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h ÚVODNÍK h

Mùj muž je Vodnáø, a kdo tohle hvìzdné znamení zná, ví své. Totiž, že
jsou to vizionáøi, objevitelé, rozhodnì se odlišující od toho, co dìlají, nosí
a provozují ostatní. Pravidla pro nì neexistují, jsou spoleèenští a v každé
spoleènosti musí hrát první housle. Vodnáøi se vznášejí na obláèku svých
fantazií. Plánovat cokoli dopøedu s Vodnáøem je holý nesmysl, žijete-li
s Vodnáøem a dosud jste všude pøicházeli vèas, mùžete na to zapomenout.
Navíc existují chvíli v tomto svìtì a pak zase v tom druhém, za zrcadlem.
Jediné, co vám mùžu slíbit, nudit se s nimi nebudete. 

Všechny naše dovolené a úniky z reality probíhají dle podobného vzorce:
Jé, miláèku, pøed hodinou pršelo, ale teï je docela pìknì, tak co
kdybychom vyjeli na tu dovolenou hned teï, víš, jak jsi chtìla? Ale ne,
ubytování pøedem zamlouvat nebudeme, nejlepší je se nechat hýèkat
náhodami. Jo, ty musíš jít do práce? Jak to? 

Miláèek nechápe, že o dovolené jsem mluvila pøed mìsícem a chtìla
jsem ji NAPLÁNOVAT, nebo� jsem puntièkáøská Panna, a ta má ráda
zabaleno (vèetnì zubního kartáèku, lékárnièky a soupravy na lepení duší)
radìji mìsíc pøedem. Miláèek už také na dovolenou nechce jezdit jen se
mnou, a dívat se mi pøi veèeøi do oèí, jako v dobách zamilování, ale
nejradši táhne v kolonì za sebou všechny naše pøíbuzné, pøátele ba
i náhodné známé. Je totiž Rakušan, a tak všem musí ukázat, jak právì
dozrávají meruòky ve Wachau, nebo jak se vydaøilo víno v Burgenlandu.
A svatomartinská husa je v listopadu nejlepší v podhùøí Alp, kde se pøes
rok pásla. Potøebuje obecenstvo, a to obecenstvo ho musí chválit. Což se
mu ve vìtšinì pøípadù podaøí, protože svìte div se, jemu to antiplánování
prostì vychází a dílem náhody se mu daøí vytváøet takové okouzlující
situace, že prostì neodoláte. 

Tak jsme ho nepokousali ani ve chvíli, kdy nás v dubnu dotáhl do
prùsmyku v italských Alpách a projet se dál nedalo, nebo� tam ještì ležel
sníh. Místní domorodec na dotaz, jak dlouho budeme èekat, než to
protáhnou, opáèil, že asi mìsíc, až to roztaje. Zajížïka 60 km, veèer,
hladoví, utahaní, ale nikdo se nezlobil, bylo to vlastnì opravdu romantické.

A tak jsem se ani nedivila, když tuším pøed pùl rokem oznámil, že potkal
pána (Vodnáøi stále nìkoho potkávají!), který každoroènì organizuje
setkávání pìveckých sborù v mìsteèku daleko za Salzburkem, a slíbil mu,
že mu z Èech urèitì pošle pìvecký sbor. Ten pán se ho totiž zeptal, když
prý tak žije jednou nohou v Èechách, jestli nìjaký sbor nezná. A mùj drahý
si vzpomnìl, že už jsem ho párkrát vzala na vánoèní koncert Záviše a že
tedy na Hluboké má k dispozici 40 žen a dívek!

Jsem ráda, že se dìvèata dala pøemluvit a jela. A doufám, že se jim pod
Alpami líbilo. Že se budou líbit ony, to jsem vìdìla pøedem. Naše lidovky
vezmou za srdce každého a nemají v Evropì konkurenci. Mezi 37 sbory se
rozhodnì neztratily.

Jen doufám, že se mùj drahý moc nenamlsal, a že pøíštì nevystìhuje
z Èech nìjakou další atrakci, protože mu evidentnì výlet v pomìru 3 muži
a skoro 40 dìvèat velmi konvenoval (druhý muž byl vìrný manžel Jitky
Fikotové, a ten tøetí øidiè autobusu, ). 

Tak. Pøeji vám krásné léto a bájeènou dovolenou. Pokud se ptáte, kam
pojedeme na dovolenou my – jako obvykle – nevím. Kdo by to také
plánoval, když je teprve zaèátek èervence, že? Ale nakonec – víte, že jsem
se já, Panna, nakonec dokázala pøizpùsobit? Odjedu kdykoli a kamkoli
bìhem deseti minut, a nerozhází mì ani to, když si zabalím ètyøi halenky
a žádnou sukni, a v létì zapomenu doma plavky a v zimì lyže. 

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ :

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 
kteøí v mìsíci èervenec + srpen  oslaví významná výroèí.

Èervenec:   
Stráský Vladimír Hluboká 85 let
Hospodáøský Václav Hluboká 80 let
Štìpková Vìra Hluboká 80 let
Turek Jindøich Hluboká 75 let
Øezníèková Anna Hluboká 75 let
Šímová Marie Ponìšice 75 let

Srpen:
Platenka Karel Hluboká 92 let
Hubáèek František Hluboká 75 let
Janoušová Marie Hluboká 75 let

V mìsíci èervenci oslaví 50 let spoleèného života »Zlatou svatbu«
manželé Jiøí a Hana Petráèkovi z Hluboké nad Vltavou.

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

Narodili se Opustili nás
Sofie Trèková Hluboká Brùha František Hluboká
Alex Farda Hluboká Havlová Františka Hluboká
Karolína Holdová Ponìšice Køíž Vladimír Hluboká
Elena Malíková Hluboká Niedl Václav Hluboká
Stella Kurfirstová Hluboká
Amy Èumíèek Hluboká

Upøímnì dìkujeme všem, kteøí se pøišli naposledy rozlouèit 

s panem Vladimírem Køížem, 

projevili slova úèasti a pøedali kvìtinové dary.

Manželka Vìra Køížová s rodinou

Navštívíte Starou oboru?

Lesní správa  LÈR s.p. umožòuje našim obèanù,  návštìvu Staré Obory. Ta
bude možná ve ètvrtek 5.7.2012 od 13.00 do17.00 hod. Trasa od Janeèka
(Bolecha) pøes Zlatìšovice k chatì a zpìt.  Lesní správa žádá návštìvníky,
aby tuto trasu dodrželi. MÚ dìkuje za umožnìní návštìvy a obèanùm již
pøedem za dodržení káznì v oboøe. Ing. Jirátko

Dopravní situace s objížïkou bavorovického mostu

K rukám Policie ÈR smìøovala redakce Zpravodaje èetné dotazy
hlubockých obèanù, kteøí sice chápou, že objížïka kvùli bavorovickému
mostu je logická vzhledem k situaci, ale citelnì jim chybí ochrana na
exponovaných místech. A to je oblast Hluboká – Zámostí pro chodce, od
pomníku Záviše ke køižovatce u mostu pøes Vltavu. A pak u výjezdu na
hlavní silnici smìrem doleva k Dasnému pro øidièe. Auta v Zámostí jezdí
velice rychle, bez  ohledu na dopravní znaèení – dohled žádný, chodci
trvale v ohrožení, nejsou tam chodníky. Apel na mìstskou policii – aby
èastìji dohlédli – pøíliš nezabral.

Stejnì tak výjezd z objížïky od Bezdreva, kde je v podstatì ve špièkách
pro motoristy pøijíždìjící objížïkou vylouèeno dostat se na hlavní silnici
smìrem k Budìjovicím. Není možné k Dasnému instalovat doèasnì
semafory a v Zámostí zjednat dohled? (O umístìní semaforù zažádalo
i mìsto Hluboká).

Jistì by bylo smutné, kdyby se nìco zaèalo dít až po nìjakém úraze  èi
neštìstí. Èeká nás pùl roku turistické sezóny a bude to asi nároèné.

Dostali jsme odpovìï:
Dobrý den,
byl mi postoupen Váš e-mail ze dne 12.6.2012 se žádostí týkající se
dopravní situace v Hluboké nad Vltavou. Rozhodnì si nepøipadám jako ten
nejkompetentnìjší k reakci na Váš e-mail. Každopádnì jako vedoucí
oddìlení v Hluboké nad Vltavou Vám mohu sdìlit, že místní policisté se
snaží v rámci svých možností dìlat maximum pro bezpeènost na námi
spravovaném území. O problémech, které popisujete, víme, problémových
míst v našem služebním obvodì registrujeme celou øadu, kdy tìmto
problematickým místùm vìnujeme v rámci výkonu služby zvýšenou
pozornost. Bohužel zdejší oddìlení má ve svém obvodu více jak 80 obcí
a i pøi maximální snaze a odpovìdnosti vyplývající z našich povinností
nemùžeme být všude tam, kde je nás zrovna potøeba. 

Pokud se týká umístìní svìtelné dopravní signalizaci u køižovatky u obce
Dasný, mohu jen toliko uvést, že veškerá omezení, objízdné trasy
a pøechodné dopravní znaèení, týkající se omezení dopravy z dùvodu
rekonstrukce mostu podléhají urèitému schvalovacímu procesu, kterého by
se mìl za Policii ÈR úèastnit dopravní inženýr Odboru služby poøádkové
policie. Zdejší obvodní oddìlení není úèastníkem  øízení, k nièemu se
nevyjadøuje a  nemá jakoukoliv možnost se na  nastínìném procesu podílet.

npor. Bc. Vladimír Kožíšek
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Základní škola oslavila krásné 30. narozeniny
## Historie školy
Škola na Hluboké má bohatou a dlouhou
historii, jak je zmínìno na školních webových
stránkách.

První zmínky o škole v Podhradí sahají až do
roku 1681, kdy byl zdejším kantorem Jiljí
Jilemnický. Ale škola v pravém slova smyslu je
pøipomínána teprve v roce 1688. O místì, kde se
tenkrát vlastnì vyuèovalo, nic nevíme, ale známe
jméno rektora zdejší školy – Václava Sušického.
Roku 1712 podhradská obec zaèala stavìt školu
v Horní ulici (dnes èp. 137) a dìti byly tehdy
vyuèovány zámeckým varhaníkem. Protože
poèet dìtí stále vzrùstal a prostory pro výuku
byly nedostaèující, koupila obec roku 1792 dùm
na dnešní Masarykovì tøídì èp. 36. Jednalo se
pouze o jednu tøídu, která byla v letech 1825 –
1826 rozšíøena na tøi uèebny. Kromì uèitele byli
pøibráni dva uèitelští pomocníci. Pro zajímavost
– uèitel pobíral 194 zlatých 40,5 krejcaru roènì,
pomocníci 70 zlatých. Školní docházka byla
povinná od 6 do 12 let.

V letech 1886 – 1887 byla postavena nová
školní budova na hlavní tøídì (dnes èp. 52).
Hlubocká škola se také rozdìlila na chlapeckou
a dívèí. Chlapci zùstali ve staré budovì, dìvèata
se pøesunula do nového objektu. Výuka na
mìš�anské škole byla zahájena v dubnu 1920 ve
schwarzenberské zalesòovací kanceláøi a od
1.listopadu 1920 se pøesunula do nìkdejší
lednice knížecího pivovaru. Podmínky, v nichž
se tehdy dìti uèily, se nám dnes zdají až
neskuteèné: v pouhých dvou tøídách se tísnilo
pøes 100 žákù!

Staré objekty byly však pro výuku stále ménì
dostaèující. Proto byl od roku 1947 navrhován
pozemek na okraji zámeckého parku (naproti
tehdejšímu Masarykovu sociálnímu domu) jako
vhodné stavební místo pro novou školu. Je to
místo, kde stojí souèasná základní škola.

Od 1948 do roku 1982 sídlila hlubocká
základní osmiletá škola ve ètyøech budovách.
V roce 1959 muselo být pro velký poèet žákù
a  nedostatek prostoru zavedeno støídavé
vyuèování: èást dìtí se uèila dopoledne, èást
chodila do školy odpoledne. 

## Nová škola
Nakonec bylo rozhodnuto o výstavbì nové školy
na pozemku, který byl vybrán již v lednu 1947.
V roce 1979 se zde zapoèalo s výstavbou areálu
moderní pavilónové školy o osmnácti tøídách
a v sobotu 28. srpna 1982 byla školní budova
slavnostnì pøedána do provozu. Pozdìji k ní
pøibyl ještì pavilon mimoškolní výchovy,
fotbalové høištì a tenisový kurt. V nedávné
minulosti byl upraven prostor s venkovní
lezeckou stìnou a prolézaèkami pro školní
družinu a pro zdravý pohyb dìtí o pøestávkách.
V areálu byla vybudována unikátní venkovní
tøída, která slouží k výuce dìtí pod širým nebem.
Pøestože výsadba zelenì a kultivace okolí
venkovní tøídy byly souèástí projektu, nakonec
škola osázení rostlinami a stromky provedla
svépomocí.

Stále jsou hledány a zvažovány varianty pro
dostavbu víceúèelového sportovištì, nebo� tato
investice je nad souèasné možnosti školy.

Také vnitøní zaøízení školní budovy prochází
zejména v posledních letech prospìšnými

zmìnami. Velkou investicí byla  v posledních
dvou letech rekonstrukce a modernizace
hygienických zaøízení a rozšíøení internetové sítì
do celé budovy. Byla vybudována nová
poèítaèová uèebna, jejíž moderní zaøízení slouží
žákùm od školního roku 2005/2006. Následnì
byla vybudována další modernì vybavená
uèebna pro 2. stupeò, kterou žáci využívají od
roku 2007. Díky velkému úsilí se povedlo také
vybudovat nové, moderní uèebny jazykù. V roce
2008 byla èásteènì rekonstruována školní
kuchyòka. Škola nyní také provádí zateplení a
výmìnu oken. Další vítanou zmìnou bylo
vybudování a otevøení víceúèelového
venkovního høištì, které je urèeno na míèové
hry, disponuje nejmodernìjšími parametry –
mimo jiné kvalitním umìlým povrchem.

Nìkteré prostory v pavilónu školní družiny
jsou od roku 2003 využívány pro mimoškolní
èinnost dìtí. Z krátkého rozhovoru s øeditelem
školy Mgr. Schmiedem tak vyplynulo, že
hlubocká škola patøí k tìm, ze kterých dìti po
vyuèování neutíkají. Zùstávají rády, protože je
tady èeká možnost rùzných kroužkù a aktivit,
které je baví a naplòují jejich volný èas. 

Dnešní centrum volného èasu Poškolák
plynule navázalo na Centrum volného èasu dìtí
a mládeže. Prioritou »Poškoláka« je dìtem dát
možnost kreativnì vyplnit volný èas. Velké
množství zájmových kroužkù pro jakoukoli
vìkovou skupinu základních škol se navíc
rozšíøilo také o nabídku pro dìti z mateøských
školek, ale i pro dospívající èi dospìlé. Zázemí
ve škole má k dispozici místnost na taneèní
kroužky, místnost pro výtvarné obory a uèebnu
pro  obory vzdìlávací, dále díky vedení školy je
umožnìno používat keramickou dílnu,
tìlocviènu, malý sál a poèítaèovou uèebnu.

Kroužky trvají vìtšinou hodinu a jsou
rozloženy do celého týdne vèetnì víkendù –
nabídka je opravdu široká. Moderní tance pro
všechny roèníky, florbal pro holky i kluky,
keramika, módní show, atletika, angliètina,
aerobic, výtvarný kroužek, kreativní klub,
basketbal, cvièení pro zdravá záda, sportovní
hry, balet, rybáøský kroužek, dramatický
kroužek, školní rozhlas, školní noviny, scénický
tanec, poèítaèe, individuální léèebná tìlesná
výchova, turistický kroužek.

Více informací najdete zde:
http://cvcposkolak.webnode.cz/krouzky/

## Letní slavnost
Na letní slavnosti se pøedvedly dìti š�astné
a spokojené, hrdé na vše, co mohly rodièùm,
babièkám a dìdeèkùm, i ostatním pøihlížejícím,
zahrát, zatanèit, zazpívat èi ukázat. Dìti jsou
dnes samostatné, tréma u nich nehraje roli a je
radost se na nì dívat. Prezentovat mohly øadu
sportovních pohárù a ocenìní, vyhraných na
meziškolních akcích – narovnány na jediný stùl
je jich opravdu úctyhodné množství. Oblíbené
jsou také aktivity, které vyžadují trochu filipa èi
kreativní, umìlecké, vèetnì tìch novináøských.
Dìti vydávají vlastní èasopis nebo mluví do
rozhlasu. Vypadá to, že se ve škole v mnoha
ohledech baví. Je to zásluha uèitelù a uèitelek,
zøejmì právì díky jejich výuce a pøístupu
nezískají dìti školou povinné k budovì školy
»nechu�« a nevadí jim trávit v ní i chvíle volna...

## Slova øeditele školy
Možná si to všichni neuvìdomují, uvažuje
øeditel školy Mgr. Jaroslav Schmied, ale naše
škola je opravdu výjimeèná. Disponuje
velkorysým prostøedím pavilónù školy, z dob,
kdy se ještì tolik neøešila cena energií. Takže to
se dnes musí dohnat zateplením a dalšími
úpravami. Škola je obklopena krásným parkem.
Èistý vzduch, prostøedí menšího mìsta a navíc
máme štìstí i v podpoøe mìsta a sponzorù. Poøád
je samozøejmì co vylepšovat, už léta usilujeme
o položení kvalitního povrchu na bìžeckou
dráhu, snad se jednou doèkáme. Možná si naše
dìti, teprve až odsud odejdou, uvìdomí, co
všechno v naší škole mìly a že to není všude
obvyklé.

## Školní øád 
platil za našich èasù a v malých obmìnách platí
i dnes. Ale od našich mladých èasù se pøece jen
nìjaké pokyny inovovaly:
# Z bezpeènostních dùvodù se žákùm zakazuje
pøed vchodem do školy a v prostorách školy
jezdit na koleèkových bruslích, skateboardech,
kolech, apod.
# Pokud nosí žák mobil do školy, má ho u sebe
a odpovídá za nìj. Pøi výuce není dovoleno mít
zapnutý mobil.
# Nikdo nesmí být šikanován tìlesnì ani
duševnì – šikana je trestným èinem! 

Práva dítìte

# Dítì má právo na vzdìlání. # Dítì má právo
využívat služeb a zaøízení péèe o dìti, která jsou
pro nì urèena. # Kázeò ve škole musí být
zajiš�ována zpùsobem sluèitelným s lidskou
dùstojností dítìte. # Dítì má právo na svobodu
projevu. # Dítì má právo na svobodu myšlení,
svìdomí a náboženství. # Dítì má právo na
odpoèinek a volný èas, právo vìnovat se hrám a
rekreaèní èinnosti pøimìøené jeho vìku. # Dítì
nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do
soukromého života, rodiny, domova nebo
korespondence. # Dítì má právo na ochranu
pøed jakýmkoliv tìlesným èi duševním násilím,
urážením nebo zneužíváním. # Dítì je nutné
chránit pøed všemi formami sexuálního násilí a
zejména sexuálního vykoøis�ování. # Dítì má
právo na životní úroveò nezbytnou pro jeho
tìlesný, duševní, mravní a sociální rozvoj. #
Dítì s tìlesným postižením má právo žádat
pedagogické pracovníky školy o pomoc pøi
sebeobslužných prvcích a hygienì. 

Dìti ze základní školy také nemyslí jen na sebe,
starají se o èistotu okolí školy, sbìrem papíru si
napøíklad vydìlaly na adopci lamy krotké ze zoo,
zkrátka dobré nápady mají ve škole jak uèitelé,
tak žáci. A je radost sledovat, jak dobrá
motivace vede dìti ke snaze a kolik talentù naše
škola má. 

Program slavnosti k 30. výroèí postavení
budovy školy byl rozmanitý a trval od 14.00
hodin do veèera. Celým programem
provádìla Ing. Václava Štìpanovská spolu s
dìtmi z Novináøského kroužku, na akci se
podíleli uèitelé, zamìstnanci školy, Valerie
Chromá, i celý kolektiv lektorù Poškoláka.
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Záviš reprezentoval mìsto Hluboká 
i Èeskou republiku

Ve dnech 15. – 17. èervna se zúèastnil Ženský pìvecký sbor Záviš pod vedením
Mgr. Mileny Horníkové mezinárodního hudebního festivalu »Oheò a hlas«
v rakouském mìstì St. Michael im Lungau a zapálil zde spolu s ostatními svou
malou symbolickou pochodeò.

# Skvìlý výkon
Festivalu se zúèastnilo 37 sborù (z Rakouska, Švýcarska, Nìmecka a Èeské
republiky). Již pøi zahajovacím veèeru, když se prezentovaly všechny sbory, zaujaly
hlubocké ženy všechny pøítomné svižnou písní upravenou ing. Jiøím Chvátalem
Aj mal som koníèka. Pøestože již bylo 23.30 hodin, výkon byl skvìlý.

Hlavní koncert se uskuteènil v sobotu. Sbor Záviš skvìle reprezentoval mìsto
Hluboká nad Vltavou a sklidil za své vystoupení v farním kostele St. Michael velké
ovace. Za smìs lidových písní, skladbu Návrat od Petra Ebena a Dyby byla kosa
nabróšená od Antonína Dvoøáka odmìnili posluchaèi sbor ohromným aplausem.
Ženský pìvecký sbor Záviš opìt dokázal, že se ve svìtì neztratí a je dùstojným
zástupcem mìsta Hluboká nad Vltavou, jižních Èech a Èeské republiky.  

Jaroslava Šindeláøová

# Kulturní zážitky a krása hor
Ve svém pøíspìvku nebudu popisovat celý prùbìh Mezinárodního festivalu
v rakouském mìstì St. Michael  im Lungau,  na který byl náš pìvecký sbor pozván.
Zamìøím se pouze na okamžiky a situace, které mì nejvíce zaujaly. 

