIŠ 
do kostela Sv. Jana Nepomuckého

 v Hluboké nad Vltavou 10. èervna 2012 
od  16.00 hodin

Pozvánky:
# ZOO Ohrada
1.6.– 8.6. všední dny Dì tské divadelní dny 
15.6. pátek Veèerní pohádková zoo 
23.6. sobota Veèerní komentovaná prohlídka 
29.6. pátek Veèerní komentovaná prohlídka 

# 2. 6. Rybáøská muzejní noc – Lovecký zámek Ohrada
# 8. – 10. 6. Mezinárodní modeláøské výstavy 21. roèník, MÈR
plastikového modelaøení dì tí – autokemp Køivonoska
# 16. – 17. 6. Pohár Hluboké jachting – rybník Bezdrev
# 23. 6. motorkáøský sraz – autokemp Køivonoska
# 23. – 24. 6. Bali cup jachting – rybník Bezdrev
# 26. 6. – 1. 7. Žákovské hry pøátelství v baseballu
# 30. 6. Deset let v pohybu!!! – sportovnì  relaxaèní areál
# 16.  6. – 1 . Ro èník  bydlení  a  italského  de signu –
prezentaèní akce v bytovém domì  Podzámèí pro veøejnost.

Nová letní pøíležitost si zacvièit
V hokejové KUKI arénì  je možnost venkovního
cvièení pod vedením instruktorù s pohybového studia
Feel-Fit. Je pro Vás pøipravena øada sportovních
aktivit vèetnì  Jumpingu, Zumby, posilování
problémových partií a novinek Kangoo Jumps 
a cvièení se švihadly. 

Cvièení bude probíhat pravidelnì  každý týden
podle rozvrhu, který spolu s dalšími informacemi
naleznete na  www.feel-fit.cz a facebooku Feel-Fit

Tì ší se na Vás celý kolektiv instruktorù!
---------------------------------------------------------------
Neplacená inzerce:

BLUEBERRY SHOP NOVINKY NA ÈERVEN!!
# dívèí klobouèek Albena –  rùzné barvy 
# šatièky Wolf - vel.98-128 # tepláky Kugo -
vel.98-128 # šátky pirátské - 100% bavlna, kostka 
# kojenecké klobouèky - lze stáhnout tkanièkou 
# kojenecké baèkùrky - sametové, rùzné barvy,
 dobrá cena # plátì né kalhoty Frog - 100 Kè 
# plavky DISNEY # plážové osušky nafukovací
køidýlka a kruhy Spiderman a Hello Kitty 
plavecké brýle 3-10 let, rùzné barvy 
#  od 110 Kè láhve na pití
 Pøipravte se na léto :-)

Golf & Spa Resort Hluboká: zahájeno!!
Masážní vana, plná vody a go lfových míèkù uprostøed golfového høištì ? Svì že
zelený green u bazénu v RRC? Golfové hole, ležérnì  odložené v saunì , nebo
bohatì  prostøený stùl s vybraným menu u odpalištì  na høišti? Nemožné? Nesmysl?
Ne tak docela. Novì  zahájený projekt Golf & Spa Resort Hluboká nad Vltavou
nabízí netušené možnosti.

Slavnostním zahajovacím turn ajem za  ú èasti g olfistù z Èeské r epubliky,
Rakouska a Nì mecka odstartoval 28. dubna  2012 spo leèný projekt Golfového
klubu Hluboká nad Vltavou a Relaxaèního a regeneraèního centra Hluboká. 

Smysl projektu pøiblížil sales manažer RRC Vilém Pešl: »Posláním spoleèného
projektu je poskytování opravdu komplexních a luxusních služeb. Naší prioritou
je maximální spokojenost hostù. I proto jsme pøipravili speciální pobytové balíèky,
jejichž prog ram je  ide ální k ombinací go lfu a odpo èinku. Ur èitì  je  oc ení
i partnerské dvojice – zatím co pán se nerušen ì  vì nuje golfu, dáma tráví èas ve
wellness, ne chává se hýèkat m asážemi – a ve èer je èeká spoleèný záži tek p øi
romantické veèeøi v restauraci.«