První mùj velice silný zážitek byl, když se k nám po prùjezdu mìstem St. Michael
pøidala naše prùvodkynì Berta a nasmìrovala nás na velmi úzkou, ale romantickou
cestu,  která byla velmi tìsná pro náš autobus, který øídil pan Zevl. Jen díky jeho
profesionalitì jsme dvakrát dennì pøekonávali døevìné i kamenné mùstky a cestu
plnou zákrut. Projíždìli jsme zcela panenskou pøírodou, kde se linula vùnì døeva,
kterou umocòovala vùnì poseèených horských luk. Pøed dojezdem na ubytování se
nám otevøelo údolíèko obklopené horskými loukami, lesy a horami, na jejichž
úboèích a vrcholcích ležel sníh. A v kombinaci s azurovým nebem jsem si pøipadala
jako v pohádce. V tomto údolí zvaném Wiesenbauer byl pouze rodinný penzion,
který tvoøily dvì budovy pro ubytování, s rozkvetlými kvìtinami v oknech
i balkonech a malé horské hospodáøství, skládající se z rodinky horských koz, dvou
koníkù pasoucích se u lesa a hejna slepic, které si hlídal statný kohout. Za
penzionem se rozkládalo nevelké horské jezírko lemované rozkvetlými a voòavými
lupinami. Prostì krása. A v tomto okamžiku mì napadla myšlenka, že bych tu
chtìla žít. Byly to jen emoce, protože rázem jsem si uvìdomila realitu, že zde není
jen krásné poèasí, ale také dny plné vichøic, deš�ù, snìhu a krutých mrazù. 

Žít trvale zde mohou jen skuteèní horalé, kteøí se tu narodili a  láska k horám jim
pomáhá pøekonat i  tìžké podmínky, kdy jsou  tøeba i øadu dní odøíznuti od
civilizace. Naše ubytování bylo hezké, èisté, s pøekrásnými výhledy do okolí.
Podávala se zde pouze snídanì, dle výbìru buï na terase, nebo v jídelnì penzionu.
Ostatní menu jsme absolvovaly  ve mìstì, nebo z vlastních zásob. 

Dalším neménì krásným zážitkem byl odjezd v sobotu 16. èervna k lanovce
v St. Michael, kterou jsme vyjely ze stanice Grosseck do stanice Speireck.
Z kabinové lanovky se nám opìt otevíraly pøekrásné výhledy jak do údolí, tak
na horské zasnìžené štíty. Z této stanice nás však ještì èekal výstup po stezce
horou. Vrchol Speirecku má nadmoøskou výšku 2411 metrù  a fyzicky ménì zdatní
mohly využít krkolomnou jízdu terénním automobilem. Této jízdy se zúèastnila
i Jitka Fikotová na vozíku, pøed jejímž výkonem hluboce smekám. Cílem byl
døevìný køíž pod vrcholem hory, který byl opracován jako samorost a  dále pøírodní
kamenný oltáø. Na tomto místì sloužil mši katolický knìz. Této mše se zúèastnily
i pozvané sbory a èást mše byla zpívaná. Noty jsme obdržely  ještì pøed úèastí na
hudebním festivalu. Byl to výjimeèný duchovní zážitek, opìt podtržený krásou
horských štítù, nádherným modrým nebem a atmosférou soudržnosti.

A nyní se dostávám k našim skvìlým hudebním zážitkùm a naší úèasti na
pìveckých akcích v St. Michael. Na mezinárodním hudebním festivalu vystupovalo
v jednotlivých blocích 37 sborù, které se od sebe lišily: poètem, vìkem, pohlavím,
obleèením a hudebním žánrem. První naše organizované vystoupení se konalo již
v pátek v hale mìsta, kde se pøedstavovaly jednotlivé sbory pouze jednou písní,
nebo skladbou. Na nás pøišla øada až v pùl dvanácté v noci, kdy už jsme usínaly
únavou po nároèném dnu. Naše sbormistrynì Milenka nás uvedla v nìmèinì
a zazpívaly jsme píseò  Aj mal som já koníèka. Vše, vèetnì klavíru bylo bez not
a povedlo se. Obdržely jsme velký potlesk. Druhé naše plánované vystoupení se
konalo v pøekrásném farním kostele v St. Michael. I z  nìho jsem mìla velmi dobrý
pocit. Zpívaly jsme pøevážnì národní písnì a  byly jsme odmìnìny  velkým
aplausem publika i pochvalou naší Milenky. A mít možnost poslechnout si tolik
sborù je velkým pøínosem a inspirací pro naši další èinnost. Nedokážu urèit poøadí
umístìní jednotlivých sborù, ale  podle potlesku  a ohlasu cizích lidí jsem nabyla
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dojmu, že jsme patøily mezi ty velmi úspìšné a velice dùstojnì jsme
reprezentovaly nejen naše mìsto Hlubokou nad Vltavou, ale i naši vlast.

Na závìr bych chtìla podìkovat tìm, kteøí nám úèast na hudebním
festivalu umožnily. Jmenovitì  paní Mgr. Milenì Horníkové, která s námi
mìla trpìlivost tento program nacvièit a z velké èásti tuto cestu
zorganizovat, MUDr. Sonì Kroutilové, která nás vždy skvìle
doprovází u klavíru a Jaroslavì Šindeláøové, manažerce sboru, která
vìnuje velkou spoustu svého èasu, aby se naše vystoupení jak
v Èechách, tak v cizinì, mohla vùbec uskuteènit. Rovnìž bych
chtìla podìkovat i Ing. Jiøímu Chvátalovi, který nám z velké èásti
náš repertoár aranžuje. A dále všem mì neznámým lidem, kteøí nám
k této úèasti pomohli. 

Milenko a Jarko, také Vám chci podìkovat za to, že jste dokázaly
mezi 36 ženami (od mláïat až po døíve narozené) udržet dobrou
náladu a  pocit kamarádství, pøátelství a sounáležitosti. 

A samozøejmì holky i Vám všem. Díky.        Maruška Hanušová

# Ta naše písnièka èeská, ta je tak hezká, tak hezká ...
Ano,  je to pravda.
Pøi každém  koncertu  vnímáme, že nejvíce oslovují návštìvníky
právì  naše národní  lidové písnì – mohou si je totiž spoleènì s námi
zazpívat .A je nìkdy až dojemné  pozorovat  ve tváøích  posluchaèù,
jak si  v duchu  vybaví  rùzné epizody ze  svého života, které jim ta
která písnièka pøipomene. Nìkdy jim vyloudí v oku slzièku, jindy
je zas pøimìje k tajemnému úsmìvu, ale pokaždé je evidentnì potìší.
Nejinak tomu bylo i pøi letošním Jarním koncertu našeho pìveckého
sboru Záviš.

Tradiènì jsme navštívili obyvatele Domova dùchodcù a Domova
pro seniory na Hvízdalu v Budìjovicích, kam se vždy tìšíme, kde
nás pokaždé vlídnì pøivítají a rádi si s námi zazpívají. Dokonce byla
každá z nás obdarována nádhernou rùží jako podìkováním od  jedné
posluchaèky. To je pøece velká pocta pro celý sbor!

Hlavní koncert  se konal v nedìli  10. 6. 2012 v místním kostele
sv. Jana Nepomuckého. Aèkoliv poèasí nebylo v ten den právì
pøívìtivé, potìšila nás velká návštìvnost a zájem o náš koncert.
Možná to bylo také š�astnì zvolené motto koncertu –»Štìstí« – které
návštìvnost koncertu, mimo pøipravený program,
pozitivnì ovlivnilo. Kdo ví ?!

Jisté je, že se letošní Jarní koncert našeho
pìveckého sboru vydaøil. Posluchaèi si jej, dle
ohlasù »z ulice« opravdu užili – poplakali si,
zasmáli se, poslechli si »tu svoji« a doèkali se
pøídavku, kdy si s námi spoleènì zazpívali.

Poznali rovnìž osobnì autora hudebních úprav
písní pro sborový zpìv – Jiøího Chvátala,
»dvorního skladatele« našeho sboru a snad
i »hudebního mága,« který  prostou lidovou
píseò dokáže upravit pro sborový zpìv  s velkým
citem. Jeho úpravy jí dodají  neuvìøitelnou
melodickou bohatost, pøièemž  stále zùstává tou
prostou  lidovou písnièkou, kterou  jsme se uèili
zpívat tøeba ve škole. Pøesvìdèili jsme se již
mnohokrát, že všechny skladby v jeho úpravách,
které jsme mìli možnost zpívat, jsou
posluchaèùm blízké, líbí se jim, a to nejenom
v našich konèinách. I v cizinì, kde, a� je znají
nebo neznají a nerozumí  slovùm, si jejich krásnì
zpìvná melodie dokáže podmanit nejednoho
posluchaèe.

Èeská lidová písnièka je stále schopná
takzvanì dobývat svìt. A když se pod její  aranžmá ještì podepíše jeho
velmi schopný  autor, lze øíct, že vedle ostatních skladeb tìžko najde
konkurenci.  Na celkovém výsledku koncertu mají podíl všichni, kteøí
jakýmkoliv zpùsobem pomohli pøi jeho organizaci. Tìm všem
samozøejmì patøí velký dík od každé z nás a vìøíme i v další spolupráci.
Není i tohle všechno štìstí?! Martina Bártová

Pøátelství ve výšinách
Mám-li pøispìt svoji trochou do mlýna, tak na mne nejvíc zapùsobil výjezd
lanovkou a následnì krátký výstup na horu Speiereck / 2411 m n.v./ Hora

se pøímo tyèí nad vesnièkou Oberbayrdorf, v níž jsme byli ubytováni.
Musím se sklonit pøed dámami, jež pøekonaly strach z lanovky, a podnikly
výstup na vrchol hory. Stálo to za to!

Nádherné poèasí, dobrá viditelnost, nevídaná atmosféra. Na vrcholku
hory se konala mše. O uvítání a hudební doprovod se postarali 3 alpští

hornisté. Jejich pøekrásné tuby se ozývaly
široko daleko. Svatostánek – paøez silného
stromu – pøipomínal køíž a stolec byl z velkého
pøírodního kamene. Knìz mìl jasnou
a srozumitelnou øeè. Jak je krásné se sejít na
vrcholu hory, pod širým nebem, kdy všechny
spojuje pøátelství, klid a mír. Mohutný plamen
vzniká z nepatrných hvìzdièek. 

I já jsem na tomto místì navázala
kamarádství. Nejdøíve mi, aniž bych o to
žádala, uvolnil místo starší pán, abych zpívala.
Text mi okamžitì poskytla vedle stojící paní.
Zároveò také fotila. Poprosila jsem ji
o fotografii. Vymìnily jsme si kontakty. Byla
jednou z èlenek nìmeckého pìveckého sboru.
Na druhý den mne zastavila  vedoucí tohoto
sboru s tím, abychom navázaly kontakty i jako
sbor. Tak se budeme tìšit. 

Maruška Kocourková

# Pro štìstí a pro radost
Náš jarní koncert poøádaný pro Hlubokou
a okolí nazvaný »Štìstí« snad trochu štìstí
pøinesl. 

Tradiènì jsme zahájily v domovì dùchodcù
a v domovì seniorù v Budìjovicích. Babièky
se oblékly do slavnostního, pobrukovaly si
s námi známé písnièky a nakonec nám rozdaly
krásné rùže, které byly darem od jedné z nich.
Dojalo nás to. V dobì, kdy senioøi jsou
pøehlíženi, a to jak od vládní garnitury, tak
mnohdy až po ty nejbližší, my jsme je potìšily

a možná pøinesly i trochu toho štìstí.
V polovinì èervna jsme odjely do Rakouska

na sborový festival. Zúèastnilo se celkem 37
sborù, z Èech kromì nás sbor z Milevska.
Pøivítalo nás pùvabné alpské mìsteèko
St. Michael. 

Krása mìsteèka byla
umocnìna nádherným poèasím,
které po celé tøi dny vydrželo.
Koncert se líbil, povedl se nám,
byly jsme  pochváleny i od naší
»šéfkynì«, jak ji nazývala naše rakouská
prùvodkynì. Zpívalo se ale všude, na námìstí,
v restauraci a dokonce i na výletì, kdy jsme
(z 1076 m) lanovkou vyjeli a po svých
vyšlapaly až tam, odkud byl neuvìøitelnì
krásný výhled. Závìreèný pochod mìstem mìl
svùj pùvab, slavnostní zakonèení ale pro nás
znamenalo louèení. Odjely jsme s pocitem
dobøe odvedené práce a opìt se pøesvìdèily, že
naše èinnost je smysluplná, protože dovede
pøinést radost nejen nám, ale i posluchaèùm.

 Miluše Krátká  

Pìvecký sbor Záviš dìkuje tìmto sponzorùm:

# Jihoèeský kraj Èeské Budìjovice

# Mìsto Hluboká nad Vltavou

# Lesy Èeské republiky, s.p. Èeské Budìjovice

# Wienerberger cihláøský prùmysl, a.s. Èeské

Budìjovice

# Jana Dlouhá – Agrotrans Hluboká nad Vltavou

# František Strnad, Koberce –Strnad-Lišov

# Ema Majerová, Jeremiášova 4, Èeské Budìjovice
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h ZPRÁVY Z RADNICE h

z jednání mìstské rady a zastupitelstva

# Mìsto jednalo nad pronájmy a prodeji pozemkù, nad
pronájmem bytu v Lesní ul a prodloužení nájmu bytu v KC
Panorama.
# Rada byla informována, že Èeský úøad zemìmìøièský
a katastrální zapoèal s digitalizací katastrální mapy
katastrálního území Hluboká/V. což mùže vést k tomu, že
pøesnìjším zamìøením hranic jednotlivých pozemkù
vyplynou rozpory mezi starým a novým stavem a budou
pøibývat žádosti o majetkoprávní vypoøádání tìchto pøípadù.
# Rada doporuèila název nové ulice v oblasti Holý Vrch na
Tøešòová nebo Tøešòovka. Dále se jednalo o pøevzetí smìny
pozemkù na Vývarce a vytvoøení cesty.
# SDH  Kostelec požádal o pøíspìvek na oslavu 110. výroèí
založení SDH Kostelec a 3. roèník dokropné v Kostelci.
V rámci akce probìhne hasièská soutìž v požárním útoku,
støelbì, ukázka staré a nové hasièské techniky, zábava pro
dìti. 
# Zastupitelstvo bylo informováno, že v souvislosti se
zateplováním domova dùchodcù byly demontovány døevìné
výplnì zábradlí na lodžiích. Bylo zjištìno, že ze 2/3 jsou
v místech uchycení záhlaví fošen uhnilá, tzn. nelze je již
použít. Z tohoto dùvodu bylo rozhodnuto fošny zpìt
nemontovat a urychlenì byl zpracován návrh na nové
zábradlí ve variantách kovová výplò (pororošt) nebo
sklenìná výplò. Z devíti nabídek byl vybrán dodavatel a
vybrána varianta skla (sklo mléèné prùsvitné, neprùhledné).
# Mìsto pøispìlo na akrobacii letounù Hosín a na jachtaøské
závody o pohár Hluboké.
# V souvislosti se špatným stavem vytápìní MŠ èp. 56 je
jednáno o výmìnì oken v objektu. Ze 7 pøedložených
nabídek byla vybrána jedna, historický vzhled fasády
neumožòuje provést standardní zateplení budovy.
# Rada povìøila øeditele PMH vyèíslením nákladù na
požadované práce opravy vodovodu v Kostelci.
# Granty – Rekonstrukce sbìrného dvora PMH – fond
Asekol z dùvodu vysokého poètu pøedložených žádostí
nepodpoøí
Obnova kaple sv. Isidora v Hroznìjovicích  – provedeno
výbìrové øízení na dodavatele stavby
Parkovištì v ulici Fügnerova II. etapa – provedeno
výbìrové øízení na dodavatele stavby
# Renovace památníku obìtí I. a II. sv. války – pøidìlen
grant Jè kraje Úcta k pøedkùm
# Z dùvodù nejasností, co patøí a nepatøí mezi komerèní
inzerci, se rada zabývala pravidly pro zveøejòování inzerce
v Hlubockém zpravodaji. 
# Žádosti o povolení vjezdu vyhlídkového vláèku na
pozemek mìsta cestou okolo Židovského høbitova nebylo
vyhovìno. Rada usoudila, že vzhledem k množství chodcù
v této odpoèinkové lokalitì a k šíøce komunikace není tato
trasa pro jízdy vláèku vhodná.
# PMH letos instaloval 10 ks parkových lavièek. Poèet se
nadále jeví jako nedostateèný a jsou další požadavky ve
mìstì i obcích. S otevøením stezky do Purkarce jsou
požadavky také na osazení dalších stojanù na kola.
# Pøi pøíležitosti 15 let od podepsání partnerské smlouvy
mezi mìsty Neustadt/Aisch a Hluboká pozvali oficiální
pøedstavitelé mìsta Neustadt zástupce našeho mìsta na
oslavu tohoto výroèí. Akce se koná 30.6. – 1. 7.
v Neustadtu. 
# Nadace ÈEZ poskytla mìstu nadaèní pøíspìvek ve výši
200 000 Kè, k použití na realizaci projektu vytvoøení zázemí
odpoèivné zóny obyvatel domova dùchodcù. Úèelem bude
vytvoøit odpoèinkový prostor pro seniory na pozemcích
vedle domova dùchodcù. Prostor bude vytvoøen v nìkolika
výškových úrovních s lavièkami, stoly, pergolou, prostorem
pro grilování, venkovní posilovnu a rehabilitaci, høištì na
petanque a pod. Nezpevnìné plochy budou osazeny zelení.

Pøedznamenání letního èasu

Každý èas má své pøedznamenání. Pøedznamenáním letního èasu prázdninového je
i setkání s místostarostou Pavlem Dlouhým. Dùvod setkání je jasný a opravdu už zaèíná
mít punc tradice: rozhovor pro letní vydání Hlubockého Zpravodaje. A aby se z tradice
nestala nuda, pøemýšlela jsem o otázce, která ještì v rozhovorech pro Zpravodaj položena
nebyla. Nakonec jsem na ni pøišla. Otázka zní:

Jak se máte, pane místostarosto? Vždycky jsem trochu zvìdavý, jaké otázky máte na
mne pøipravené. Tak tuhle bych tedy neèekal. Jestli není jen konvenèní a je mínìna
vážnì, pak na ni stejnì vážnì odpovídám, že se mám dobøe.

Máte se dobøe, pøestože se v médiích neustále objevují negativní informace o vás?
Ano, i pøesto. Realita, jakou vytváøí nìkterá média, je naštìstí hodnì odlišná od reality
skuteèné.

Nedávno jsem nìkde zaslechl vìtu »Døív v novinách psali o Hluboké kvùli zámku, teï
píšou o Hluboké kvùli Dlouhému«. Nejdøív jsem se tomu výroku pousmál, ale pak mne
napadlo, jak ve své jednoduchosti ta vìta vystihuje situaci. Místo informací o tom, co se
nám tady podaøilo vybudovat, o dobrých vìcech, které slouží obèanùm i návštìvníkùm
Hluboké, se v médiích objeví nesmyslné, vykonstruované ataky, které mají zøetelný cíl
– diskreditovat a poškodit nejen mnì, ale pøedevším ODS. Tyto pokusy mají vždy stejný
a musím øíci, že hloupì prùhledný scénáø: Objeví se rádoby veliká kauza, ve které
»investigativní« autor – zámìrnì neužívám slovo »novináø« veøejnosti popisuje nìjaký
zásadní prohøešek mnì, nebo – a to už zachází opravdu za hranu – nìkoho z mých
blízkých, a� už mé ženy, nebo nìkoho z mých pøátel. V èlánku jsou napsána témìø
senzaèní odhalení domnìlých prohøeškù, vše šikovnì popsáno tak, že i když neexistuje
jediný dùkaz nebo relevantní podklad, pùsobí napsané vìty na nezasvìcené ètenáøe
vìrohodnì. Nebo, tím hùø, hrají napsané vìty na nìkteré nedobré struny špatných
lidských vlastností – závist, neznalost problematiky atd. Pak následuje èas, kdy se
o napsaném rùznì spekuluje a rozvíjí se další konstrukce. Poté, kdy se k záležitosti
vyjádøím, uvedu ji na pravou míru, nastane v celé vìci ticho. Nikdo nepøedloží dùkazy,
které nemá a mít nemùže, protože nic z toho, co bylo napsáno, není pravdou. Takže to
vyšumí do ztracena... ale samozøejmì ve všeobecném povìdomí to prvotní negativní
zùstane. Tak to bylo v pøípadu kolem plateb za akcie mojí ženy, ve kterém dokonce autor
tvrdil, že má k dispozici výpisy z bankovního úètu Èeské spoøitelny – tím veøejnì sdìlil,
že bylo porušeno zákonem dané bankovní tajemství! Pøestože všechny transakce na úètu
mé ženy byly legální, všechny byly zkontrolovány a schváleny daòovým poradcem.

V této záležitost jsem nakonec reagoval otevøeným dopisem èlenùm ODS, protože tuto
vìc už nebylo možné pøejít mlèením a bylo potøeba uvést vše na pravou míru. 

To ovšem není jediný pøíklad negativních mediálních výstupù...
Ne, jediný není. Podobné to je se stále omílaným pøípadem mého údajného pøekroèení
rychlosti na silnici u Písku. Není pro to jediný dùkaz a být nemùže, protože jsem rychlost
prostì nepøekroèil! A stejný scénáø byl i u takzvané kauzy dotací z fondù EU. V této
kauze bylo Hluboké pøièítáno pøíliš vysoké procento získaných dotací. Informace
v médiích pùsobily dojmem, že v Hluboké skonèily snad všechny finanèní prostøedky.
Ale nikdo z autorù takových èlánkù si nedal tu práci, aby v bìžnì dostupných veøejných
zdrojù všech žádostí vyhledal a porovnal, kolik z podaných žádostí o dotace bylo
nakonec Hluboké pøidìleno. Zjistil by, že Hluboká byla nakonec vzhledem k poètu
podaných a získaných projektù pomìrnì neúspìšná. A už vùbec nikdo nechtìl slyšet
nebo napsat, že my jsme byli na zpracování projektù a podávání žádostí skuteènì
pøipraveni, že jsme od roku 2001 mìli na mìstském úøadì specializovaného odborníka,
že jsme se problematikou hodnì peèlivì zabývali. Vygenerovali jsme hodnì projektù,
podávali hodnì žádostí, nìkteré uspìly, nìkteré ne. 

K rozvoji mìsta významnì pøispìli a pøispívají soukromí investoøi, i na to je potøeba
nezapomínat. Jestliže je dnes Hluboká mìstem, kde chtìjí lidé bydlet nebo sem pøijíždí
za zážitky, odpoèinkem, sportem, kulturou, mìlo by to být ocenìno a ne dehonestováno.
Ale to by bylo v rozporu se zámìry a dùvody, s jakými jsou ty negativní informace
veøejnosti pøekládány.

Jde o dùvody politické? Samozøejmì, a také dùvody ekonomické. Otevøenì jsem
mnohokrát deklaroval, že mým krédem je podpora a prosazování národních a hlavnì
jihoèeských, regionálních zájmù. Konkrétnì napøíklad v oblasti agrární politiky, ve které
se výraznì projevuje vliv  naøízení a norem EU. Vliv negativní a v mnoha smìrech pro
èeské zemìdìlce likvidaèní! Problém je v dotacích, které státy okolo nás mìly a mají, ale
nám EU nepovolila dorovnat dotace zemìdìlcùm z národní úrovnì. V praxi to
znamenalo, že ovocnáøství èelilo dva roky levným dumpingovým dovozùm ovoce, a když
se pak logicky domácí producenti nebyli schopni udržet na trhu, cena ovoce vzrostla
dvojnásobnì. Podobnì to je s výrobou vepøového masa, kde jsme pod hranicí 50 %
domácí spotøeby, s vajíèky, jak mají všichni v živé pamìti, v ohrožení je mléko. Jedinou
cestou je nebát se podporovat takovou zemìdìlskou produkci, na které máme zájem. To
je politické rozhodnutí. Kromì toho stojí za to pomoci zemìdìlcùm zkrátit cestu od
producenta ke spotøebiteli, napø. formou oblíbených farmáøských trhù nebo do budoucna
i vznikem sítì takových prodejen. Další cestou je podpora regionálnì produkovaných
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potravin, o což se snažíme se znaèkou »Chutná hezky.Jihoèesky«. V této
souvislosti musím øíci, že mne hodnì potìšilo, že farmáøské trhy už máme
i u nás v Hluboké a doufám, že se stanou tradicí a že bude pokraèovat
trend, v kterém lidé ustupují od nákupù sice levných, ale èasto nekvalitních
potravin ze zahranièí a postupnì se vrací k poctivému èeskému,
jihoèeskému ovoci, zeleninì i mléèným výrobkùm.

Co ještì vás v Hluboké v souèasnosti tìší? Urèitì dva projekty, které
sleduji – zateplení a rekonstrukèní úpravy interiérù Domova dùchodcù U
zlatého kohouta. A pak projekt zateplení základní školy, který byl v èervnu
zahájen, potrvá dva roky a významnì pøispìje nejen k zlepšení vzhledu
školy, ale zejména k snížení tepelných ztrát a tedy k úspoøe za energie. 
U tohoto projektu pozornì sledujeme bezpeènost, aby kvùli azbestu 

v odstraòovaných panelech nenastala kritická situace jako pøed nedávnem
ve školách na Máji v Budìjovicích. A když už hovoøím o hlubocké škole,
musím øíci, že se tìším i na slavnostní ukonèení školního roku, kterého se
i letos zúèastním a pøi kterém si znovu uvìdomím, že nám v Hluboké
dorùstají další generace, kvùli kterým urèitì má smysl naše mìsto dál
budovat a rozvíjet. Dìtem popøeji krásné prázdniny a radostné léto pøímo
pøed školou. Jejich rodièùm, prarodièùm a vùbec všem obèanùm našeho
mìsta bych si dovolil popøát totéž prostøednictvím Hlubockého Zpravodaje
a jen jako vždy dodám, že nám všem pøeji, abychom se po èase odpoèinku
a dovolených zase všichni spokojenì sešli tady u nás doma – v Hluboké nad
Vltavou.
Pane místostarosto, i vám krásné léto bez negativních nesmyslù a dìkuji
za rozhovor. Lucie Burianová

Dìti píší starostovi mìsta

Vážený pane starosto!
Nedávno jste byl u nás ve škole. Ptal jste se, co bychom chtìli zmìnit na
našem mìstì. Moc jsme toho nenamluvili. A tak Vám to radìji napíšeme.

# Co máme rádi na našem mìstì? Všichni se tu znají. Není tu blázinec
jako ve velkém mìstì. Máme krásný kostel, nádherný zámecký park, no, a
hlavnì zámek. Ten je nejkrásnìjší. Je tu  poøád co dìlat, protože máme
lezecké centrum, minigolf, golfové høištì, Malinovou stezku, tenisové
kurty, hodnì cukráren.
# Co se nám nelíbí? Asi bych nechtìla školu, protože musím brzo vstávat.
Je to nuda a k tomu to neumím :-) Zlí lidé, protože ti jenom ubližují. Aby
se lidé chovali slušnìji. Vìtšinou jsou drzí a lakomí. A krást by se také
nemìlo.
# Co se dá vylepšit? Nové školní høištì. To by byly hodiny tìlesné
výchovy! Bìhala bych po novém okruhu. Na sprintérské dráze by byly
nové startovací bloky. A po vyuèování bych tam chodila také. Hodnì èasu
strávím tím, že jdu do školy a ze školy – a tak by se mi líbilo mít
pomalované chodníky. Bylo by na co koukat. Kruhový objezd – vždy�
když lidé jen projíždìjí Hlubokou, tak »kruháè« je tím jediným, co z
Hluboké vidí. Tak by se mohl udìlat hezèí – já bych tam dala sochu – tøeba
našeho zámku. Já bych vylepšila chodníky a silnice. Nedá se po nich skoro
chodit. Jedna kostka moc vysoko, jedna moc nízko. A já zakopávám poøád.
# Co nám tady chybí? Více cest pro koleèkové brusle, skateboard park,
dopravní høištì, zeï pro sprejery, aby nám nemalovali po domech. Runwey
pro RC letadla – je hodnì lidí, co mají rádi modely letadel. Námìstí –
nemáme tu námìstí, co mají všechna krásná mìsta. S kašnou, s holuby, s

kvìtinami, se sochou, se starými domy, i když jeden moderní prùhledný by
tam mohl být. To by totiž byla budova hlubocké redakce. Ale musela by být
prùhledná, aby na ni všichni vidìli, co dìláme.
Pou� celý rok – ale zase bychom se na ni pak už netìšili, Legoland,
Disneyland, Hopsárium, Delfinárium, strašidelný dùm, hrající chodník, ale
s tím vším by to už nebyla naše Hluboká, kterou máme rádi. Musela by být
velká jako Brno, no a pak by se nám tu už tolik nelíbilo.
# A to je vše, co jsme dali dohromady. A kdybyste zase nìkdy potøeboval
poradit, tak my Vám rádi pomùžeme. Mìjte se krásnì.

Dìti z kurzu mediální výchovy, CVÈ Poškolák, ZŠ Hluboká
Rozálie Bulová, Emma Bulová, Matylda Chromá, Marie Chrastilová, Jan
Prchal, Karolína Irrová, Kateøina Irrová, Kristýna Drdová, Veronika
Øehoøová  (To vše dìti z 3. až 5. tøídy, kvìten 2012)

DVOUDENNÍ TÁBOR PRO JUNIORY 
18 – 19. srpna 2012:  9.15 – 18.00 hod

PØISPÍVÁME KE ZLEPŠENÍ SVÌTA
Téma: Spolupráce a služba

Program pro juniory: vìková skupina 11 – 14 let (program v angliètinì
a èeštinì) v prostorách Townshendovy mezinárodní školy, 

Hluboká nad Vltavou, Hradèany 1070

Cena: 50 Kè / den (materiály) 
 100 Kè / den (obìd – možnost pøinést vlastní obìd) 

Registrace: Zuzana Kováøová 722 548 777, sjm.jiznicechy@gmail.com. 
Jedná se o projekt služby nabízený Bahá’í spoleèenstvím.

Povodeò – 10 let
Pøed deseti lety došlo v Èechách k záplavám, naše Podskalská louka se
zmìnila v 70 hektarové jezero, místy v této oblasti sahala voda až do výšky
4 metrù. Hluboká zažila událost, která – doufejme – mnoho dalších
generací nepotká. I proto jsme zavzpomínali na tu dobu s hasièi, i proto
vám pøinášíme v tomto èísle vzpomínkové fotografie. Nechtìla jsem chodit
v Hamrech dùm od domu a ptát se: Jaké to tehdy bylo? Pokud ale máte
chu� na povodeò zavzpomínat, mùžete napsat èlánek èi poslat vzpomínku
mailem, nebo mi zavolat, sejdeme se k popovídání. Kontakty jsou v tiráži
a budu se tìšit. Jinak to letošní léto vám pøeji tak akorát – to správné
množství slunce, deštì, vody i prohøátého letního vzduchu. Alena Mitter

Krásnì rozporuplná zpráva

Nìkdy opravdu tìžko rozpoznat, co je pozitivní a co negativní zpráva.
Vidìno pohledem nezasvìceného, který jen konstatuje povrchní dojem:
silnì pokakaný pruh chodníku, stejnì tak i èást omítky a –  statisticky
hodnì pravdìpodobné –  nebezpeèí pokakání pro nevšímavého chodce.
Pøece jen je trochu rozdíl, pokud si vás oznaèkuje ptáèek jako je  sýkorka,
èi holub anebo ... POŠTOLKA.

Vidìno pohledem zasvìceného, zdárný odchov pìti poštolek v podkroví
budovy spoøitelny na nejrušnìjší Masarykova avenue našeho mìsta je
úspìšná a krásná vìc a hezká vizitka pro naše mìsto! Daøí se tu a líbí všem,
takže nejen pravidelný odchov èápat, od letoška jdou do toho i poštolky.

Starosta mìsta, který evidentnì nadržuje poštolkám a nikoli fasádì,
odmítl, že tato zpráva je rozporuplná. Bereme ji tedy jednoznaènì
pozitivnì!

Mezinárodní škola Townshend – 20 let s námi

Mezinárodní škola zaèínala u nás na Hluboké skromnì dvìma tøídami
v základní škole, a letos oslaví 20 let u nás – v budovì, která kouká zámku
do oken a vzdìlává dìti z celého svìta. I letos se zde úspìšnì a radostnì
maturovalo – vracíme se k této události fotomomentky na stranì 17.
Fotografovala Ilona Králová. Více povídání o fenoménu Townshendovy
školy pøineseme v záøí, až škola zapoène jubilejní 20 školní rok.

Dìtská radost v Municích

Tradièní místo spoleèenských a kulturních událostí – prostor u »hasièárny«
na munické návsi – v sobotu 16. èervna opìt ožilo radostí a veselými
hlásky dìtí. Za krásného poèasí zde probìhla oslava Dne dìtí, která byla
pùvodnì plánována na 9. èervna, ale déš� její termín posunul o týden.

A vyplatilo se to! Sluneèné odpoledne nabídlo munickým dìtem
program, plný soutìží, hudby, tance i oblíbeného opékání špekáèkù na
ohni. Dìti si užily soutìže v házení míèkù na cíl, pøi pøebírání hrachu,
èoèky a fazolí si vyzkoušely roli Popelky, úkoly z oblasti poskytování první
pomoci provìøily jejich šikovnost pøi obvazování. Nadšení provázelo i další
soutìžní úkoly. Velké úsilí všech bylo odmìnìno dárky a sladkostmi.
Velkému zájmu se tìšila ukázka vybavení Mìstské policie Hluboká nad
Vltavou, zejména technického zaøízení – radaru, který mìøí rychlost v
silnièním provozu. Tento »vynález« výraznì zaujal nejen dìti, ale i dospìlé,
pøedevším øidièe. Pohodu na munické návsi doplnil spoleèný tanec pod
širým nebem. Za vydaøený den patøí podìkování všem, kteøí se na
pøípravách podíleli – Janì Peèenkové, Petru Sigmundovi, Jiøímu
Korabíkovi a také Davidu Machartovi a Nadaci ÈEZ za sponzorské dary
a finanèní podporu akce.  Dana Svobodová, OV Munice
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Hasièi
kulaté povodòové výroèí

V roce 2002 se Èeskem prohnala tisíciletá povodeò. Tedy i Hlubokou. Pokud vám je více než deset let, mìli byste si ten srpen pamatovat, 
byly to po všech stránkách nezapomenutelné události. A také pouèení pro mnohé z nás. Pøíroda má poøád hodnì navrch.

Trochu jsme zavzpomínali s tìmi, kteøí tehdy nejvíce pøiložili ruku k dílu, s hlubockými hasièi. Jiøí Karvánek, starosta hlubockých dobrovolných
hasièù, mi pùjèil i album plné fotografií ze zásahu za té velké vody. Hlubocká hasièárna je jako vždy pøepeèlivì uklizena a technika, uniformy a

veškerý materiál pøipraven k okamžitému zásahu. Auta vyleštìna tak, že se jich bojíte by� jen dotknout prstem, abyste nezanechali na èerveném laku
otisk. Jsou pøipraveni, máme je za zády. Pøesto doufejme, že katastrofy letos nebudou – i když je rok 2012 skloòován v rùzných osudových

souvislostech. Hasièi ovšem odvedou dost práce i v dobách klidu. Zdarma a ochotnì a bez reptání. Všimnìte si toho.

Jaké emoce v hasièích vyvolá slovo povodeò?
Právì ta pøed deseti lety? Víme všichni, že to
byla doba tìžká. Tak jako mužskej vzpomíná
celý život na vojnu, tak my na ten krizový týden,
pak hektických deset dnù, nebo spíš 3 týdny,
také nikdy nezapomeneme. Samozøejmì když
dnes jezdíme nebo chodíme po Hluboké, tak si
na tìch místech, kde se nìco událo, samozøejmì
obèas vybavíme rùzné vzpomínky. Èasto se o
tom bavíme, protože to byla vìc, která nám dala
zabrat. Nicménì zase v nìèem nám to pomohlo,
získali jsme trochu prestiže, už jsme nebyli jen
tìmi hasièi, tìmi kluky, co tady cvièí útok a leští
auta. Získali jsme i nìjakou techniku, protože
tehdy se poøizovala za pochodu. Byla potøeba
vapka (vysokotlaký èistiè) poøídila se,
potøebovali jsme centrálu (záložní zdroj
energie), jeli jsme ji koupit. Dneska už jsme
vybaveni a pøipraveni. To znamená, pracovalo
by se nám dneska lépe, kdyby se nìco takového
stalo. Myslím, že i mìsto je dnes v oblasti
povodòových opatøení úplnì jinde než tehdy,
Hluboká se ujala pøíležitosti mìsto zabezpeèit a
provedla protipovodòová opatøení docela
zodpovìdnì. Zpìtné klapky, povodòové stìny,
varovný systém ve mìstì je už na úplnì jiné
úrovni než tehdy. Uplynulo deset let a nìkolik

tehdejších chlapcù s aktivní èinností u hasièù
skonèilo, ale nìkteøí zase pøibyli, takže poètem
zhruba 18 mužù zùstáváme èinní ve výjezdové
jednotce.

Pro mìsto naší velikosti je to optimální èíslo?
Myslím, že ano. Vybavení pro jednoho hasièe
stojí zhruba 40 tisíc korun, zásahový oblek,
náøadí a podobnì. Každý z nás musí absolvovat
rùzná školení a každý rok je opakovat, dneska už
bez školení nesmíte nikam, a proto je musíte
splnit. Pokud by se stal nìjaký problém, nikdo se
za vás nepostaví, zodpovìdnost je na každém
jedinci. Takže dneska jsme už všichni vyškoleni
v podstatì na úrovni profesionálního hasièe.
Protože když zasahujeme zároveò s nimi, kdyby
se nìkomu z nich nìco stalo, my nastupujeme
okamžitì na jeho místo. Dneska prostì bez
papíru neobstojíte. I když jsme dobrovolní
hasièi, ve chvíli, kdy k nám nìkdo nastoupí,
dobrovolnost konèía zaèínají povinnosti. 

Hlubokou tehdy jako hodnì míst v republice
rozdìlila Vltava. Hamr byl celý pod vodou, na
druhou stranu øeky jsme se nedostali, tam
zasahovali hasièi z Kostelce. Bìhem té první
vlny jsme pomáhali v Plavu, pak jsme
evakuovali domov dùchodcù v Budìjovicích na

Staromìstské, èerpali jsme Budìjovice a pøitom
Hluboká už nás taky potøebovala. Pøijeli jsme,
když byl v Hamru metr vody. Takže jsme
odèerpávali a dìlali, co bylo potøeba. A když
voda opadla, pøišla znovu druhá vlna.

Ano, tehdy jsem se vás tak vtipnì ptala, jak jste
si mezi dvìma vlnami odpoèinuli a zjistila jsem,
že jste si nevydychli ani na chvíli? Zásah
nekonèí tím, že od vody nebo ohnì odjedete a
tady jsme navíc pomáhali s následky povodní u
mnoha postižených. Obvykle po zásahu dáváme
dohromady techniku, doplòujeme, opravujeme,
èistíme a pøipravujeme na další výjezd. Bìhem
povodní tady naštìstí kromì škod na majetku
nedošlo k žádnému úrazu.

Když pøišla velká voda, tak jsme s tím nic
dìlat nemohli. Hlídalo se, aby do oblasti nikdo
nešel, zabraòovali, kde to šlo nìjakým vìtším
škodám, hlídalo se preventivnì, aby v
evakuované oblasti nedošlo ke krádežím. Když
voda opadla, dìlali jsme, co jsme mohli, ale
samozøejmì s opatrností, vyvarovat se
zbyteèného riskování, zabránit úrazùm. Lidi z
postižené oblasti na tom mnohdy nebyli po
psychické stránce dobøe, nebylo divu, ale museli
jsme se s nimi nìjak domluvit, snažili jsme se
zachovat klid a se všemi se domluvit.
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I s letadlem se tady letìlo a zachraòovalo, spíš
z dùvodù, že lidi neposlechli a nevyklidili vèas
ohrožené domy, tak, jak byli upozoròováni.
Nìkteøí pøi evakuaci nechtìli odejít, nedovedli
pochopit, že voda ještì mùže stoupnout a mohlo
by dojít k už nezvladatelným situacím.

S nìkterými jsme se taky natrápili, další pak
odváželi na valníku, když už to jinak nešlo. Pak
už jsme mìli pøíkaz, že opravdu za každou cenu
musí lidé opustit zaplavené území. Tu noc jsme
obcházeli celý Hamr, bouchali, nìkde si
myslíme, že lidi uvnitø byli, ale neotevøeli, a pøes
zamèené dveøe jsme nešli.

Album plné fotek zatopené Hluboké
ukazujeme každé návštìvì, co tu máme, nìkdo
už pozapomnìl, je možná dobré èas od èasu si to
pøipomenout. Na pomoc nám tehdy pøijeli tøi
jednotky z Moravy, kluci, se kterými dodneška
udržujeme velmi pøátelské vztahy, navštìvujeme
se, vzpomínáme.

Když to øeknu nadnesenì, naše zem prošla za
posledních 20 let docela velkými událostmi.
Revoluce, velké povodnì na Moravì a o pár let
potom povodnì v Èechách. 

Lidi zjistili, že si musíme pomáhat, stmelilo
nás to alespoò v dobách reálného nebezpeèí?
Myslím si, že naše zemì dokázala, že nejsme na
huntì ani když pøijde velký problém, že
v pøípadì potøeby jsou lidi, kteøí se postarají,
dokážeme si pomoci, a to nezištnì, s nasazením
osobní obìtavosti. A s ohledem na to, jak to
vypadalo po povodni, tak se škody napravovaly
rychle a v mnoha pøípadech se rekonstruovalo k
lepšímu stavu než pøedtím, nìkterým lidem to
možná i pomohlo, hodnì toho se opravilo. 

A dnes? Trénujete nìjak rozdílnì na vodu èi
oheò? Trénujeme na všechno možné. Musíme
absolvovat za rok školení výcvikového roku, to
má na starost velitel Zdenìk Slepièka. 4lenové
sboru mají své školení, øidièi absolvují zas
trochu jiné, na záchrance se školíme zdravotní
školení, kluci, co mají dýchací techniku jdou do
polygonu na dýchací školení, každý rok
proškolení na motorové pily... je toho hodnì.
Plán musí být splnìn, velitel by nemìl k zásahu
pustit neproškoleného hasièe. Prùbìžnì se uèíme
bojový øád, vezmeme auta, jedeme k rybníku,
obejdeme si je, kde co je, nastartujeme èerpadla,
zkontrolujeme funkci pøístrojù. 

Máme i èlun, na ten je vyškoleno pìt mužù.
Pøi zásahu jsme ho zatím nepoužili, tehdy na
velké vodì by se taky nedal použít, to bychom
skonèili nìkde na pøehradì, ale vzhledem k
tomu, jak se teï zalidòuje Vltava lodìmi, i k
požáru plavidla bychom byli schopni dojet.
Vzhledem k nìkterým nedostupným místùm
tøeba na cyklostezkách bychom se po vodì
dostali na místo velice rychle. Takže mezi
Hlubokou a Purkarcem a Hlubokou a
Budìjovicemi by nebyl problém dojet k místu
zásahu po vodì.

Jak dlouho vydrží hasiè èinnou službu?
Odejdou z aktivní èinnosti do hasièského
dùchodu podle svého pocitu, to je nezávislé, jak
se kdo cítí. Když si øeknete, že už v pìtašedesáti
nebudete bìhat nìkde s hadicemi, necháte toho.
Zùstanete pøisívajícím èlenem, vzpomenu
jmenovitì, Fanda Slepièkù – 50 let èinné služby!
Tomu by se všichni mìli podìkovat, jak se o
hasièe staral. Ten letos øekl, kluci, nezlobte se,

konèím. Chodí mezi nás dál, ale ten výkon k
ohni, k zásahu, už po nìm opravdu nemùžeme
chtít. Vzpomenu Karla Dvoøákù, prostì chlapi,
kteøí mají bohatì odpracováno.

Jinak poøád držíte takovou semknutou partu,
to se mi líbí. Bývaly rozdíly, mladí a staøí, ale už
se to taky smazalo. Oni ti úplnì mladí,
dvacetiletí kluci, taky trošièku zmoudøeli, pøišli
do let a pochopili, že nadávali kvùli nìèemu, s
èím starší mají zase vìtší zkušenosti. Vìtšinu
problémù si vysvìtlíme.

Doèkali jste se po povodni ovací, vdìènosti?
Mìsto nám podìkovalo velice krásnì, vzali nás
do Šteklu na veèeøi a dostali jsme na památku
tamhleten krásný modrý pohár, ten se mezi
ostatními poháry ze soutìží opravdu vyjímá. 