Jeho slova p otvrdil a do plnil manažer GKHnV Antonín Loužek: »K vzn iku
projektu nás inspirovalo nejen t ì sné sousedství golfového høištì  a RR C, takže
vlastnì  logicky vytvoøená optimální lokalita, ale pøedevším fakt, že golf a relaxace
èi w ellness js ou ž ivotními s tyly, k teré m ají
hodnì  spoleèného – vèetnì  nárokù host ù na
úroveò služeb a perfektní zázemí. Projekt Golf
& Spa Hluboká je výsledkem dosavadní dobré
spolupráce mezi GKHnV a RRC Hluboká a
vnímáme jej ja ko další vý znamné rozší øení
služeb pro n ávštì vníky i obyvatele na šeho
mì sta. P rávì  ji m js ou ur èeny v ýhody
speciálního èlenství Golf &  Spa , kt eré
poskytuje z ajímavou k ombinaci golf u a
wellness a relaxace.«

Možnost vy zkoušet na bídku s lužeb resortu v yužili hráèi j iž z mínì ného
zahajovacího turnaje, po kterém následovalo spoleèné setkání v restauraci RRC
Hluboká, v yhlášení v ýsledkù a  v ítì zù tur naje, p øedání cen a tak é p øíjemná
spoleèenská a tmosféra, umocnì ná specialitami, které pøipravil tým š éfkuchaøe
Zbyòka Szeligy. Hosté také ocenili prostøedí a nabídku služeb wellness èásti RRC
i komfortní podmínky ubytování v hotelové èásti RRC. A samozøejmì  se netajili
spokojeností z kvalitnì  pøipraveného turnaje a výjimeèných podmínek hlubockého
golfového høištì . Lucie Burianová
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Kulturní nabídka
JARNÍ  KONCERT

»Štì stí«

ŽENSKÝ PÌ VECKÝ SBOR ZÁVIŠ 
kostel Sv. Jana Nepomuckého

 v Hluboké nad Vltavou 
10. èervna 2012 od  16.00 hodin

PANORAMA

Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin, nebo 1
hodinu pøed zaèátkem pøedstavení. 
Reservované v stupenky nutno vyzvednout
nejpozdì ji 30 minut pøed zaèátkem pøedstavení,
poté budou uvolnì ny k prodeji !
tel. + fax: 387 966 170 nebo 774 457 269       

Operní pøedstavení  
# pátek 1. èervna –  Tosca z Metropolitní
opery.  USA 2012. Drama/romantický.
V Tosce se snoubí Pucciniho jedineèná
hudební inspirace s melodramatièností
skvì lých Hitchcockových hororù. Autor:
Giacomo Puccini. Dirigent: Joseph Colaneri.
Úèinkují: Karita Mattila, Marcelo Álvarez,
George Gagnidze, Paul Plishka. Pøístupný –
èeské titulky! 

Biograf
# sobota 2. èervna – Železná lady. USA
2012. Drama. Margaret Thatcherová,
neobyèejná a všestranná žena. Režie:
Phyllida Lloyd. Hrají: Meryl Streep, Jim
Broadbent, Alexandra Roach. Pøístupný –
èeské titulky.                     
# pátek 8. èervna – Hnì v titánù. USA 2012.
Dobrodružný/fantasy. Perseus žije poklidný
život, ale mezi bohy a titány zuøí nový boj. 
Režie: Jonathan Liebesman. Hrají: Sam
Worthington, Liam Neeson, Édgar Ramírez.
Pøístupný – èeské titulky. 
# sobota 9. èervna – Temné stíny. USA
2012. Komedie/fantasy. Záhadnému
rodinnému prokletí neuniknete ani za
oceánem …18.00 hod.  Režie: Tim Burton.
Hrají: Johnny Depp, Eva Green, Jackie Earle
Haley. Pøístupný – èeské titulky.                      
# pátek a sobota 15. a 16. èervna
 – Tady hlídám já. ÈR 2012. Komedie. 
Místo do Øecka jedeme na Šumavu a ještì  
s novým èlenem rodiny – jezevèíkem. 
Režie: Juraj Šajmoviè. Hrají: Lukáš Vaculík,
Jitka Ježková, Simona Stašová, Pavel Nový.
Pøístupný.
# pátek 22. èervna – Okresní pøebor –
poslední zápas Pepíka Hnátka. ÈR 2012.
Komedie. Film vychází z populárního
televizního seriálu okresní pøebor.

Režie: Jan Prušinovský. Hrají: Miroslav
Krobot, Ondøej Vetchý, Ludì k Sobota.
Pøístupný.
# sobota 23. èervna – Vì ra 68. ÈR 2012.
Dokumentární. 140 medailí – v r.1968
vyhlášena nejlepší sportovkyní svì ta – pak
podepsala dva tisíce slov! Režie: Olga
Sommerová. Hrají: Vì ra Èáslavská, Václav
Havel, Jan Potmì šil, Dana Zátopková.
Pøístupný.
# pátek a sobota 29. a 30. èervna – Mùj
vysvleèenej deník. ÈR 2012. Komedie.
Johana se neèekanì  zamiluje a zaène pátrat
po muži ze starých dopisù, který znal její
mámu … Režie: Martin Dolenský. Hrají:
Veronika Kubaøová, Berenika Kohoutová,
Marika Šoposká.