A nejvíc nás odmìnilo tím, že se od tìch dob
o nás stará. Od roku 2003 máme tøi nová auta,
techniku, mìsto na nás nešetøí, i když to nejsou
peníze jen mìsta, ale i grantù z kraje a podobnì.
Máme techniku na profesionální úrovni. A nejen
na nás hlubocké jsou hodní, postavili novou
hasièárnu stavìli v Bavorovicích, v
Hroznìjovicích. My jednu naši Tatru dali do
Nové Pece, ta slouží ještì v lese na Šumavì,
Bavorovickým jsme pøedali Avii, kosteleètí mají
auto obstarané z Temelína. Mìsto se stará a
máme plnou podporu, ale je to respekt na obou
stranách, snažíme se to všechno zase mìstu vrátit
a odvést v práci pro mìsto.

Ne všude to za povodní mìli takhle
organizované. Málo platné, složka, která je
pøímo vojensky cvièená, zvyklá na výjimeèné
situace, funguje lépe než vydìšený civilista.
Kde nemají vlastní hasièe, zplakali nad
výdìlkem nebo museli prosit o pomoc odjinud.
Nedávno jsem èetl v novinách, že v Èechách je
340 tisíc dobrovolných hasièù a jejich poèty
poøád stoupají a že vlastnì po revoluci hasièi
a vèelaøi jsou jediné dva spolky, které zùstaly
funkèní a pracující z dob minulých. Èervený
køíž, zahrádkáøi, ty všemožné tehdejší spolky už
se nerozvíjejí. Pokud nebereme v potaz
sportovní organizace. 

Nám se øekne, jsme pøipraveni a jdem! Je to
i o tom, že vìtšina hasièských spolkù má
minimálnì 100 letou tradici, my máme teï 136
let, jsou sbory co mají tradici 140 – 145 let.
Napøíklad Bukovsko má 140 let, takže nìkteøí
jsou ještì pøed námi. Loni jsme oslavili 135. let
velkým dárkem – novým autem. Ke 125. letùm
od našeho založení jsme vydali brožurku, o
našich otcích, dìdech a i pradìdech. Nìkterý
hlubocký hasiè už to má tedy pøímo v genech,
nìkdo ale pøijde úplnì novì a zaène pracovat.

A malé dìti se k vám také hrnou? No, je to spíš
tak, že hasièi nejsou až tak atraktivní, tady se
dost pracuje. Hodnì dìtí nám utíká na baseball
a podobnì, je tady hodnì zajímavých možností,
tam se s nimi podívají víc do svìta a je to pro nì
atraktivní sport. U nás není jen sport, dítì musí
umìt zdravovìdu, topografii, hasièinu, støílení ze
vzduchovky a je to dost o práci, takže si to
nìkteré dìti rozmýšlejí. Ale takovou partièku
dìtí máme, taky jsme se tehdy zavázali
starostovi, že dìti povedeme, abychom si
vychovávali nástupce. Spíš je problém s
vedoucími, v dnešní hektické dobì èasu nikdo
tolik nemá. A jestliže z tìch dìtí chcete nìco mít,

 musíte mít schùzky pøipravené, vychovávat je
a jezdit obèas na soutìže, udìlat aspoò týden
tábor na Lipnì, je to pro nì odmìna. Dneska je
už nesmíme vozit v hasièským autì, takže pro
deset dvanáct dìtí je tøeba sjednat autobus.
Trošièku jsme teï vyhráli tím, že to dìláme
dohromady s Kostelcem, tam mají také oddíl a je
moc dobøe vedený.

S Kostelcem a Bavorovicemi si každý sbor
vlastnì jede po své linii, samozøejmì, kdyby byla
potøeba, není problém se spojit ke spoleèné
práci. My jsme se soutìžemi skonèili, protože se
hlavnì staráme o techniku a jsme pracovnì
vytíženi tak, že kdybychom to chtìli v soutìžích
nìkam dotáhnout, musíme obìtovat další èas na
tréninky.

Stejnì je obdivuhodné, že to dìláte nejen ke
svému zamìstnání, ale ukrajujete i èas
vìnovaný rodinì. Rodiny se s tím za ten èas, co
se tomu vìnujeme, smíøily. Je to koníèek, máme
ho rádi, nìkdo chodí na kuželky, nìkdo do
hospody, my chodíme sem, do hasièské
zbrojnice.  Rodiny mají pochopení a myslím, že
nikdo doma problém nemá.

Je to koníèek ušlechtilý, ale myslím, že
povodeò už byste si nepøáli prožít znova.
Urèitì ne, nejen s ohledem na škody a neštìstí,
které živel v celé zemi napáchal. Tehdy jsme jeli
i 36 hodin natvrdo, beze spánku, v plném
nasazení. A ani ti, co byli na kopeèku, si nebyli
jisti, že jim se nic nestane, v Ponìšicích na nì
vtrhl potok shora. 

První vlna pøišla 8. srpna a druhá 13. srpna,
pìt dní po sobì. Tisíciletá voda, tak snad už ji
nezažijeme... Když vzpomenete na Moravu,
v 1997 to bylo ještì horší o to, že tehdy ještì
tolik nebyly mobily, v roce 2002 už se 99 %
problémù dalo øešit mobilem, byli jsme ve
spojení, rádia informovala, lidi nasadili síly a
snažili se o propojení, jezdili po kraji, pøedávali
informace.

Jsme rádi, že jsme mohli svému mìstu
pomoct, ukázali jsme, že tu nejsme zbyteènì.

Naši hasiètí pøátelé nám odvedli naši døívìjší
pomoc jim, také pøi povodních: Závišice, Ústí
nad Orlicí a Èernovír, nás domácích bylo tehdy
tady u nás asi 15 a pøijelo dalších 30 lidí,
dohromady zasahovalo tedy kolem 50 lidí. Naše
ženské polovièky pak pomáhaly uklízet v Hamru
domy, jíst se hodilo k Jirkovi Hanušovi, my spali
v hasièárnì, pøespolní hasièi na uèilišti.

Pomoc z nejhoršího jsme ukonèili do
18. srpna, definitivnì jsme konèili 25. srpna.
Ještì jsme myli cyklostezku a èerpali u Dudkù,
potøebovali jsme, aby pak Podskalská louka
snižovala hladinu, abychom mohli odsávat domy
pod ní, takže se to muselo podhrabat, nechat
protéct na baseballové høištì a odtud do Vltavy.
Vltava to kanálem nepustila, jak byla zvedlá
hladina a museli to vypouštìt druhou stranou, do
toho 25.8. jsme mìli hodnì co dìlat. Takže celý
srpen tehdy padnul na povodnì...

Ale na Hluboké to bylo takové romantické, jak
vidno z fotografií, zámek a pod ním na
Podskalské louce pùvabný rybník.
Labutì tam plavaly, rackové létali, èápi, všude
spousta ryb, pro tu pøírodu to tehdy byl prostì
jenom návrat k nìjakému døívìjšku, který my už
nepamatujeme...
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Co všechno dìlají hasièi v Èechách?

Zpravodajství z èervna 2012 – trochu èísel:
Jednotky požární ochrany bìhem pondìlí 18. èervna 2012 zasahovaly
u celkového poètu 367 událostí, což je o 25%  více než je dlouhodobý
denní prùmìr.  Hasièi likvidovali 64 požáry (dlouhodobý denní prùmìr èiní
55 požárù dennì), zasahovali u 60 dopravních nehod (denní prùmìr èiní 52
dopr. nehod se zásahem hasièù), vyjeli k 187 technickým zásahùm (denní
prùmìr èiní 149 technických zásahù), v 15 pøípadech likvidovali únik
nebezpeèné látky, z dùvodu planého poplachu vyjeli celkem 39 krát
a ostatní mimoøádnou události øešili ve dvou pøípadech. Pøi všech zásazích
hasièi zachránili 34 osob.

Požáry bìhem pondìlí (18. èervna 2012) zpùsobily škody za 2,9 milionù
korun, nikdo nebyl usmrcen, ale tøi osoby se zranily. Nejvíce požárù ve
sledovaném období evidujeme v hl. m. Praze. Èeskou republiku v tìchto
dnech stále trápily bouøky, ze statistiky hasièù vyèteme:  
Blesk jako pøíèina požáru

Podíváme-li se do statistiky Hasièského záchranného sboru ÈR za
posledních šest let (2006 – 2011), evidujeme 397 požárù, které zpùsobil
blesk. Z toho bylo zapáleno celkem 76 objektù s hromosvodem, 177
objektù bez hromosvodu a 144 ostatních objektù (napø. stromy, kùlny,
sloupy). Škody u požárù zpùsobené bleskem se vyšplhaly na témìø 114
milionù korun. ( Ivana Svitáková, mluvèí hasièského sboru ÈR,
www.hzscr.cz )

A to nepoèítáme pøípady, kdy hasièi z celé ÈR vyjíždìjí zachraòovat
koèky, psy, ptáky, a jiná domácí èi divoká zvíøata. Prùmìrnì za rok hasièi
zvíøata odchytávají ve více než 1200 pøípadech. Kapitolou pro sebe jsou
také neposedné dìti, jejichž vynalézavost nezná mezí a èasto strkají své
ruce a nohy do všemožných otvorù a škvír. Ruka šmátralka v automatu na
krmení v zoo, záchrana holèièky z automatu na hraèky, záchrana uvízlého
chlapce, který si zaklínil hlavu mezi dvì trubky stojanu turistické mapy.
Zhruba dvouletý kluk si doma pøes hlavu na krk pøetáhl dìtské záchodové
prkénko, ale dostat ho nazpìt se mu už nepodaøilo. Po nìkolika hodinách
marných pokusù chlapce vysvobodit zavolala matka na tísòovou linku 112.
Hasièi pak chlapce i s matkou odvezli na stanici, kde dítì nežádoucího
nákrèníku zbavili. A chlapec se ještì seznámil s hasièskými auty, takže
zapomnìl i na své útrapy. Jedním z kurióznìjších pøípadù je událost
z Tøebonì, kde v peèovatelském domì vyjela jistá maminka s koèárkem
výtahem do prvního patra, a poté, co z nìj s dalším dítìtem vystoupila,

výtah se neèekanì rychle  zavøel a uvnitø zùstal osamocen koèár
s miminem. Ovládání výtahu bylo najednou mimo provoz, protože koèár
zasahoval do fotobuòky. Nezbylo tedy, než volat hasièe, kteøí dveøe výtahu
brysknì otevøeli. Ve Staré Roli museli karlovarští hasièi vyprostit dva hráèe
kuleèníku, kteøí strèili ruce do otvorù pro kuleèníkové koule a nemohli je
vytáhnout zpìt. Devítiletá holèièka zkoušela na prst dvojitý kroužek
z chirurgické oceli, ale ouha – nešel sundat. Parádnici od ozdoby
nepomohli ve zlatnictví, ani v nemocnici. Pøivolaní hasièi pomocí malé
brusky kroužky naøízli, jehlovými pilníky dopilovali a rozevøeli. Po celou
dobu prst dívce ochlazovali vodou. O zbytek se pak postarali zdravotníci.

Nìkdy mají lidé skuteènì šílené nápady a jejich následky pak musí øešit
záchranáøi. Na své hazardérství tak málem doplatil øidiè osobního auta,
který se v únoru pokusil zkrátit cestu pøes zamrzlou pøehradní nádrž Lipno.
Jeho vùz se asi 15 metrù od bøehu propadl do ledu, ovšem øidiè naštìstí
ještì stihnul z auta vylézt staženým oknem a bez zranìní se po ledu dokázal
doplazit zpìt na bøeh. Auto se však muselo z vody vyprostit, kvùli tomu na
místo dorazilo na dvacet hasièù, z toho sedm potápìèù. Po více než dvou
hodinách se jim podaøilo ve spolupráci s technikou státních lesù auto
z vody vytáhnout.

V letních mìsících nejsou požáry polí a luk žádnou výjimkou, èasto jsou
zpùsobeny samotnou zemìdìlskou technikou nebo odhozenou cigaretou.
Desítky profesionálních a dobrovolných hasièù likvidovaly nedaleko
Jakartovic na Opavsku požár obilného pole, který mìl opravdu kuriózní
pøíèinu. Požár zøejmì zpùsobil neš�astný pták, který se rozhodl usadit na
sloupu vysokého napìtí. Na sloup dosedl tak nešikovnì, že svým tìlem
vyzkratoval elektrické dráty a jeho hoøící tìlo, které dopadlo dolù na okraj
pole, obilí zapálilo. Silný vítr se pak postaral o rychlé rozšíøení požáru.
Celkem shoøelo cca 15 ha obilí. Škoda zpùsobená požárem byla odhadnuta
na 370 tisíc korun.
 Bylo by asi možné zmínit i další požáry a jiné mimoøádné události
s kuriózními pøíèinami nebo prùbìhem, ty však bohužel mìli mnohem
ménì š�astný konec než výše uvedené. I když jsou tyto neobvyklé pøípady
ze zpìtného pohledu úsmìvné, postiženým osobám tehdy bezpochyby tak
smìšné nepøipadaly. Proto se snažte, abyste se do podobné nouze nedostali
a nepotøebovali pomoc hasièù ani jiných záchranáøù.

A tìm našim, hlubockým, držme palce a mìjme je rádi, i ve chvílích, kdy
nejsme zrovna v úzkých a jejich pomoc nepotøebujeme.
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Pan Vladimír Køíž
herec / loutkoherec / principál – režisér/ skvìlý èlovìk

Jsou lidé, kteøí jsou hodnì bohatí. Protože žijí bohatý
život. A takový mìl pan Vladimír Køíž. Charismatický
mužský s krásnýma oèima. Kumpán mnoha pøátelských
seskupení, který nezkazil žádnou legraci. Naopak ji
vymýšlel a byl iniciátorem mnoha dobrých nápadù,
z nichž nìkteré pøežijí další generace. Stál u vzniku
Rumunské republiky v Èechách (figuroval v ní rum
a nikoli Rumuni), u zrodu zpívání koled v Alšovì galerii,
stal se jedním z hlavních iniciátorù znovuobnovení
divadla v našem mìstì a navždy už tedy bude mít prsty
v každé divadelní høe, komedii nebo muzikálu, který
proslaví Hlubokou.

Byl dobrý manžel, táta, dìdeèek pìti vnukù
a pradìdeèek ètyø pravnouèátek, kamarád, úžasný
vyprávìè vtipù, dobrý pamìtník starých èasù.  Skromný,
aè jeho pøínos kulturnímu životu a kultivaci lidského
ducha byl znaèný. A to nejen u nás na Hluboké.

Teprve v dnešních souvislostech jsem si uvìdomila, že
jsem ho potkávala už od svých 3 let. Od chvíle, kdy jsem
se školkou a s mámou zaèala chodit do Malého divadla,
byl tam, v postavách loutek nebo èinoherních postav.
Zažil krásnou éru Malého divadla v Èeských
Budìjovicích, kdy v období 1959 – 1965 soubor pracoval
bez vlastní divadelní budovy, ale pak získal krásné
prostory v bývalém kinì Oko v Jeronýmovì ulici
a vybudoval si skvìlou povìst.

Vùdèími osobnostmi »nového« Malého divadla byli
v 60. letech režiséøi Josef Krofta, Ladislav Dvoøák, Ivan
Pilný, Antonín Bašta a výtvarník Lubor Friedrich, svým
dílem pøispìl jako režisér i autor Boris Jachnin. Svou
èinnost tehdy poprvé divadlo rozšíøilo za hranice Èech
(v letech 1967– 1968 pùsobí na paøížském pøedmìstí
Colombes, kde se hrálo celkem 42 pøedstavení). Profil
divadla v 70. letech tvoøily inscenace Jiøího Støedy,
Milana Tomáška i Jana Kaèera (Zlatovláska v dramatizaci
Josefa Kainara). Samá dobrá jména a kvalitní umìní, a to
nejen pro dìti, ale i dospìlé – a nejen v Praze se tehdy
daøilo kombinaci divadla a filmu a èerného divadla.

A u toho Vladimír Køíž byl. Zahrál si od zaèátku
krásných let šedesátých až do roku 1973 v mnoha
inscenacích (Mauglí, Moøský car, Mastièkáø – hrálo se v
prostorách AJG, Køesadlo, Giòol v Paøíži, Pun�a a Kiki,
Pták Ohnivák a liška Ryška, Tøi zlaté vlasy dìda Vševìda,
Jak se dìlá cirkus, Musearium, O Sluneèníku, Mìsíèníku
a Vìtrníku, Neviditelný, Podivuhodná dobrodružství
Edudanta a Francimora, Pohádky Karla Èapka, Kdo byl
Šimšon?Dagmar èili Markéta, Guliver v Maòáskovì,
Rukavièka, Pozor, zde straší!, O zatoulaném kotìti,
Jednièky má papoušek, Kouzelná galoše, Kádrobaret,
Medvídek Pú, Ztratil se nám Pun�a, Šlamastyka s
mìsícem, Hra o Aucassinovi a Nicolettì, Sluha a tøi
mušketýøi, Jdi tam – nevím kam, pøines to – nevím co,
Setkání s Dionýsem... a to není výèet zdaleka kompletní).
Nepamatujete náhodou? Byla to krásná léta, i když s
sebou nesla i jinou, trpèí pøíchu� ne zcela svobodné doby.

## A poslední éra minulých 20 let postavila pana Køíže
do role principála novì se rodícího divadla na Hluboké.

Na skupinové fotografii nad ležícím panem Vláskem je
pan Køíž uprostøed, a právì tuhle fotku kdysi ukazoval
i Elišce Adamové: Vidíš, héreèko, já jsem taky hrál! 

V porevoluèních dobách se už ale ujal hlavnì role
režiséra.

On nám byl schopný peprnì vynadat a poslat nás do...
háje, a øíct, jdìte domù, dneska s vámi žádné zkoušení
nebude! øíká pan Jirátko. Od zaèátku jsme ho vnímali
jako principála divadla. Na zaèátku renesance hlubockého

divadla se tehdy sešli na tenisové schùzi Zdenìk Piklù, Aleš Chrtù a s dali hlavy dohromady
s Láïou Køížem a domlouvalo se divadlo, vzpomíná Eliška Adamová. Možná už o tom
mluvili pøedtím, ale právì tam se o tom zaèalo už doopravdy. Každopádnì mì tehdy oslovili
asi mezi prvními budoucími herci s nabídkou role... Dadlu Remtovou taky a hrály se Dvì
Maryèky. A pan Køíž to všechno dával dohromady a odehrála se první pøedstavení v
Sokolovnì. Maryèky, Nebožtík z Olšan, Kdosi brousí nad Païousy ... Lucerna, Naši
furianti se už hráli na nové scénì Panoramy.

Hrála se pøedstavení, kam se vešlo hodnì hercù, mnohdy hrála i opravdová voòavá
bramboraèka anebo koláèe. Vláïa mìl dobøe vymyšlené scény, øíká pan Jirátko,  napøíklad
jedna hra zaèínala tím, že já hrál na jevišti faráøe, v kostele, a ostatní herci sedìli mezi lidmi
v hledišti a pøi zaèátku »mše« se zaèali trousit na jevištì. Ostatní diváci znejistìli, a nevìdìli
jestli se nemají náhodou zvednout a jít taky. Navíc jsme chodili i s pytlíkem na vybírání
penìz, kostelníka dìlal Pe�a Dvoøák, a mì druhý den moje kolegynì z práce, která byla na
pøedstavení, vynadala, že nedošel až k nim, že mu nemohla dát pøipravenou pìtikorunu.

Láïa mìl dobrou hereckou pamì�, takže byl nepøeberná studnice vtipù, jednak mìl
zajímavé nápady. Do inscenace Kdosi brousí nad Païousy vymyslel šikmu – naklonìnou
plochu. V tìch zaèátcích dával všechno dohromady on, pøinesl hru, my mu ji rozmlouvali,
pøinesl jinou...  režíroval, maximálnì si støihnul minirolièku, hrát už nechtìl.

Elišku jednou rozplakal...To když jsem hrála smrtku a moc mi to nešlo, šermovala jsem
s kosou a ještì k tomu zpívat – to se mi asi dohromady nedaøilo, mì zpívání moc nejde. On
nešel nikdy pro slovíèko daleko, ale nikdy jsme mu neuvìøili, že by byl pøísnej, ani hlas na
nás nezvyšoval.

Nakonec zaèal vždycky doopravdy režírovat až na generálce, pøiznává Jirka Prokeš, když
už šlo úplnì do tuhého. To pøišel v takové bojové náladì, že už to dá koneènì do fazóny.
Ona ta první doba divadelní byla taky trochu jiná. Vždycky jsme si došli s velkým džbánem
pro pivo a spíš jsme si hráli pro sebe a pro radost, jako kamarádi, bylo tam víc lidí, bylo
veselo. Opravdu to spíš bylo to klasické ochotnické divadlo, tak jak se døív hrávalo na
malých mìstech. Dnes už je doba trochu jiná, trochu nás to posunulo, malièko jsme se
zprofesionalizovali, má to trochu vývoj. Pøece jen sem zaèali jezdit lidi i z Budìjovic, tak
jsme se zaèali víc snažit, èlovìk tomu chce dát víc odpovìdnosti než by dával »jen« do
hraní pro pøíbuzné nebo kamarády. A taky jsme ze zaèátku odehráli jen pár pøedstavení, v
Sokolovnì jsme si zahráli tøikrát za sebou a dost. Když se nìkdo spletl, všichni na to èekali,
aby se mohli zasmát. Divákù se tam sice vešlo hodnì, ale zase vidìly jen první tøi øady,
hledištì tvoøily židle postavené na parketách. Vašek Irovský tenkrát udìlal jakýsi mixážní
pult, aby bylo slyšet – dnes už jsme hýèkáni technikou v Panoramì.

Já si vždycky vzpomenu, øíká Hanka Hanušová, že kdykoli nás potkal, nás ženské od
divadla, nebo možná i jiné, tak nám políbil ruku! A v tom asi musí být trochu divadelnické
nadsázky, protože bìžný zvyk to není, a obvykle si to muži nedovolí. A bylo mi to milé.

Láïa byl prostì formát, mužskej, se kterým jsme užili spoustu legrace, chodili jsme na
brigády sázet stromky, spoleèné Silvestry, mìl dar výøeènosti – prostì spoleèenský èlovìk,
se kterým bylo krásné se potkávat

Poslední léta se s elegancí vzdal divadelní režie a pøedal ji Petru Píšovi, nicménì do
divadla chodil a podporoval vás?
Chodil pravidelnì a èasto, ke konci zkoušek, když už jsme to víc umìli, nám radil: ten
mluví potichu, ten zas tohle, zajímal se o nás nadále... Dal divadlu na Hluboké impuls, vtáhl
nás na jevištì, zkrátka nás dostal. Stojí nás to hroznì èasu, od vybrání hry, zkoušek, uèení
textù, pøedstavení – pøizpùsobujeme tomu celý svùj osobní život – pøece si nedovolíme
odjet v nedìli na lyže nebo dál na výlet, když veèer hrajeme, protože co kdyby se nìco
stalo...

Jméno Vladimíra Køíže už vìènì zùstane jménem hlubockého divadla, kam si chodí
zahrát ti, kdo jednou pøièichli k divadelní roli a už je ta chu� stát pøed aplaudujícím
hledištìm plným rozesmátých oblièejù nepustí. Principál bude dozajista pøítomen každé
zkoušce, každému pøedstavení, i v každé šatnì... i v té dámské...

To není žádná novinka, usmívá se Eliška Adamová. V Sokolovnì byla jen jedna šatna,
kde jsme byli všichni pohromadì... My jsme na sebe zvyklí.

A Petr Píša pøipomene i zvláštní chvilku, že po obøadu a rozlouèení s panem Køížem se
s ním dala do øeèi paní, která naše divadlo znala a ptala se, co se pøipravuje na další
divadelní sezónu. A nesmìle vyslovila pøání, že by si tak ... moc ... ráda... nìkdy s námi
zahrála a jestli by se nemohla pøijít podívat, až zaènou zkoušky. 

Principál hlubockého divadla tedy dokáže ovlivòovat vìci, na kterých mu záleží, i z
jiných svìtù. Budeme na nìj vzpomínat rádi a v dobrém.

Povídali jsme si s Hankou Hanušovou, Eliškou Adamovou, Jirkou Prokešem, Josefem
Jirátkem a Petrem Píšou.
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Rozhovor s  fontánou...
V nekoneèném pøelévání  proudí voda mezi dvìma mramorovými
polovinami fontány, zas a znova a ještì a stále... a znova. 

Tak jako zas a znova a stále tepe srdce, jehož je voda, pøelévající se v
mramoru, symbolem. Symbolem, který už dva roky vítá všechny, kteøí
pøichází do Relaxaèního a regeneraèního centra Hluboká. Symbolem,
který je tichým svìdkem každého z uplynulých dní. Co by vyprávìla
zurèící voda? Co by prozradila fontána ve tvaru srdce, kdyby byla
požádána o rozhovor? 

Žádat fontánu o rozhovor?? Nesmysl! Nemožné...
Opravdu? Stejnými slovy – Nesmysl! Nemožné! byly vlastnì nedávno,
na zaèátku tøetího tisíciletí, nazvány první vize a myšlenky na vytvoøení
místa, ve kterém budou lidé nacházet výjimeèný èas jen pro sebe, místo,
kde ve vodních procedurách, masážích, regeneraèních terapiích i léèebné
péèi najdou ztracenou energii i zdraví.

Nemožné? Kdepak. Tam, kde je srdce, nic není nemožné.
A tak následuje nìkolik let plánování a hledání nejlepších možností
a cest... A skeptici dál øíkají své: Nemožné.

Jenže srdce žádná, ani sebevíc skeptická slova, zastavit nemohou.
A jen srdce dokáže promìnit vizi, ideál, myšlenku, v realitu. Stane se. Pøed
oèima pochybujících i doufajících roste do výšky i šíøky stavba. Základy,
zdi, okna, dveøe, støechy... sen se zaèíná stávat skuteèností a aby se jí mohl
stát dokonale a úplnì, je potøeba dalších srdcí, která sen naplní neokázalou
a o to vìtší  elegancí, vkusem, pozorností každému detailu. Volbou toho
nejlepšího, co bude pøíští pøíchozí vítat, hýèkat  a zvát k opakovaným
návratùm. 

Èas plyne rychle, za promìòováním snu ve skuteènost je nekoneèno
hodin, dnù, vìnovaných místu, o nìmž mnozí øíkali: Nemožné.

Èas plyne a pak jednoho dne zaène plynout a pøelévat se voda ve
fontánì... jakoby srdce místa zaèalo bít a mohlo uvítat všechny, kteøí
poprvé vstoupí. Poprvé – je 30.6. 2010, je letní podveèer a Relaxaèní
a regeneraèní centrum Hluboká se slavnostnì otevírá svým hostùm, aby
mohli vejít k bazénu, stanout v oválném sálku balnea, dotknout se
bìlostných van nebo novotou vonícího døeva lavic v saunách. Aby
s údivem mohli stát mezi nejmodernìjšími posilovacími stroji, steppery,
trenažery ve fitness. Aby mohli vstoupit do stylovì pohodlných pokojù
a apartmánù, aby mohli vnímat harmonii sladìní barev, tvarù, materiálù.
Aby se nechali smetanovì lesklou dlažbou dovést do restaurace a vychutnat
všemi smysly pøipravené delikatesy. A aby se slova »nesmysl a nemožné«
definitivnì promìnila na »neuvìøitelné a skuteèné«.

Slavnostní poprvé – a po nìm další a další, dny které pøináší další
»poprvé«. Poprvé svatební hostina, poprvé odborná konference, poprvé
oslava narozenin, poprvé... tøeba pobyt èeské fotbalové reprezentace. 
A fontána pøelévá šumící vodu a s ní i èas a je nìmým svìdkem pøátelských
setkání v Lobby baru, procházení uvolnìnì spokojených hostù, kteøí z
bazénu míøí do svých pokojù, aby pozdìji mohli jít za gurmánskými zážitky
v restauraci. Kniha hostù plní své bílé listy pochvalnými, obdivnými,
spokojenými, dìkovnými  vìtami. Fontána odmìøuje èas a v nìm se plní

další rozmìr snu – k tìm  už skuteèným  se pøidává další. Vize léèebné péèe
získává naplnìní – otevírá se partnerská RRC Clinic, která je cestou ke
kráse a zdraví díky plastické chirurgii, estetické dermatologii, ortopedii
a...kardiologii. Krása, Svìžest, Zdraví. Pohyb. Srdce.

Ve fontánì stále šumí voda a pøipomíná, že tady, v Relaxaèním a
regeneraèním centru Hluboká, je už dva roky jiný, zvláštní, výjimeèný svìt,
který svou atmosférou, klidem, nevšedností, dává zapomenout na
uspìchaný, nìkdy nevlídný svìt tam venku. Svìt, který znamená jistotu a
oázu pro stále více tìch, kteøí pøichází a svou pøítomností naplòují smysl
tohoto svìta. A také mu svou pøítomností dávají budoucnost.

Budoucnost svìta, který byl stvoøen srdcem.
U pøíležitosti 2. výroèí otevøení RRC Hluboká vìnováno – s obdivem a
úctou – MUDr. Ladislavu Pešlovi, který dal RRC Hluboká srdce a Lence
Havlové a Radce Schmiedové, které daly RRC Hluboká duši.

Lucie Burianová

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obèané mìsta 
Hluboká nad Vltavou,

dovolte, abych Vám u pøíležitosti 2. výroèí otevøení RRC Hluboká
jménem RRC i jménem svým podìkovala za Vaši pøízeò, 

které si velmi vážíme. Vaše pøítomnost a pobyt v RRC je pro nás
významnou motivací pro zachování a rozvíjení vysoké úrovnì služeb,

které jsou urèeny právì Vám.
Pevnì vìøím, že RRC Hluboká bude pro Vás i nadále místem, 

kde nacházíte uvolnìní, relaxaci, cestu k dobré kondici a ke zdraví.
Vìøím také, že i ve tøetím roce své existence bude RRC Hluboká

pøispívat k prestižnímu jménu mìsta Hluboká nad Vltavou.
Lenka Havlová, generální øeditelka RRC Hluboká

Bezplatná øádková inzerce pro hlubocké obèany:

BLUEBERRY SHOP!! 
Novinky na léto: sukénky kárované 6 – 14let... šortky pro kluky
(teplákovina) vel. 128 – 158... noèní barevné dívèí košile....
pláštìnky, dívèí šatièky Wolf ... vel.98 – 128... chlapecké triko kr.
rukáv GOOD CHILDEREN, 8-16let, mix barev, 100% bavlna... Ceny
skvìlé. Logické hry pro pøedškoláky (4 hry v balení).... (TIP na
dárek) 
Pøipravujeme: baèkùrky èeské výroby vel.23 – 29, jarmilky na
cvièení vel.24 – 29 kombinézy slabé na deštivé a podzimní poèasí
(vel.80–122) pyžama od 98 – 164 teplákové soupravy GOOD
CHILDEREN.
 Všem zákazníkùm, babièkám, tetièkám a kamarádkám pøejeme
krásné sluneèné a hlavnì teplé léto!!!!!!

OO Nabízím výuku
–  èeského jazyka

–  francouzského jazyka
–  èeského jazyka pro cizince

tel.: 777 890 205

OO Pronajmu 1+1 
Masarykova 51,  46 m  vytápìní2,

el. na noèní proud, velká pøedsíò,
nová koupelna a wc, kuchyò
sklokeramický sporák. 
Tel 777 144 867.

OO Nabízím pøeklady,
tlumoèení, výuku

francouzštiny,
španìlštiny, italštiny.

Pøíprava na mezinárodní
zkoušky.

Tel. 606 132 394

Strana 14 Hlubocký zpravodaj | èervenec – srpen  2012



h ŠKOLA h

Druhý roèník Hlubocké Superstar

Dne 11. èervna 2012 pøedstavil svého vítìze
druhý roèník pìvecké soutìže Hlubocká
Superstar. Mladí zpìváci se opìt utkali ve dvou
kategoriích. Ve skvìle obsazené 1. skupinì
zvítìzila Veronika Kazdová, na dalších dvou
místech skonèili Adéla Váchová a Dan Trnka. Ve
druhé kategorii si první místo
vyzpívaly Andrea Marková
s Anièkou Taovou a Anièkou
Ondøichovou, na pomyslné
støíbrné pøíèce skonèila Andrea
Marková, Karolína Bajerová
s Denisou Rybovou a bronz
získala Katka Dominová. Ale
ani ten, kdo nevyhrál, nemusel
smutnit, protože všichni

zpívali výbornì a zaslouží si velkou pochvalu. A kdoví,
tøeba vyhrají napøesrok. 

Organizátoøi soutìže tímto dìkují zvukaøi Davidu
Haladovi, panu Píšovi za pùjèení mikrofonù a sponzorkám akce paní Nadì
Taové a Evì Irrové. Irena Martincová, František Èernoch

Poznávací  zájezd do Berlína 

Dne 22.5.2012 se skupina 12 žákù ZŠ Hluboká vydala na cestu vlakem do
hlavního mìsta Spolkové republiky Nìmecko. Berlín nás pøivítal
sluneèným poèasím a tropickými
teplotami, a proto jsme neváhali
a hned po ubytování v hostelu
jsme vyrazili na prozkoumání
mìsta. Protože je vìtšina
berlínských památek viditelná
i z vody, byla plavba lodí
pøíjemným zpùsobem, jak se s
nimi poprvé seznámit. Druhý den
jsme j iž pamìt ihodnosti
prohlíželi pìšky, pøi velkém
okruhu centrem jsme navštívili
rozlehlý park Tiergarten, prošli
hlavní ulici Unter den Linden a
vidìli mimo jiné Braniborskou
bránu, univerzitu, všechna známá
námìstí nebo Muzejní ostrov.
O d p o l e d n e  j s m e  m ì l i
d o m l u v e n o u  p r o h l í d k u
parlamentu, z jehož teras je
krásný výhled na celé mìsto.

Tøetí den nás zavedl do
nedávné minulosti Berlína. Metrem jsme dojeli k asi kilometr dlouhému
zachovalému úseku Berlínské zdi. Její èásti byly po revoluci pomalovány

umìlci z celého svìta, a tak zde mùžeme vidìt mnoho
zajímavých kreseb. 

Na námìstí Alexanderplatz vyjeli nìkteøí z nás až do
203 metrù na vyhlídkovou plošinu Televizní vìže. Výhled
je sice krásný, ale po pobytu v otáèivé kopuli jsme byli
zpátky dole vdìèní za pevnou zem pod nohama. Jen
kousek od námìstí jsme se vrátili do èasù Nìmecké
demokratické republiky a  zjistili, jak se v té dobì žilo.

Berlín ale nejsou jen památky, proto jsme si odpoledne
odpoèinuli u nákupù na tøídì Kurfürstendamm.
V pátek byl èas se s hlavním mìstem rozlouèit, nebyl to
ale ještì konec našeho výletu. Na cestì zpìt jsme ještì

navštívili krásné Drážïany, kde nás zaujal pøedevším v nedávné dobì
zrekonstruovaný kostel Frauenkirche, který byl bìhem bombardování na
konci 2. svìtové války témìø úplnì znièen.
Domù jsme dorazili veèer, sice velmi unavení, ale plní nových zážitkù.

Mgr. Lenka Kudrnová
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Restaurace Podhrad slaví úspìch

# Objevila se v publikaci Maurerùv Výbìr GRAND RESTAURANT

V souèasné dobì je to jediný nezávislý prùvodce nejlepšími
a nejzajímavìjšími restauracemi naší zemì. Hlavním posláním je nezávisle
hodnotit jednotlivé restauranty v Praze a Èeské republice, a pøinášet tak
ovìøené informace a zaruèené typy. 

Okruh hodnotitelù je kolem cca 7000 osob, a  rok od roku se rozšiøuje. Lidé
zasílají hodnocení, jak poštou, tak pøes internet nebo sms zprávami. Celostátní
anketu GRAND RESTAURANT založil milovník dobrého jídla Pavel
Maurer. Hlavní myšlenka projektu? Obrana proti špatnému jídlu
a nepøíjemným èíšníkùm. Návštìvník vìtšinou nemá moc možností –
známkování restaurací má v sobì nejen možnost kritiky, ale i kultivace.

Anketa probíhá na základì názorù, návštìv a známek, které udìlují
dobrovolnì a tajnì hodnotitelé z vlastní vùle. Výsledné známky u restaurací
jsou statistickým prùmìrem všech platných hodnocení. Restaurace se hodnotí
známkami 1 – 5 (jako ve škole) a to podle kvality jídla, obsluhy a interiéru:

1 – excelentní, 2 – velmi dobré,  3 – dobré,  4 – snesitelné, 5 – vyhnìte se.
Uvádí též prùmìrnou cenu, kterou mùžete utratit za kompletní veèeøi a pití.

Hodnotitelé – jsou lidé, kteøí tajnì a na svoje náklady známkují jednotlivé restaurace.
Mezi sebou se neznají a patøí do rùzných sociálních a profesních skupin. Zároveò jsou to
však odborníci z mnoha dalších zajímavých profesí – lékaøi, umìlci, právníci, podnikatelé.
Hodnotitelé si jsou po letech spolupráce vìdomi, že jejich názory a hodnocení skuteènì

ovlivòují výbìr nejlepších a
nejzajímavìjších restaurantù.

Hodnocení expertù – Souèástí
publikace je i hodnocení
odborníkù v gastronomii
(šéfkuchaøi, food kritici, experti).
V 50-60 % výsledkù TOP 10 se
odborníci shodují s laickou
veøejností. Publikace je tedy
nìco jako proslulý prùvodce
Michelin po èesku – a zabývá se
t e d y  p o u z e  è e s k ý m i
restauracemi. Že už ale
konkurence v pohostinství
zaèíná být veliká, pozorujeme ke
své radosti my všichni.

Zeptali jsme se šéfkuchaøe hotelu Podhrad, pana Martina Kopence, jestli ho takové
hodnocení tìší? Samozøejmì je velmi dobrý pocit, že si nìkdo všiml, oè tady usilujeme.
Pracujeme teprve ètyøi roky v novì rekonstruovaném hotelu Podhrad na nové tradici
tohoto místa, a tak pochvala v takto výjimeèné publikaci je více než potìšující. 

V prùvodci nás zmiòují a doporuèují jako mimopražskou restauraci a byli jsme vybráni
mezi pouhými 22 vytipovanými mimopražskými restauracemi, což považuji za obrovský
úspìch.  V èásti odborné hodnotící komise hlasovali opravdu špièky svého oboru, èlenové
Pražského kulináøského institutu, Jiøí Štift, Pavel Maurer, Roman Paulus – který sám už
získal Michelinskou hvìzdu, Zdenìk Polreich... a další vynikající kuchaøi a odborníci.
Napøíklad i Tomáš Stehlík, patøí dnes už mezi špièkové kuchaøe. Ten také vaøil na
Hluboké – v Parkhotelu i na Šteklu a zkušenosti získával i na zaoceánských lodích.

Zkrátka výbìr našeho restaurantu prošel osobním žebøíèkem tìch nejlepších
kuchaøských expertù z naší zemì a hodnocení probíhalo v naprosté anonymitì. Pokud
vím, hodnotí se komplexnì celá restaurace, nelze se nìkde dobøe najíst v nekulturním
prostøedí, nebo s nepøíjemnou obsluhou. Takže je to výsledek usilovné práce celku, a tak
to cítím i já, není to úspìch šéfkuchaøe, ale celého kolektivu.

Pracovat budeme dál tak jako dosud, abychom svou pozici obhájili, pravda je, že po
takovémto úspìchu pracujete ještì s vìtší chutí.

Jakou má hotel Podhrad klientelu a co u vás nachází hosté na jídelním lístku?
Myslím, že to vychází pùl na pùl, Èeši a zahranièní turisté, vzhledem k tomu, že k nám
pøijíždìjí celé zájezdy, ale také jednotlivci. 

Jídelní lístek píšu tak, že vnímám, že jsme na Hluboké.  Proto na jídelním lístku máme
ve vìtší míøe ryby a zvìøinu, samozøejmì drùbeží a vepøové nemùže chybìt, mám rád
recepty èeské kuchynì. Jsme v Èechách a chceme Èesko v jídelníèku zviditelnit. Myslím,
že nemá smysl konkurovat italské pizze a tìstovinám, já bych také nejel do Itálie na
èeskou svíèkovou. Jsem zastáncem spíš možnosti promítnout jednou za èas do jídelníèku
tøeba  týden francouzské nebo jiné zahranièní kuchynì. 

Pochvala a ocenìní pro kuchaøe je dùležitá, nejsou totiž moc
vidìt a pøitom pøece jen právì dobrá kuchynì do restaurací
pøiláká hosty. Alespoò na rautech mohou lépe prezentovat
svou práci a pro hosty je pøíjemné vidìt mistry svého
øemesla, když odbornì krájí šunku od kosti. Navíc vám
kuchaø lépe poradí, pomùže s výbìrem vhodné pøílohy
a prozradí rùzná tajemství kuchynì. Lidé se prý rádi ptají,
jak se co pøipravuje. V zahranièních restauracích se šéfové
kuchyní pohybují spíše jako manageøi kuchyní a nikoli jako
skuteènì muži s vaøeèkou, co mají na zástìøe èerstvé skvrny
od omáèky – v Èechách prý na tom ještì nejsme tak, aby
šéfkuchaø vycházel na plac konverzovat s hosty. 

Škoda. Ale tøeba se èasem doèkáme.
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Školní rok konèí, prázdniny zaèínají

Jaký byl školní rok v mateøské škole?

V mateøské škole je èerven posledním mìsícem školního roku a mìsícem,
kdy se hodnotí úspìchy i neúspìchy celého výchovnì vzdìlávacího procesu
tìch nejmenších. Zároveò je èerven od 1. dne, kdy se slaví MDD, bohatý na
celou øadu akcí, na které se všechny dìti postupnì pøipravují a velice tìší.
I pøes støídání sluneèného poèasí s nízkými teplotami,
nepøíjemných deš�ových pøehánìk až po pøívalový déš�, dìti ani
všechny pracovnice MŠ Hluboká nic nezaskoèilo. Na všech
tøech pracovištích se jelo naplno, a to nejen v èervnu, ale již od
zaèátku školního roku.

Pokud se zeptáte dìtí, jistì vám rády øeknou, co všechno se dá
za 10 mìsícù zvládnout
a stihnout. Od prvního
p ø í c h o d u  m e z i  n o v é
kamarády, pomalé zvykání na
paní uèitelky a ostatní
kolektiv, až po ukonèení
pøedškolního vzdìlávání a
pøípravu na vstup do základní školy
(samozøejmì u tìch nejstarších
pøedškolákù).

Výchovnì vzdìlávací program byl
obohacen o divadelní pøedstavení,

hudební poøady, ekologické programy, besedy, návštìvy Planetária,
knihovny, ZOO, AJG, dopravní høištì... Dìti se pøipravovaly na vystoupení
s pásmem k Vítání obèánkù, na Vánoce i Den matek. Mateøská škola
poøádala a organizovala akce, do kterých se zapojili i rodièe. Souèástí
vzdìlávání byly i pohybové aktivity, napø. bruslaøský výcvik, sportovní
dopoledne v rámci oslav MDD. Jediným neúspìchem letošního roku byl
pøedplavecký výcvik, který se nám nepodaøilo uskuteènit pro organizaèní
chaos »plavecké školy« v Èeských Budìjovicích, pøestože termíny byly
pøedem domluveny. 

Tradicí naší mateøské školy se stalo slavnostní rozlouèení s budoucími
prvòáèky u pana starosty na Mìstském úøadì v Hluboké n.Vlt.

Mezi nejvydaøenìjší plánované akce patøí každým rokem oslava závìru
školního roku a stužkování tìch nejstarších, kteøí po prázdninách nastoupí
do 1. tøídy ZŠ. Oslavy probíhají po celém areálu jednotlivých odlouèených
pracoviš�. V jedné MŠ jste mohli vidìt »pirátskou výpravu« s opravdovým
korábem, ve druhé potkat »indiány« se vším, co k indiánskému létu patøí,
a na tøetí zahradì se zapojit do »pohádkového putování«. Nápadité pøevleky
s maskami a doplòky, pøipravené soutìže pro všechny pøítomné moc hezky
navodily atmosféru daného tématu. Samozøejmì musí pøát poèasí. 

A sluníèko letos opravdu høálo, nìkdy až moc. Myslíme si, že letošní
závìr školního roku se opravdu vydaøil a potìšil nejenom dìti, ale i jejich
rodièe. A jaký bude ten pøíští školní rok? Urèitì zajímavý a plný pøekvapení
pøedevším pro nové kamarády, kteøí od záøí nastoupí mezi nás. 