Zaèátky pøedstavení (není-li psáno jinak)
 v 19.00 hod. Cenu vstupenky na filmové

pøedstavení si urèuje distributor !!! 

DÌ TSKÉ PØEDSTAVENÍ
# nedì le 24. èervna – Madagaskar 3. USA
2012. Animovaný/ rodinný. Lev Alex, zebra
Marty, hrošice Gloria a žirafa Melman se
snaží dostat domù…18.00 hod. Režie: Eric
Darnell. Pøístupný – èeský dabing!  

Pøipravujeme na èervenec!!!
DÌ TSKÉ PØEDSTAVENÍ
nedì le 1. èervna – Doba ledová 4 – Svì t
v pohybu. USA 2012 Animovaný/ rodinný
Za vším stojí chamtivá veverka a její touha
sbírat oøíšky… 18.00 hod.  Režie: Steve
Martino, Mike Thurmeier. Pøístupný – èeský
dabing!!  

Komorní scéna
# støeda 13. èervna – Cestujeme … 
O Thajsku vypráví Jiøí Stráský. 17.00 hod.
Velký sál KC Panorama – vstup zdarma.

# støeda 20. èervna – Závì reèný koncert
žákù ZUŠ ze tøídy p. uè. L. Petøvalského.
17.00 hod. Sál KC Panorama

# ètvrtek 21. èervna – Závì reèný koncert
žákù ZUŠ z baletní tøídy p. uè. Jindry
Müllerové a L. Korbelové. 17.00 hod.  Sál
KC Panorama – vstupné dobrovolné.

#  sobota 23. èervna – Národní
myslivecké slavnosti – lovecký zámek
Ohrada 10.00 – 17.00 hod.  Obèerstvení,
staroèeský jarmark, ukázky zvíøat a práce
v lese, ad.

# støeda 27. èervna – Závì reèný koncert
žákù ZUŠ ze tøídy p. uè. Petra Píši 
17.00 hod. Sál KC Panorama – vstupné
dobrovolné.

# soboty 9. a 23.èervna – Farmáøské trhy.
Námì stí ÈSLA pod kostelem. 8.00 – 11.00 h 

ALŠOVA JIHOÈ ESKÁ GALERIE

VÝSTAVY
AJG, Hluboká nad Vltavou
Gotické umì ní / Malíøství a sochaøství – stálá
expozice. Èeské sochaøství 20. století – stálá
expozice. Flámské a holandské malíøství
16.–18. století – stálá expozice

19. 5. – 30. 9.   František Muzika / Volná
tvorba scénografie

Festival Hudební léto Hluboká 2012
28. èervna – !VIVAT TANGO! – Petr
Nouzovský, violoncello / Ladislav Horák,
akordeon, bandoneon. Zaèátek koncertu
v 19:00 hodin v hlavním sále AJG

VÝSTAVY
Wortnerùv dùm, Èeské Budì jovice

Bohuslav Reynek / Don Quijote – do 24. 6. 
Workshop pro dì ti k probíhající výstavì
Bohuslava Reynka probì hne dne 16. èervna
od 14:00 – 17:00 hod. v prostorách
Wortnerova domu AJG.
VSTUP VOLNÝ.
Mezi symbolismem a surrealismem 
– 28.6. – 9. 9. 

Pøednáškový cyklus:
5. èervna od 17 hodin – Poklad na konci
svì ta: Žirovnický mistr
Pøednáší: Mgr. Martin Vanì k  (Moravská
galerie v Brnì )

VÝSTAVY
Bechynì
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Mezinárodní keramická sympozia
1966 - 2011 –  stálá expozice
do 15. 7.  Iva Ouhrabková / Jan Benda
do  30. 9. Ústav umì ní a designu
Západoèeské univerzity v Plzni (ateliér
keramického designu) 
do  30. 9.  Ludì k Míšek

Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad
Vltavou / Tel. 387 967 041, e-mail:
sekretariát@ajg.cz, ajg@ajg.cz , www.ajg.cz.
Poøady pro školy na objednávku /
zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevøeny dennì .
Každou nedì li a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG. 
Zmì na programu vyhrazena!

Knížecí dvùr

František.PON – obrazy, grafika 
do 22.6.
Kolektivní výstava pøes 25 autorù – 
celé prázdniny – od 23. 6.
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