V letošním školním roce navštìvovalo MŠ celkem 156 dìtí. 47 dìtí
odchází do základní školy. Všichni, kteøí se podílejí na chodu mateøské
školy, vìøí, že budoucí prvòáèci si obèas vzpomenou na to, co ve školce
zažili, i na své kamarády a paní uèitelky.

Hezké prázdniny a dovolenou plnou sluníèka, odpoèinku a dobré
nálady se svými dìtmi pøeje kolektiv Mateøské školy Hluboká.

Dìti mezi medvídky na návštìvì u paní Dominové

Konec školního roku byl pro dìti z mateøské školy v Zámostí jako vždy
obdobím výletù, sportovních, kulturních i spoleèenských akcí. Na zahradì
byla jako každý rok nachystaná závìreèná slavnost v podobì putování za
pohádkou. Dìti v pohádkových kostýmech plnily pohádkové úkoly. Rodièe
museli také spolupracovat. Sluníèko svítilo až moc. Na terase bylo
závìreèné stužkování, fotografování, pøedávání dáreèkù a závìreèné
hodování – rautík všeho druhu pod deštníky.

Tøešinkou na dortu byla v èervnu návštìva u paní Ludmily Dominové,
jejíž umìní znají návštìvníci výstav a trhù tradièních lidových øemesel
a která nás letos opìt mile pøivítala pod pergolou na své zahradì, aby nám
o svém umìní povyprávìla a také nìco neobyèejného pøedvedla. 

Téma této návštìvy bylo dìtem velmi blízké, protože jím byli »medvídci«.
A nebyli to jen tak ledajací medvídci – nìkteøí pocházeli z velmi vzdálených
krajin, byli tu medvídci malí, velcí, plyšoví, jednobarevní i rùznobarevní,

s pohyblivými klouby i bez nich, všemožnì vyparádìní i bez ozdob, všichni
do jednoho však byli dílem šikovných rukou. Nìkteré z nich paní
Dominová ušila sama, nìkteré si pøivezla ze svých cest. Z takového
množství krásných medvídkù šla dìtem hlava kolem a což teprve, když si
mohly každé nìjakého vybrat, pomazlit se s ním a po celou dobu vyprávìní
ho mít u sebe. Dìti se dozvìdìly, jak vzniká nový medvídek – od støihu

pøes výbìr látky a výplnì až po poslední
steh. Nejvíc dìti zaujal zpùsob zdobení
medvídkù rybí šupinkou. Paní Dominová
dìtem ochotnì ukázala a vysvìtlila, jak
se rybí šupinky pøipravují, aby se daly
použít k zdobení a nakonec nìkterým
dìtem vyzdobila šupinkou riflový
kabátek nebo kalhoty.

Na úplný závìr pøeèetla dìtem
pohádku »Medvìdí bratøi« a všem dìtem
vìnovala malého  filcového medvídka na
památku, aby jim nebylo líto, že musely
vrátit toho vypùjèeného. 

Dìti byly návštìvou u paní Dominové nadšené a hned následující den si
nakreslily ve školce každé krásného medvídka. Doufáme, že tradice návštìv
našich dìtí u paní Dominové bude pokraèovat i nadále, a už nyní se tìšíme,
jaké téma pro nás pøíštì nachystá.   Mgr. Daniela Remtová, øeditelka MŠ

Indiánské léto ve Schwarzenberské školce

Ve Schwarzenberské školce se po zahradì prohání hejno indiánských mužù
a squaw, jsou sice trochu podmìreèné, tak pìtileté, ale muži svírají v ruce
tomahavky a indiánské ženy se vìnují zpracování koøisti na pískovišti.

Dìti pobíhají po krásné zahradì v indiánských trièkách a èelenkách
s rùznými péry – dárci byli plameòáci, dravci, bažanti – pøísun per obìtavì
zajistili v ZOO Ohrada. Dìti s rodièi tady mìli nedávno letní indiánskou
slavnost – blíží se louèení se školkou, prázdniny jsou za humny a dovolená
také, nìkteré dìti školky opustí navždy a v záøí zasednou do školních lavic.
Opékaly se buøtíky, a dìti dostaly jako odmìnu sladký zákusek –  indiánka!
Krásnì si vyhrály nejen dìti, ale i rodièe.

Hlavnì, že tady nebojují nepøátelské kmeny... Ne, my jsme jen jeden
kmen a jmenujeme se Ti, co se radují! usmívá se paní uèitelka Marcela
Øehoøová... Na indiánském letním radování se podílely bledé i rudé tváøe,
asi 8 – 9 rodièù pomáhalo velmi intenzivnì, další z maminek naplnily
slavnostní stoly obèerstvením, buchtami, zelníky, š�avnatými meruòkami.
Jenom sušené maso z bizonù chybìlo.

Pøemìna školky na indiánskou vesnici je témìø dokonalá, fantazie
uèitelek neuvìøitelná. Na pomoc jejich nápadùm pøispìchali rodièe. krásný
velký totem udìlal pan Sedláèek, ten menší, èerný a velmi zajímavý pan
Vlasák. Pan Lískovec udìlal 35 tomahavkù (samozøejmì že z mìkké
hmoty) a oštìpy. Tatínkové z Bavorovic pøipravili kostry z tyèí na týpí
a maminka paní Hotová s paní uèitelkou Janou Fellinghauerovou je pošily
látkou. Jedno odpoledne, bylo vìnováno úpravám trièek, jejich barvení

a vytváøení tøásní a maminky se
vyøádily malováním na plátnì
týpí. Paní Marková a hodnì
dalších maminek do toho šlo s
nadšením a zdobily opravdu
krásnì. Vyrobeny byl i plašièe
zlých snù, to jsou provázky
napjaté v kruhovém rámeèku s
korálky a peøíèky.

Lodì, ve kterých se nepluje,
ale bìhá, se nosí kolem pasu a už
máte indiánskou kanoi. A hned
se mùžete plavit po nebesky
modrém rybníce z umìlohmotné
plachty a chytat ryby. 

Šípy, terèe na trénování
støelby na bizony, oštìpy,
samoz øe jmì  an i  d ivocí
mustangové nechybí a jsou

strašnì bujní (i když mají jen papírové hlavy nasazené na døevìné tyèce).
Pøíprava spoèívala také v tom, že starší dìti postupnì po èástech 
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shlédly pøed spaním tøi díly Vinnetoua, zbývá smutný Poslední výstøel.
Také se ète knížka o Malém Indiánovi, jak rostl, jak se všechno uèil,
pøivezla ji paní Novosadová od babièky z Moravy, a když se ète,
slyšeli byste  spadnout špendlík na zem.

Ovšemže také ve tøídách
všechno pøipomíná indiány.
Papírová chrastidla mìl každý
indián na slavnostní tance, takže
bubíneèky se šòùrkami a korálky
jsou pøipraveny, rambajz dìlají
dostateèný. Kmenový tanec mají
dìti nauèen, uèily se písnièky, u
totemu èeká samozøejmì dýmka
míru, sedíme v kruhu a pøedáváme ji
jeden druhému. Malé dìti si dìlaly malé
totemky, na stolech jsou i týpíèka ze
špejlí, kopice kopí je i ve tøídì, aby se
støelba na cíl dala trénovat i za špatného
poèasí. Na indiánských pøípravách se
museli podílet všichni, i ti nejmenší, se
chtìjí na všem úèastnit, tady platí
demokracie ve všem, i ve dvaapadesáti

stejných odmìnách. Každé z dìtí dostalo sáèek a v nìm poklady: žvýkaèka
Pedro, paní Marková nazdobila kaménky, holèièky dostaly indiánské
náušnice a kluci pøívìsek na krk od paní Køiváèkové.  Uèitelky nauèily dìti
indiánské písmo – a na slavnosti ho dostali také rodièe, aby si lámali hlavy.
Úkoly byly psané v indiánském písmu, takže nejdøív je museli rozluštit
a pak je s dìtmi splnit. Hlavnì  mamky luštily s naprostou peèlivostí, aby
dìtem nic nepokazily. Štos pracovních listù a omalovánek na indiánské
téma je dostateèným dùkazem, že pøípravì byla vìnována náležitá péèe.
Jsou to opravdu znaky, které indiáni používali, znaky pro oznaèení mrazu,
vìtru, hvìzd, blesku,  bouøky, listopad je bláznivý mìsíc a prosinec mìsíc
dlouhých nocí... co ještì potøebovaly navíc, si paní uèitelky domyslely.
Dìti se s nadšením uèily, moc je to bavilo, hledaly shodné znaky, a uèily
se øeè beze slov, ukazovali rukama – na lovu totiž indiáni nesmìli mluvit!
Bobøíka mlèení ale ve školce nedrželi, paní uèitelka se smìje, že to by
nevydržely ani dìti, ani uèitelky. Ale výsledek za to stál, znáte to, dìti byly
zabaveny a kdo si hraje – nezlobí, opravdu si to všichni užívají.

Týpí je vždy peèlivì uklizeno do bezpeèí a totem rovnìž chránìn pøed
nepohodou a vandaly, bohužel už se stalo, že krásnou zahradu
schwarzenberské školky navštívili chuligáni, vracející se po zavírací dobì
restaurací a diskotéky. Škoda, asi nepoznali tak hezké dìtství jako souèasní
pøedškoláèci. Každý má tady dostal i své indiánské jméno, paní uèitelka je
Aèikita – to znamená  bojovnice! Hádejte proè?! Zdá se, že tady chybí
jenom Kevin Costner – Ten co tanèí s vlky – z druhé místnosti se ozývá
hlás paní uèitelky: Pøišel by, ale nemá chudák èas!

Vypadá to,  že školka pùsobí i jako odlouèené psychologické pracovištì
pro rodièe. Aby si tady odpoèinuli, vyøádili se s vlastními i nevlastními
dìtmi a našli opravdový smysl života.
Já si naše rodièe moc chválím, na rùzných školeních se dozvídáme, jaký

 mají ve školkách problém navázat s rodièi kontakt. To se u nás nedìje,
samozøejmì nemohou se všeho zúèastnit všichni. My si vždycky dáme

mìsíc pøed akcí pracovní schùzku, pøijde, kdo má èas, øekneme
si, co bychom chtìli udìlat, co si pøedstavujeme a rodièe si mezi
sebou rozeberou úkoly. Také se víc seznámí mezi sebou,
koneckoncù menší mìsto není tak anonymní, i když tady máme
dìti až z Purkarce, Bavorovic, zvláš� Bavoroviètí jsou zvyklí
poøádat spoleènì spoustu akcí i u nich doma.

V rámci pøíprav máme na celý rok urèitá témata. Loni to byli
víly, strašidla a skøítkové a s jejich pomocí jsme probrali
všechny témata, která potøebujeme dìti nauèit. Letos jsme
použili eskymáky a indiány, a pøíští rok se chystáme na putování
za bludným kamenem, více se zamìøíme na ekologii.

Spolupracujeme se ZOO Ohrada, s nadací Vydra z Tøebonì, jezdí sem z
ekologického centra Votice, ti mají výborné poøady a s centrem ekologické
výchovy Cassiopeia z Budìjovic. Nìkteøí nám sem do školky pøivezou i

zvíøata, jezdí Ambrožovi ze
Dvorcù, vìtšinou v zimì.
A pøíští školní rok nás èeká moøe,
námoøníci, ostrovy – a možná
dojde i na piráty! Využijeme náš
domeèek a kopeèek a budeme se
bránit »na lodi«, a prý k nám
pøipluje i velryba.

Možná by se slušelo podìkovat
paním uèitelkám, že neberou
zamìstnání ve školce jako
pouhou povinnost pohlídat
odložené dìti do odpoledne, než
si pro nì pøijdou rodièe. Asi není
obvyklé vymýšlet akce, na
kterých usilovnì pracují dva
mìsíce a dokáží ji ve spolupráci s
rodièi dovést k dokonalosti.
Možná by se slušelo, abychom si
obèas vzpomnìli na své uèitelky
z mateøinky, protože pokud jsou
tak senzaèní, jako ty hlubocké –

máme dost štìstí. A pokud je potkáte, hlaste se k nim – budou z vás mít
radost, i když už mìøíte o metr víc!

A možná by se také slušelo podìkovat paní uèitelce 
Jiøinì Trnkové, která právì odchází na zasloužený odpoèinek

 po 40 letech práce s dìtmi ve zdejší školce, 
za všechny odchované generace dìtièek.

Paní uèitelky, pøejeme vám všem krásné léto a pohodu!

Uèitelky Schwarzenberské školky: Øehoøová Marcela, Trnková Jiøina,
Schönová Stanislava, Fellinghauerová Jana Provozní: Rùžièková Božena,
Chrtová Blanka. 
Foto: paní uèitelky a Jan Pirgl. Tøída indiánù na poslední stránce. 

Jak si loupežníci èistí zuby???

Jak nauèit dìti ve školce správnému chování, èištìní zubù, hygienì
a ostatním pravidlùm slušného chování? Tak, aby se jim to co nejlépe
a natrvalo vrylo do hlavièek? Jednoduše, vymyslely paní uèitelky ve školce
v Masarykovì ulici. Ukážeme jim odstrašující pøípad a bude jasno! A proto
upekla paní uèitelka Láchová s dìtmi perníèky, ušila loupežníka Kudlicha
a pøi dopolední procházce se vydali nejmladší školkoví studenti smìrem
k parku u høbitova. Hadrového loupežníka Kudlicha si dìti nesly s sebou,
aby podle nìj toho skuteèného poznaly. Ještì k parku ani nedošly a už jim
utíkala naproti vydìšená Hanka Hanušová, paní hoteliérová z hotelu Záviš,
a køièela strachy!!! Loupežník ji právì pøepadl a Bùh ví, co po ní vlastnì
mohl chtít?!!!

Dìti strnuly, ale volaly, že se nebojí: Nás nepøepadne, dìti ne! Zato
Hanka se bála: »Dìti, on na mì køièel a plival, já se tak polekala, až mi
utekl pes! Tamhle z houštiny vylezl zlý loupežník!!!!« 

A opravdu, strašlivý loupežník se k nám blížil! Tenhle zážitek dìtem
z hlavièek asi hned tak nevyprchá, a budou už provždy vìdìt, že se
nekrade, neloupí, ani neplivá, jinak nejste slušný èlovìk, ale loupežník
Kudlich! »Ahoj dìti, jak se máte? Já vás mám rád.« Povídal loupežník a dal

 se do hovoru. S paní uèitelkou se ale nebavil, jenom s dìtmi. Má plno
penìz, ukazuje, opravdu, celý pytel, a øíká, že je jenom duch loupežníka,
už tady v parku jen straší. Ale už ho to nebaví, rád by se zase nìkdy v klidu
vyspal. Neumí vyjmenovat dny v týdnu, neví, jak se støídají roèní období
– no prostì úplný hlupáèek! Zimì øíká doba ledová, nerozezná ani barvy,
barvì listí øíká trávová, nebíèku vodová... A dìti všecko vysvìtlují, radí.

»To se musím dlouho uèit! Nemohl bych se jít uèit k vám do školky? A vy
se myjete? Jo? A slyšel jsem, že si èistíte zuby? Jak se to dìlá? Kartáèek
a pastu – to teda nemám... « Paní uèitelka ukazuje, jak se èistí zuby, ale
hned je dìtmi opravována, nikoli ze strany na stranu, ale shora dolù se
správnì èistí zoubky, zøejmì už byly pouèeny zubní hygienistkou. Dìti
vìnovaly loupežníkovi kapesníèky a ukazují, jak se smrká a peèlivì ho uèí
ostatní dovednosti a zásady slušného chování. Polepšený loupežník slibuje,
že si dokonce zajde k holièi. 
V pytli mìl loupežník pro každého sáèek s dárkem, byl rád, že se zbavil
tìch naloupených èokoládových penìz, však byly tìžké. A taky nìco dostal:
perníèky! Jéé, øíka,l to mám radost, já si to pøibiju v jeskyni jako obrázky
na zeï. Jinak prý jí nejradìji brouky a myši. Dìti udìlaly èáry máry a kšá,
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kšá, kšá a kouzelníka odèarovaly. Ahoj, už tady strašit nebudu, slíbil všem dìtem. Ten mìl radost!!! Zval, jestli
nìkdo nechce jít bydlet s ním, ale nikdo nechtìl.

Dìti byl zlý ten loupežník? Nebyl, na nás byl hodnej. A nebáli jste se té jeho bambitky? Ne, on by ji na nikoho
nevytáhl. Byl nìkomu podobný? Loupežníkovi z pohádky. A prý doopravdy moc nevonìl! Ani vlastní vnuk
loupežníka nepoznal, i když jisté pochybnosti mìl. Dìti se vracely do školky a loupežník pak odjel vozem
nezjištìné znaèky, a protože už u sebe žádné kradené peníze nemìl, snad ho ani policie nezastavila.

Pohádka o loupežníku Kudlichovi

Byl jeden park. Byl kolem krásného hlubockého zámku, kam jezdili turisté z celého svìta. V noci v tom parku
však strašilo. Kdo? Duchové špatných lidí – tøeba duch loupežníka Kudlicha, který v tomto zámeckém parku
døíve žil a ubližoval lidem – loupil – nadával – byl zlý. Za tyto ošklivé vlastnosti ho kdysi jeden èarodìj
zaèaroval a nakázal mu, že musí v zámeckém parku strašit tak dlouho, až mu  dìti vysvìtlí, co vše dìlal špatnì.
Pak se jeho dušièka dostane do nebe a v parku už nebude strašit. 
Loupežník Kudlich byl opravdu hloupý, nic nevìdìl, ani si nic nepamatoval:
– neznal dny v týdnu – neznal barvy – neznal roèní období – neznal barvy na semaforu – a neznal ani kouzelná
slovíèka

Byl také strašnì špinavý a smrdìl – neèistil si zuby – nemyl si ruce – neèesal se – nestøíhal si nehty – zkrátka
o sebe nepeèoval a byl špindíra

Byl také nevychovaný – nezdvoøilý: – neumìl pozdravit – neumìl podìkovat – smrkal na zem místo do
kapesníku – plival kolem sebe – na lidi vyplazoval jazyk – nadával jim – kradl – køièel – øíkal jim ošklivá slova
– chodil poøád žalovat – neumìl se rozdìlit. Zkrátka a dobøe byl to fuj loupežník.

Jednu dobrou vlastnost ale pøece mìl. Mìl rád dìti a tìm neubližoval. Jedinì dìti ho také mohou osvobodit,
a to jen jednou za 100 let, aby už jako duch nemusel strašit. Mùže to být ale jen jednou za sto let, musí to být v èervnu, kdy mají dìti svátek a ty jediné
mu mohou poradit: Jak o sobì peèovat! Jak se chovat!! A co je správné!!! Foto: Jan Pirgl

Den dìtí se opìt slavil  v sedle – ve dvoøe Vondrov

Jak se slaví Den dìtí? Urèitì rùznì, urèitì vesele. Soutìže, hry, zábavné
programy, sportovní aktivity. Nebo také jízda se na opravdovém koni!!
Právì tuto možnost mìly dìti, které v doprovodu svých rodièù pøišly na
tradièní Den v sedle ve dvoøe Vondrov.

Už 12. roèník oblíbené akce se opìt konal v pøíjemném areálu
historického dvora, kde byly pro dìti pøipraveny zajímavé atrakce.
Hlavní zájem dìtí se soustøedil kolem prostoru, ve kterém konì a
poníci, vedení zkušenými jezdci, trpìlivì vozili na svých høbetech
malé i vìtší dìti. Zvìdavost i snaha vyzkoušet si dovednosti
opravdových hasièù pøilákala dìti ke stanovištím, na kterých
èlenové Sboru dobrovolných hasièù Hluboká nad Vltavou
pøipravili ukázky hasièské techniky, vèetnì vnitøního vybavení
zásahového vozidla. 

Dìti si mohly vyzkoušet práci s požární støíkaèkou a pokusy o
namíøení proudu vody na správný cíl provázel znaèný údiv, že to
není tak snadné, jak to na první pohled vypadá – pod tlakem vody
støíkaèka v dìtských rukách poskakovala a vzdorovala.

Nechybìl ani skákací hrad, malování »zvíøátkovských«
èumáèkù na oblièej a také ukázka pøirozené komunikace s konìm –
mimoøádnì zajímavý »dialog« mezi èlovìkem a konìm, který pøedvedl
Miloslav Šimandl se svými koòmi. »Den dìtí v sedle je jedna z akcí, bez
které už si neumíme Vondrov a naši práci pøedstavit, stejnì jako parkurové
závody  »O cenu mìsta Hluboká«  nebo mikulášská odpoledne s koòmi a
na koních, také pro dìti,« komentovala akci Gabriela Kozáková, hlavní
organizátorka, zastupující KONÌ VONDROV Jezdeckou tìlovýchovnou
jednotu HOLIDAY HORSES CLUB. »Naší snahou je ukázat dìtem krásu
koní a tøeba nìkteré z nich motivovat k tomu, aby na koni zaèalo jezdit
.Víme, že pro nìkteré z naší skupiny malých a mladých jezdcù byl tím
prvním impulsem k jezdectví právì Den dìtí v sedle. A samozøejmì hlavnì

chceme udìlat dìtem radost, myslím, že se nám to dnes podaøilo a moc mne
to tìší. Podìkování za to, že jsme dnes mohli radost pro dìti pøipravit, patøí
i skupinì ÈEZ, která je v letošním roce naším generálním partnerem.«

Potìšení neskrývaly ani dìti a
jejich rodièe. »Byli jsme tu
vloni spíš náhodou a tak se tady
dìtem i nám líbilo, že jsme letos
pøijeli už plánovanì,« øekla
jedna z  maminek. »Dìti nejvíc
chtìjí jezdit na poníkovi
a hroznì je bavilo støíkání
z hasièské støíkaèky. Teï øádí
ve skákacím hradu. Mnì se líbí,
že je tady prostor, i když je tu
hodnì lidí, dìtí, tak žádné
maèkanice, zmatek. A navíc
dobøe vyšlo poèasí, takže my si
užíváme super odpoledne.«

Malý Honzík s rozzáøenýma oèima hlásil, že »už jsem jel na koni pìtkrát
a pojedu zase a taky jsem hasil ze støíkaèky a taky ještì pùjdu skákat do
hradu, ale stejnì se mi ježdìní líbí nejvíc!« 

Dìtským dnem ale téma Dìti a Vondrov nekonèilo. O týden pozdìji na
setkání jihoèeských zemìdìlcù pøedvedly své jezdecké umìní dìti z
kroužku mladých jezdcù, který patøí do týmu Konì Vondrov. Jejich
akrobatické výkony pøi jízdì na poníkovi byly po zásluze odmìnìny
potleskem divákù. Asi nejvýraznìjší byla radost, s kterou dìti rùzné prvky,
nároèné na rovnováhu i soustøedìní, pøedvedly a potvrdily tak, že
nejkrásnìjší pohled na svìt je z koòského – tedy poníkovského høbetu, a to
dokonce, i když se na nìm sedí obrácenì. Lucie B urianová
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Teeball – okresní kolo 
pro 1. stupeò základních škol, 2. místo

Jelikož máme ve škole mladé hráèe teeballu (míèek se odpaluje ze stativu),
bylo jasné, že na turnaj musíme jet. Sestavili jsme zkušený tým, který
trénuje již ètvrtým rokem ve škole (Lions, kroužek) i mimo ni (Sokol
Hluboká nad Vltavou, vede Radek Drmota). Na turnaj, který se konal
v pátek 15. 6. 2012 na høišti Angels v Suchém Vrbném v Èeských
Budìjovicích, dorazilo celkem 8 týmù. Pøijeli jsme natìšení a dobøe
pøipravení. Chtìli jsme se umístit co nejlépe. Naše zkušenosti se ukázali
hned v prvním zápase se ZŠ Bezdrevská. S výsledkem 14:1 jsme byli
spokojeni. 

ZŠ Pohùrecká získala pouze dva body, ale potrápila nás ve druhé smìnì.
Rozhodèí zápas ukonèil za stavu 10:2 pro Hlubokou. Nejtìžší zápas ve
skupinì nás èekal se ZŠ Ledenice. Zaèal velmi vyrovnanì. Za stavu 5:5 náš
tým nastoupil do obrany a soupeøe odsunul z pálky tøemi rychlými auty.
Vyhráli jsme 15:10 a tím si zajistili postup do finále. Netrpìlivì jsme
èekali, kdo bude druhým finalistou. Vítìzem druhé skupiny byla ZŠ Borek.
Finále mohlo zaèít. Zpoèátku se hra vyvíjela lépe pro Hlubokou. Nakonec
se z vítìzství radoval Borek. Na našich hráèích bylo vidìt zklamání, pøesto
druhé místo zaslouží obrovskou pochvalu. A jaké jsou naše ambice v
pøíštím školním roce? Pøivézt z teeballu zlatý pohár.

Tým ZŠ Hluboká reprezentovali tito hráèi: 
Matìj a Vojtìch Vlachovi, Kuba a Petr Kubatovi, Kája Dvoøáková, Adam
Dvoøák, Matìj Kuchejda, Vojta Èerný, Míša Uher, Kristián Nejezchleba
Vedení turnaje: Lenka Dvoøáková, Martin Vlach
Dìkuji rodièùm, kteøí vypomohli s dopravou a pøeji všem krásné prožití
prázdnin. Mgr. Lenka Dvoøáková

Mistrovství Èeské republiky 
základních škol v softballe v Ostravì

Ve støedu 15. 5.
jsme se s žáky
naší základní
školy zúèastnili
turnaje krajského
otevøeného kola
v softballe, který
se konal 
v Èeských
Budìjovicích.
Pøedvést své
dovednosti
pøijelo celkem 
7 družstev. 
Náš tým ukázal
vynikající hru,
jak v poli, tak na
pálce. 
Za pøedvedený výkon jsme získali 1. místo. Odmìnou pro vítìze nebyl
pouze pohár, diplom a sladkosti, ale také postup na Mistrovství republiky
základních škol v Ostravì (12. – 13. 6.). Radost a chu� vycestovat na tak
prestižní turnaj byla obrovská. Zbýval nám necelý mìsíc na trénink
a získání penìz na dopravu. Kluci to vzali velmi zodpovìdnì a ve svém
volném èase chodili trénovat zejména nadhoz spodem, se kterým jsme
nemìli žádné zkušenosti.
    Do Ostravy jsme odjeli 12. 6. díky finanèní podpoøe mìsta Hluboká nad
Vltavou. Neodradila nás ani pøedpokládaná pìtihodinová jízda autobusem,
brzké vstávání, ani spaní ve spacáku v prostorách baseballového areálu
Arrows. Do prvního zápasu s Gymnáziem Èeský Tìšín jsme nastoupili s
chutí hrát a dobøe rozcvièení, pøesto se nám v prvních dvou smìnách pøíliš
nedaøilo. Za stavu 10:3 pro soupeøe se našemu týmu zaèalo daøit na pálce
a soupeø zaèal být pod tlakem a chyboval. Vyhráli jsme 13:10.
    Druhý zápas se ZŠ J. Wericha (Praha) nedopadl v náš prospìch. Jejich
výborná nadhazovaèka nám nedala pøíležitost prosadit se na pálce. Dalším
soupeøem byla ZŠ Staré Mìsto a utkání zaèalo probíhat stejnì jako
s Èeským Tìšínem. Opìt jsme prohrávali. Za stavu 9:3 pro Tìšín jsme
chytli druhý dech a v jedné smìnì uhráli 12 bodù. Rozhodèí mohl zapsat
do tabulky výsledek 15:9 pro Hlubokou. 
    Dvì vítìzství v prvním dnu turnaje nás naladila na den druhý. Po
zasloužené sprše a chutné veèeøi jsme si zkrátili dlouhou chvíli procházkou
po okolí a hledáním kešky, která byla uschována pøímo v areálu høištì.
Zodpovìdnost k rannímu zápasu nás zahnala vèas do spacákù. Probuzení
nebylo zrovna rùžové, protože høištì byla podmáèená od silného deštì.
Organizátoøi se snažili pøipravit høištì zpùsobilé ke høe. Zápas se ZŠ
Polabiny (Pardubice) zaèal s mírným zpoždìním, ale byl pro silný déš� po
dvaceti minutách pøerušen. Èekalo se na verdikt hlavního rozhodèího. Hra
pokraèovala za mírného deštì, ale skonèila pro nás neúspìchem. 
    I pøes nepøízeò poèasí bylo nutné zápasy dohrát (èekaly nás ještì dva).
Prohra s Blanskem nás pøipravila o medaili, ale nedokázali jsme se prosadit
na pálce. Jejich kvalitní nadhoz nám to opìt ztìžoval. Bez odpoèinku jsme
okamžitì nastoupili do posledního zápasu turnaje. Tým ZŠ Èeský Dub se
jevil jako dobøe pøipravený. Naši pálkaøi byli spokojeni s nadhozem a pálili
do zadního pole. Daøilo se nám na všech pozicích a tak jsme se mohli
radovat z vítìzství 16:9. Ètvrté místo je pro nás velkým úspìchem. 
    Rády bychom podìkovaly všem hráèùm za jejich skvìlé výkony
a bojovnost, jejich rodièùm, že jim umožnili na turnaj odcestovat, Kaèce
Mìš�anové (hráèce baseballu a softballu), která pomáhala s coaching.
Dìkujeme našemu panu øediteli Mgr. J. Schmiedovi, který nás v akci
podpoøil, panu Markovi za bezpeènou dopravu autobusem a samozøejmì
mìstu Hluboká nad Vltavou za finanèní podporu, bez níž bychom se
Mistrovství ÈR základních škol v baseballe nezúèastnili.
Sestava hráèù: Dvoøák Matìj, Kouøil Lukáš, Marek Václav, Pøibyl Jan,
Nechvátal Petr, Podhradský Lukáš, Baloun Martin, Chvátal Pavel, Calta
David, Drda Tomáš, Øíha Stanislav. Mgr. Lenka Dvoøáková, Mgr. Kateøina
Kuželová
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Nová krev beachvolejbalových turnajù

# Rozhovor s »novými« tváøemi na hlubockém písku.

Volejbalista tìlem i duší, dlouholetý hráè a trenér, 

nyní v nové pozici øeditele beachovýchturnajù na Hluboké

– David Šebek.

– Dave, øekni nám, jak jsi se dostal k volejbalu jako takovému.
Pocházíš z nìkteré tradièní volejbalové rodiny? Øekl bych, že
pocházím spíše z volejbalovì netradièní rodiny, byl jsem možná
první, kdo slovo volejbal v rodinì vyslovil. K samotnému hraní
jsem se dostal na základní škole, kde jsem zaèal v pøípravce VK.
– V souèasné dobì jsi stále aktivní hráè, mùžeš nám pøiblížit svùj tým
a post, který zaujímáš? Jsem aktivní hráè na nìkolikaleté dovolené.
V podstatì jsem aktivní hraní vymìnil za aktivní trénování. Mým postem
byl blok.
– Poprvé ses setkal s trénováním v dobì studií nebo až posléze?
Trénování mì potkalo až po studiu, až když jsem se vrátil do Èeských
Budìjovic.
– Jaké týmy trénuješ? Svou trenérskou »kariéru« jsem nastartoval v oddíle
SK Tøebín u tìch nejmenších. Nyní ještì trenérsky »trápím« ženský oddíl
TJ Hluboká n. Vltavou »B«.
– Kdy a kde jsi zaèal s beachem? Mé beachové zaèátky jsou urèitì spojené
s Hlubokou, kde jsem sehrál svùj první turnaj... Tuším, že to bylo v roce
2001 na starých beachových kurtech.
– Jsi také beachvolejbalovým trenérem nebo chtìl by ses stát?
Beach mì prozatím tìší jako hráèe. O trenérském kurzu jsem zatím
nepøemýšlel, ale kdo ví.
– Jak jsi se vlastnì dostal na Hlubokou? Byla to náhodná projížïka po
cyklostezce nebo cílený výlet za sportem? Nebudu lhát... už si to
nepamatuji, ale zcela urèitì to bylo skrze volejbal.
– Loni jsi v polovinì sezóny pøevzal »žezlo« pondìlních mixù a uspoøádal
pár pøátelských turnajù. Jaké byly tvé dojmy?
Dojmy jen ty nejlepší!! Mìl jsem obrovskou výhodu v tom, že jsem mohl
navázat na perfektnì fungující systém, který zavedla Zdeòka! A do toho
všeho se kolem beache na  Hluboké toèí samí pøíjemní lidé, jak hráèi, tak
lidé ze zázemí.
– Po nìkolika horkých dnech a tìsnì pøed odstartováním nové sezóny:
jaké jsou tvé cíle v 2012? Uspoøádat takové turnaje, na které budou hráèi
rádi a dlouho vzpomínat ...a na konci sezóny øeknou, že se tìší na další.

Malé ohlédnutí po více než mìsíci .... David na Hlubokou pøivedl velkou
pøíznivkyni a zapálenou beachvolejbalistku Evu Kaòkovou.
– Jeden velký turnaj sezóny byl víc než úspìšnì zorganizován díky tobì,
Evi. Byl to tvùj první turnaj v pozici øeditelky? Jak se to vezme. Moje
první »øeditelování« jsem si už nìkolikrát ozkoušela v domovském klubu
na SKP, kde moje mamèa organizovala turnaje pro své pøátele a známé.
Vždycky jsem jí pomáhala a pak jsem se vrhla po jejím vzoru i na pár
turnajù pro své kamarády. Co se ale týká oficiálního organizování, byl Gala
Cup juniorek opravdu moje premiéra.
– Jak dlouho se zajímáš o beachvolejbal? Kterým pískem jsi byla
»pokøtìna« jako prvním? Co si pamatuji, tak první písek, kterým jsem
byla pokøtìna, byl ten ve školce na pískovišti, kde jsme »prodávali hladký
písek«. K beachi jako takovému jsem se dostala vlastnì teprve pøed rokem,
kdy mì moje kamarádka pozvala na úterní tréninky s »Boschákama«. Ty
se nejdøíve hrály v tìlocviènì a poté se pøesunuly právì na písek. A od té
doby jsem se stala fanouškem beachvolejbalu.
– Hraješ také šestkový volejbal? Šestkový volejbal hraju už pomìrnì
dlouho, ale s velkými pøestávkami. Jako malá jsem se chodívala dívat na
tréninky mamèi a øíkala jsem si, jak jednou budu taky hrát jako ona a
nejlépe s ní. A taky se mi to povedlo. Hrály jsme spolu nejdøíve za SKP C,
momentálnì hrajeme soutìž OP1 za SKP B. Pozice, kterou zastávám, je
blokaøka, která mi byla pøidìlena. Chtìla jsem hrát vždycky smeè, ale nebyl
nikdo, kdo by hrál právì blok, a tudíž nebylo jiné volby. Ale zvykla jsem
si a dá se øíct, že mì tenhle post teï opravdu baví.
– Na Hlubokou jsi loni jezdila na »mixy« alias pondìlní turnaj
smíšených dvojic. Pokraèuješ i letos a máš stále stejného spoluhráèe?
Pondìlní mixy hraju i letos, protože mì opravdu moc baví jak hra, tak i lidé
okolo. Spoluhráèe stejného nemám. Tak trochu jsem »emigrovala«
(omlouvám se pøedchozímu spoluhráèi), a letos jsem se domluvila s
Davidem Šebkù, že to spolu zkusíme. Zatím nám to snad i celkem jde, ale
na nìjaké medailové pozice rozhodnì nemíøíme.

Zapojila jsi se do dalších aktivit souvisejících s hlubockým
beachvolejbalem, pøedstav nám, prosím, svou èinnost a pøípadné
plány do budoucna.

Jako nováèek na hlubockém beachvolejbalu jsem toho ještì moc
nestihla, tedy kromì organizace již zmínìného Gala Cupu juniorek.
Každopádnì mojí snahou je a bude spolu s Davidem a ostatními
organizace turnajù, u kterých si hráèi øeknou »Jee, to bylo super,
budete organizovat nìco podobného pøíští rok?« To mluví asi za
vše. Jinak v nejbližší dobì chystáme turnaj »O krtkùv pohár
ZdenèiPirglové« – tak trochu tematicky zamìøený turnaj a pak také

Regionální mistrovství ÈR (dvoudenní turnaj, døívìjší Poštovka). Snad
nám tedy bude pøát poèasí…
– A na závìr nám na sebe nìco prozraï.
To nemùžu, už byste toho na mì vìdìli moc. Zdeòka Pirglová

Hluboètí tenisté znovu po dlouhých letech 
ve II. lize!!!  

Od 1. kvìtna až do 24. èervna  jsme mohli sledovat na tenisových kurtech
urputné boje hlubockých tenistù v nejvyšších krajských soutìžích. Po celou
dobu všechna družstva hrála velmi zodpovìdnì, hráèi bojovali o každý
míèek. Nìkterým se velice daøilo, jiní byli ménì úspìšní i pøes vynaložené
úsilí. Zkrátka,soupeøi byli nìkdy lepší, jindy byli doslova rozdrceni.

Nejtìžší soupeøe potkalo starší žactvo. Pøes snahu,zodpovìdný pøístup
hráèù i jejich rodièù se jim nepodaøilo ani jedno vítìzství a z nejvyšší
soutìže v kategorii Junior Tour-O pohár prezidenta ÈTS sestoupili do
Krajského pøeboru. Snad do pøíštího roku naberou síly,vìtší zkušenosti
a pokusí se dostat zpìt mezi jihoèeskou elitu.

Lépe si vedl dorost, který obhájil svou pozici v nejvyšší krajské soutìži
– Junior Tour dorostu. V závìreèné tabulce záøí na 3. místì po TK Tábor
A a LTC TONSTAV - SERVICE È.B.Pøestože s posledním jmenovaným
svedli vítìzný boj v závìreèném zápase sezóny, skonèili v tabulce za ním.
Z pohledu diváka šlo o velmi atraktivní podívanou.

Soutìží dospìlých se úèastní dvì družstva v rùzných kategoriích.
„Béèko“ obsadilo 6.místo v Krajském pøeboru I a v této kategorii zùstává
i pro pøíští rok.

Nejúspìšnìjším tenisovým týmem Hluboké nad Vltavou se stalo
družstvo A dospìlých. V divizi patøili vždy na pøední místa tabulky, ale
letos?? Jsou nejlepšííí!!! Tenisoví pamìtníci mnohokrát zavzpomínali na
èasy,kdy „Hluboká“ hrála druhou ligu.Dodnes si pamatují jména hráèù a
nìkteré konkrétní výsledky i boje se soupeøi. Možná i to se stalo motivací
pro souèasné hráèe. V letošní soutìži je pøes veliké snažení nepøemohl
jediný soupeø a TJ TK MANE Hluboká nad Vltavou  postupuje „bez ztráty
míèku“ do II. ligy.
Jiøièka Jakub, Hronza Zdenìk, Bùrka Aleš, Vavøín Lukáš, Martinù Marek,
Hlinka Petr, Berková Darina, Bušková Tereza, Š�astná Adéla, Jelenová
Michaela, Horáková Kateøina a Mušková Simona – to je vítìzný tým, který
si zaslouží uznání. Blahopøejeme!!

První foto: hráèi týmu »A«, kteøí vyhráli 8:1v posledním zápase sezóny s LTC
TONSTAV– SERVIS ÈB. Zleva, ženy – Jelenová Michaela, Horáková Kateøina.
Muži –  Hronza Zdenìk, Jiøièka Jakub, Bùrka Aleš (kapitán) a Vavøín Lukáš
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.³  Foto tenisových vítìzù!!!
Druhé foto: družstvo dorostu, které zvítìzilo 5:4 také v posledním zápase sezóny a také s LTC
TONSTAV– SERVIS ÈB. Zleva – Salonová Gabriela, Maøíková Adriana, Dvoøák Jan, Beneš
Radek, Kotrlík Václav a Jauker Lukáš.

Vodník Matìj v Purkarci

V Purkarci se poøádala hasièská soutìž o pohár vodníka Matìje Hrouze
(ze zfilmované knihy Jana Drdy Hastrmani). SDH Purkarec ji uspoøádal dne
16. èervna u pøíležitosti oslav 115. výroèí založení sboru. 

Oproti standardním soutìžím se purkarecká soutìž liší pøedevším sáním vody
z pøírodního zdroje a zaøazením jízdy na raftu. 

Na fotce u hasièského auta je vítìzné družstvo
purkareckých hasièek. V mužích vyhrál Purkarec
II, druhý byl Purkarec I. a tøetí skonèil Purkarec
III. Purkarecký hasièský »potìr«, pro který nebyla
vypsána kategorie na zaèátku soutìže pøedvedl
hasièský útok. 

Za informace dìkujeme purkareckému
dopisovateli Miroslavu Jíchovi

Co je nového v Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou?
Kromì toho, že úspìšnì pokraèuje stavba nových expozic, na které jsme
získali evropské dotace ROP (v souèasné dobì se buduje terárium pro
evropské plazy, vodní pøíkop ve výbìhu tygrù sibiøských, stìny výbìhu
tygrù, cesta pro návštìvníky pøes ubikace tygrù a medvìdù hnìdých, velká
voliéra pro orly skalní a vrší se kopec pro kamzíky) nastalo v Zoo Ohrada
opìt období mláïat a také pøíchodù nových druhù do nových expozic.

Pøedevším, nedávno doputoval do naší zoo první los evropský. 
Sameèek losa se narodil 17.5. 2011 ve chovné stanici pražské zoologické
zahrady v Dolním Dobøejovì (aklimatizaèní stanice v prostoru Èeské Sibiøe
na Benešovsku, kterou Zoo Praha využívá hlavnì v souvislosti s návratem
koní pøevalského do pøírody Mongolska).

V souèasné dobì váží rok starý sameèek pøibližnì 180 kg, ale
v budoucnu mùže mít kolem 500 – 600 kg (samci losù mohou vážit  až pøes
800 kg). Svou hmotností a výškou v kohoutku až pøes 2 m bude tedy
v budoucnu jistì nejvìtším zvíøetem chovaným v Zoo Ohrada. Los je
nejvìtší z jelenù. Výbornì a vytrvale plave a dokáže pøekonat i nìkolik
kilometrù širokou vodní plochu. Parohy, které rostou pouze samcùm,
mívají èasto lopatovitý tvar a dorùstají délky 120-150 cm. V pøírodì žijí
samci bìhem letních mìsícù samotáøsky, oddìlenì od samic s mláïaty.
V zimì se ale losi èasto sdružují do menších stád. V pøírodì obývají rùzné
typy jehliènatých i listnatých lesù mírného pásu. U nás se v pøírodì
vyskytuje po mnoha staletích (byl u
nás vyhuben již ve støedovìku)
vzácnì právì v jižních Èechách – na
Tøeboòsku a na Šumavì.

Protože je v souèasné dobì v
èeských zoologických zahradách
nouze o volné samice, rozhodli jsme
se poøídit takto mladého samce, aby
eventuelní samice z letošních vrhù
nebyla o mnoho mladší.

V Zoo Ohrada mají losi
pøipravený velký lesnatý výbìh v
zadní èásti areálu (v blízkosti
restaurace), kde mají k dispozici
prostornou stáj a vodní plochu v
podobì širokého brodu pøes náhon
Munického rybníka.

Aktuální mláïata v Zoo Ohrada:
• Plameòák rùžový starosvìtský –
více než 10 hnízd s vajíèky, 1.
letošní mládì již vylíhnuté. V chovu plameòákù je Zoo Ohrada dlouhodobì
nejúspìšnìjší zoologickou zahradou v Èechách a na Slovensku, patøíme
mezi špièky v Evropì).  
• Kolpík bílý – 7 mláïat (nìkterá ještì na hnízdì, vìtšina ale již
vylítaných)
• Kvakoš noèní – 4 mláïata • Pelikán rùžový – 2 mláïata od jednoho
páru, druhý pár ještì sedí na hnízdì

• Èáp èerný – sedí ve voliéøe
s kolpíky na hnízdì, pokud jsou vejce oplozená, mìla by se mláïata
líhnout každým dnem.
• Sojkovci lesní a sojkovci èernohrdlí – po dvou mláïatech (vzácný
odchov u dvou exotických asijských druhù obývajících prùchozí voliéru
Èeský les) • Rys ostrovid – 1. mládì od našeho nového mladého páru Doxe
a Sedmièky. 
• Klokan rudokrký – 2 mláïata – jedno již opuští pravidelnì mámin vak,
druhé zatím jen nesmìle vykukuje
• Klokánek králíkovitý 
– 2 mláïata
• Mara stepní – 2 mláïata (jihoameriètí hlodavci v expozici Koati)
• Psoun prériový – minimálnì 8 mláïat (tolik jich najednou vidìli
pracovníci zoo)
• Nosál èervený – mláïata se narodila na konci kvìtna, samice je s nimi
schovaná v úkrytu v indiánské chýši, nemùžeme tedy zatím spoèítat, kolik
jich je. 
• Také srnèata ve výbìhu srncù obecných, malý koèkodan husarský, sovy
pálené, sýèci, volavky rusohlavé a mnoho dalších.
• V líhních jsou vajíèka dvou našich druhù plazù – užovek obojkových a
užovek podplamatých. Pøipomínám ještì další vzácný pøírùstek, který k

nám dorazil ze Zoo Dvùr
Králové již koncem dubna – 4
samièky lvíèkù zlatých, které
nám zoo zapùjèila do našeho
pavilonu Matamata.
Tento druh drápkatých opic
žije v pøírodì v posledních
z b y t c í c h  p o b ø e ž n í c h
tropických deštných lesù na
jihovýchodì Brazílie zvaných
Mata Atlantica. V pøírodì se
odhaduje jeho poèetnost na
pouhých 1000 jedincù a v
chovech jich žije pøibližnì
500. 
Naši lvíèci se od poèátku
èinili a projevili nemalý zájem
o t echnické vybavení
pavilonu, které zabezpeèuje
jeho provoz  – v bohatì

rostlinami osázené ubikaci, vìrnì pøipomínající jejich pøirozené prostøedí,
nejdøíve zaèali okusovat elektrické kabely k osvìtlovacím lampám, poté je
zaujaly sítì chránící hydrauliku otevíravých støešních oken a následnì také
izolace mezi stìnou pavilonu a polyakrylátovou støechou. Tím velmi rychle
provìøili naši pøipravenost k jejich chovu (jiné druhy drápkatých opic u nás
tak nápadité nebyly) a my jsme samozøejmì museli ochranu tìchto prvkù
pøizpùsobit jejich apetitu. Roman Kössl, www.zoo-ohrada.cz , 

foto: Jan Pirgl
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Ve znamení zubra

V dávných dobách, v moravském pralese, øádil zuøivý zubr.
Všichni lesní dìlníci, medaøi, døevaøi i uhlíøi u svých milíøù se

ho báli. Vynalézavý uhlíø Vojtìch dokázal zlé zvíøe delší dobu lákat na
chleba u své chýše. V pøíhodné chvíli je uchopil za rohy a nozdry mu
prosekl smrkovou houžví. Bolestivì zkroceného zubra vedl na blízký hrad,
kde byl lidmi, i pánem hradu obdivován. Aby Vojtìch potvrdil svoji sílu,
sekerou jedním rázem u�al zubrovi hlavu. Velmož, majitel panství, jej
obdaroval lesem, kde uhlíø pálil svoje milíøe, a k tomu pøidal svobodu,
vèetnì vladyckého erbu se zubøí hlavou. Zdatný a uvážlivý Vojtìch se stal
pøedákem okolního lidu, získal majetek a nechal na skalnatém vrchu
postavit sídlo nazvané »Bärenstein« (tj. Medvìdí kámen, lidovì Pernštejn).
Zde byl základ pozdìjší slávy rodu Perštejnù.

Takhle poeticky zní jedna z povìstí o Perštejnech, kteøí se na pøelomu
15. a 16. století stali významnými hospodáøi a politiky Království èeského.
Není pøekvapením, že Národní památkový ústav v Praze letos prohlásil
»Perštejnský rok«, a v pražském Salmovské paláci na Hradèanech otevøel
skvìlou výstavu »Perštejnové a jejich doba.«
Trvá od 3. kvìtna do 31. èervence 2012.

Teï už nastala chvíle, abych Vám, milí ètenáøi, pøipomnìl spojení
Perštejnù s naší Hlubokou. Nejslavnìjší z nich, Vilém z Perštejna (1438 –
1521), blízký hodnostáø krále Vladislava Jagellonského, získal velký
majetek a mìsto Pardubice pøestavìl na  rodovou rezidenci. Ze
zahranièních cest si pøivezl zkušenosti, které úspìšnì využíval pøi
hospodaøeních na svých panstvích. Nás bude zajímat i jeho syn Vojtìch
(1940– 1534), který, jako stoupenec habsburského krále Ferdinanda I., také
zastával vysoké funkce ve vládì Království èeského. Jeho otec Vilém mu

pøedal do užívání hrad Hlubokou s panstvím, získaný roku 1490 zástavou
od krále. Vojtìch z Perštejna se dal, po vzoru otce, ráznì do hospodaøení.
Naøídil sepsat urbáø poddaných, podporoval kultivaci pùdy, zlepšoval
rybnièní soustavu otcem Vilémem založených rybníkù (napø. Bezdrev,
Munický), hlubocké Podhradí se rozrostlo na mìsteèko. Pernštejnové byli
nábožensky tolerantní, spíše podporovali podobojí. Po Vojtìchovì smrti
(1534), vládl Hlubocku krátký èas jeho bratr Jan, mj. nejvyšší hejtman
Moravy. Se zdìdìnými statky byl nejvìtším boháèem v zemi, pøed
Rožmberky. Pro své zaneprázdnìní funkcemi, postoupil Jan z Perštejna
hrad Hlubokou s panstvím svému švagrovi Ungádovi ze Suneku. 

Byl to Štýrský šlechtic, dobrý hospodáø, vìnoval se i filozofickým
vìdám. Na Hlubocku zakládal další rybníky, vinici, vystavìl dvùr Ondøejov
(Vondrov), zøídil novou oboru a nechal vybudovat tlakový vodovod z øeky
na hlubocký hrad. Zaèal také s dolováním støíbra v místech pozdìjšího
Adamova (jméno po jeho synu Adamovi).V Podhradí dal vystavìt kaplièku
Samaritánku (r. 1541), nad pramenem vody.

Potom se Ungádové dostávali do dluhù, situaci nezlepšila ani Ondøejova
manželka Anna, ujímající se hospodáøství. Jejich syn Adam byl nucen
rozprodat èásti statkù, takže královská komora roku 1561 hlubocké panství
vykoupila ze zástavy. Skonèilo zdejší pùsobení Pernštejnù, nutno øíci, že
blahodárné.

Od královské komory koupil v roce 1562 celé toto panství s blatskými
vesnicemi urozený pan Jáchym z Hradce do dìdièného vlastnictví. Právì
za vlády jeho syna Adama II. z Hradce, nastaly poddaným tìžké èasy.
Jejich pozdìjší vzpouru, kvùli hájení svobodných blat, vrchnost krutì
potrestala popravou sedláka Kubaty a nìkolika dalších.
Tehdy hluboètí poddaní jistì vzpomínali na dobré pány z Pernštejna!

František Kvapil

Hudební festival na zámcích Hluboká

Rozhovor jsme už po sedmnácté na stejné letní téma vedli s panem
Petrem Píšou.

17. roèník na zámcích v Hluboké nad Vltavou. Co k nìmu øíci?
Možná se nìkteré koncerty mohou zdát již okoukané èi oposlouchané, ale
protože si je posluchaèi vždy znovu vyžadují, zaøazujeme je právì díky
neutuchajícímu zájmu návštìvníkù.

Proto jsem letos na zahajovací koncert 25. èervence zvolil Bratry
Ebeny. Jejich vystoupení probìhne na nádvoøí zámku Hluboká, veèerem
provází Marek Eben. Den poté se opìt na zámeckém nádvoøí potkáme s
Brouci bandem – Beatles Revival ze Slovenska. Pøipomenutí krásných 60.
let pro všechny, kdo je mìli a mají rádi, a to vèetnì tìch, kteøí Beatles v
èasech nejvìtší slávy nezažili. Další osvìdèenou firmou je dnes už
legendární seskupení Spirituál kvintet,
tentokrát uprostøed léta a také na nádvoøí
zámku. Pøedtím vystupovali vždy na
podzim v hlubockém kostele. Následující
koncert pøipomene 70. léta a Abba World
Revival, skvìlá desetièlenná živá kapela
výborných muzikantù, potìší mladší
pamìtníky. Veèer vìnovaný partnerskému
mìstu Bela Crkva v Srbsku, pod záštitou
mìsta Hluboká, pøinese recitál srbské
zpìvaèky Pavlíny Seniè. Pøedstaví se nám
klasickými operními áriemi. 

Hudební festival pøedstavuje ale i úplnì
nové talenty.
Tìší mnì už tradièní vystoupení mladých
umìlcù z celé Evropy, které pøináší
koncert úèastníkù mezinárodních
hudebních kurzù, každoroènì konaných v
Nových Hradech. Ti nejlepší z nich zahrají u nás v zámecké
Schwarzenberské jídelnì. Minulý rok byly jejich výkony úžasné, to, co
dnes ti mladí lidé umí, je obdivuhodné. Úèastníky kurzù jsou skuteènì
dobøí hudebníci z Rakouska, Èech, Ruska... Kdo má rád klasickou notu
a chce vidìt, kam spìje budoucnost mladé Evropy, mìl by se na koncert
pøijít podívat. Rád bych také pozval posluchaèe na varhanní koncert, který
odehraji v hlubockém kostele sv. Jana Nepomuckého já sám. Budu hrát

nìco originálního – Vivaldiho Ètvero roèních dob – v provedení pro
varhany. Neslyšel jsem, že by tuto skladbu v této úpravì u nás nìkdo hrál.
Je to zajímavost, dostal jsem se k té myšlence na provedení koncertu v
italských Benátkách, a proto jsem se tak dlouho po  úpravì skladby pro
varhany pídil, až jsem ji našel. Hlubocké kostelní varhany jsou sice témìø
v dezolátním stavu, ale prostor kostela se s nimi ještì uhrát dá. Každou
klasickou skladbu napsal pùvodnì skladatel pro klavír. Cokoli,
i Beethovenovy symfonie, aby si je mohl pøehrávat pøi skládání. A z tohoto
základu se pak rozepisují jednotlivé nástroje. Kdo trochu zná Vivaldiho
Ètvero roèních období, tak se myslím rád zaposlouchá do zvuku našich
varhan.

Takže tímto zase hudební festival více pøipomene vážnou hudbu.
Ano. A také proto jsem pozval svìtoznámé – bohužel snad opravdu více ve
svìtì, než u nás známé a uznávané  –  Stamicovo kvarteto. 

Provedou koncert v Loveckém
zámku Ohrada a zahrají Dvoøákùv
Americký kvartet, hudbu pro
znalce a milovníky vážné hudby.
Je to bohužel dané dobou, že o
klasickou hudbu není v Èechách
takový zájem, jaký by být mohl.
Ale pøesto se chci stále pokoušet
ji nabízet a tøeba se èasem situace
zase zmìní.

A závìr festivalu? V záøí ve
velkém sále AJG pøedvede své
umìní 4tet, seskupení ètyø mužù v
èerném v èele s Jiøím Kornem.
Zájem o nì je veliký a tentokrát je
tedy pøivedeme do galerie k
obrazùm pana Muziky. Jako
závìreèný koncert a jako

tøešnièku na dort si nechávám  Hradiš�an Jiøího Pavlici. 
Pak už se pøipravíme na zimu a vánoèní koncert a protože já už mám

pøipravený i letní 18. roèník hudebního festivalu ... mohu prozradit... že se
na nìm potkáte s jedním velkým – a pøitom malým – èernovlasým
pøekvapením. Tìšte se a naplòte své léto živou hudbou v krásných
zákoutích našich hlubockých zámkù. Všechny koncerty zaèínají tradiènì
v osm hodin veèer. Foto Petra Píši – Jan Pirgl
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Léto. Horko. Zmrzlinááááá!

Sladce barevná zmrzlinárna u Irrù

Nepøehlédnete ji, stojí v Zámostí nahoøe nad kopeèkem jen nìjakých 300m
od  mostu pøes Vltavu – záøí do dálky bledìmodrou a rùžovou  barvou
a letními paraplátky. V toèení zmrzliny se tady støídají dvì kamarádky, Eva
Irrová a Jiøka Procházková, a jde jim to skvìle. I když paní Irrová tvrdí, že
nejlépe to jde dìtem, protože nemají trému, a když se toèení zmrzliny
»uèila« mìla chu� od svého nápadu – otevøít si zmrzlinárnu vedle školky
– rychle ustoupit. 

Nakonec se ale nevzdaly, když už to dva roky rozmýšlely, a pøed dvìma
týdny otevøely stánek u rodinného domu Irrových. Evidentnì udìlaly radost
všem dìtem v okolí. Když jde okolo školka, paní uèitelky ještì dokážou
dìtskou chu� na zmrzku ukoèírovat, odpoledne už to maminky ale
nezvládnou a zahøeší si i se svými dìtmi. A naoko hartusí: Vás nám tady
byl èert dlužný!

Obì dámy ale prohlašují, že jejich zmrzlina je vlastnì dietní a není tøeba
se bát ani salmonely, protože opoèenské zmrzlinové smìsi žádná vajíèka
neobsahují. Vybavení dobrým strojem, pøísná hygiena a kvalitní smìs jsou
podmínkou dobrého zmrzlináøe. Výborný zmrzlináø lidumil pak se
vyznaèuje tím, že pokud odcházejícímu dítìti zmrzlina upadne z kornoutku
na zem, nebo neš�astník zakopne, èi se mu stane jiné strašlivé neštìstí
a o zmrzku pøijde, je mu okamžitì natoèena zmrzlina nová zdarma, aby se
pøedešlo šoku a zoufalství.

Protože zmrzlinárna sousedí se školkou pøes plot a právì dìti pøivítaly
otevøení velmi bouølivì, dostaly poukázku na zmrzlinu zdarma.  Možná by
teï bylo dobré, aby si rodièe dìtí otevøeli ve zmrzlinárnì úèet. Pro
zmrzlinu chodí ale i dospìlí, jeden nejmenovaný zákazník dokonce odnáší
zmrzliny tøi – sobì,  manželce...  a pejskovi. A proèpak vlastnì ne, pokud
manželka nežárlí a psík dovede vhodnì naznaèit, jakou pøíchu� má rád???

Tìch pøíchutí je mnoho druhù, kromì klasických tøeba i kaktusová – jak
prozradila dcerka Kateøinka  – a prý ani nepíchá do jazyka a je moc dobrá.
Èokoládová mùže být ze dvou druhù èokolády, ale ta z
hodnì tmavé èokolády chutná úžasnì (dostala jsem
ochutnat), pomeranèová, citrónová a jiné ovocné jsou
fajn v parných dnech. K dispozici je ve stánku
i kopeèková zmrzlina, ledová tøíš� rùzných pøíchutí a
barev a také osvìžující nápoje. Dìti navíc dostanou za
svou návštìvu bonbón na cestu.

Protože tady v Zámostí dìti z rodiny vyrùstaly
pohromadì s ostatními vrstevníky, a protože Zámostí
dìtmi vùbec oplývá, znají Eva a Jiøka vlastnì vìtšinu
svých zákazníkù jménem – jsou tedy zmrzlinárna pro
známé a hodnì nízkou vìkovou kategorii. Ale nejen pro
ni, vìkový prùmìr obìtavì zvyšují i dospìláci. Zastavují
tady i náklaïáky s poøádnými chlapy, které tu jezdí od
rána do noci. Zøejmì si všichni rádi vylepší svaèinu typu
tlaèenka s cibulí chladivým mouèníkem.

Zastavují auta, kolemjdoucí i cyklisté. Pro ty je tu pøipraven kolostav a
nìkolik lavièek k pøíjemnému posezení. »A taky trochu fungujeme jako
informaèní kanceláø, lidé se tady ptají na cestu na zámek, asi je to nìjak
špatnì znaèené...« smìje se paní Irrová. Otevøeno mají od rána do veèera,
dokud chodí lidé, a jak jsem sledovala po osmé veèer, chodí jich skuteènì
dost. Zmrzlinu tady dostanete velkou i malou za slušné ceny a je jich
poøádná porce, ovšem mùžete si dopøát i pìknì velkou makro dávku do
termo kelímku. A dovezete ji v pohodì tøeba až do Budìjovic i dál...

Zmrzlinárna na rozcestí

Zastavili jsme ještì u zmrzlináøe dole u nového mostu, už na druhé stranì
øeky. A zeptali se:
# Jak jste pøišel zrovna na tohle místo na køižovatce?  
Protože tady jezdí spousta aut, nedaleko je plovárna, vede tudy cyklistická
stezka... a tlaèenice je tu poøád. Pokud je poèasí, je tu lidí dost. A to místo
je dobré, i když si ze zaèátku nìkteøí �ukali na èelo. 
# A váhal jste mezi dalšími místy, nebo jste vybral rovnou toto?
Neváhal jsem, protože mám už nìkolik zmrzlináren a mám už docela
instinkt na to, kde to bude fungovat a kde ne.
# Vy máte také opoèenskou zmrzlinu? To je nìjaký novodobý pojem? 
To není, v Opoènu se dìlala zmrzlina už nìkdy ve 30. letech minulého

století a vlastnì už za minulého režimu se prodávala v Jednotách a
Pramenech,to  byly tyhle klasické toèené zmrzliny. Pak výrobu sice koupila
nìjaká cizí firma, ale nakonec se vrátila zase do èeských rukou a jdou odtud
kvalitní mléèné výrobky a zmrzlina s dobrou povìstí.
# Takže je to dobrá èeská nešizená zmrzlina z mléka?
Je z mléka, i když upøímnì øeèeno, ošidit zmrzlinu mùžete vždycky. To
máte jako s pivem. Záleží, jak dobøe se staráte o hygienu, neøedíte smìsi
pøíliš, máte výkonný zmrzlinový stroj... záleží tedy na poctivosti
a peèlivosti zmrzlináøe. Takže i opoèenská zmrzlina mùže u rùzných
prodejcù chutnat rùznì. V prodeji vede vanilka, èokoládová, v horkách více
ovocné, jogurt, tvaroh. Velikost velká a malá, velká porce má urèitì od 15

do 18 dkg. Kupuje se i do
termosky, samozøejmì, máme
i vlastní nádoby na rodinné
balení, to je litr a pùl
zmrzliny, i s víèkem, což se
osvìdèilo. A pak také máme
termo kelímky, takže pokud
chcete nìkoho potìšit a
pøekvapit ledovým dáreèkem,
urèitì ho dovezete. 

Mùžete se nám pøedstavit?
Moje jméno je Zima, usmívá
se zmrzlináø a je to opravdu
výstižné Nomen omen: typické
j m é n o  p ø e d u r è u j í c í

k provozování této studené profese. Jsem Hluboèák, i když jsem se
zmrzlinou zaèínal v Budìjovicích, mám tam na námìstí stánek už dlouho,
a dnes už i jinde. Pøes letní sezónu tu urèitì vydržíme, to se nebojte, loni
jsme prodávali až do 15. øíjna, takže uvidíme, co nám poèasí dovolí letos.

Já pak ještì se slzou v oku
zavzpomínala na zmrzlinu
z Kamenného Újezdu, jejíž
recept si prý výrobci bohužel
vzali do hrobu – øíkalo se, že
byla z kozího mléka. Tam
mìli i výjimeènì dobré
ètverhranné oplatky, a ta
zmrzlina... ach jo!

Ale opoèenská rozhodnì
nezklame – a všimli jste si,
že jedinì fronty na zmrzlinu
bývají trpìlivé a klidné a lidé smíøliví pøi èekání na dobrotu? Asi se už ladí
na ten sladký zážitek dopøedu. Samozøejmì, že dobrou zmrzlinu dostanete
i ve mìstì, nejenom v Zámostí, naposled tu od Švehlù jsem málem taky
neunesla ... a to byla »malá«. Ale o mìstì zas nìkdy pøíštì... 

Foto: Jan Pirgl
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Galerijní noc v AJG...
Jaká byla? Nutno øíci, že krásná...
I když její zahájení bylo mírnì posunuto kvùli poøádnému slejváku, který
se na galerijní noc snesl shora z propadlištì èasu.

Ale pak už mohly pøijít osobnosti z èasù dob dávno minulých, T. G.
Masaryk, Karel Èapek a jeho bratr, èeskobudìjovický podnikatel pan Zátka
se svou tehdejší chotí – jestlipak jste tušili, že jeho žena byla pozdìjší
spisovatelka Marie Pujmanová? A další... a další byli uvítáni davem, který
se skoro do zimní zahrady nevešel. Odborníci na slovo vzatí pozvali na
jeho vlastní výstavu i pana Muziku, však mìl radost ze svých obrazù
a provedli také veøejnost mezi plátny a zasvìcenì hovoøili.

Š�astná myšlenka návratu do dob první republiky mnohé dnešní krizí
uvláèené obèany velmi potìšila a osvìžila. Móda, módní pøehlídka, tance
v tehdejším stylu, auta veteránská, kejklíøi, hry pro potìšení a poveselení,
houpací kùò a jiné hraní pro dìti, živí koníèci na svezení, staré hraèky na
vystavení a nakonec jako høeb veèera rùžová cukrová vata zcela zdarma!
Nikdo neodolal, ani já ne, protože já pokušení neodolám nikdy. Došlo i na
alkoholické èi nealkoholické koktejly a když se poèasí umoudøilo, bylo
opìt i pod nebesy krásnì.

Umìní v naší galerii je krásná vìc, krásnì se na nì kouká a pøíjemné je
se tam i pouèit. Urèitì za programem nabitým veèerem stála spousta
starostí a píle organizátorù. Možná jen dámy ve fortnì mohly být
pøívìtivìjší a dovolit návštìvníkùm na pøíhodném místì odložit deštníky,
aby je nemuseli po celý veèer vláèet s sebou. Tøeba pøíštì už se to podaøí
– anebo nebude pršet.

A ještì jeden z krásných dojmù idylky veèera krásnì, by� zøejmì zcela
spontánnì, podtrhly malé dìti kejklíøù, obleèené a´la 30. léta. Dva sedmiletí
chlapeèci v krátkých kalhotkách, vestièce a pruhovaném trièku i
podkolenkách byli jednovajeèní dvojníèci – proto i cukrovou vatu mìli
dohromady na jedné špejli a ujídali spoleènì. S sebou vodili holèièku,
zhruba o rok mladší, což – jak hrdì vysvìtlovali – byla jejich teta.

Kulturní spoleènost Alta o.s. neboli hlubocké amatérské divadlo,
nastudovalo už loni vlastní hru Poslední láska Petra Voka. Letos ji mùžete
vidìt až do srpna srpnu na otáèivém hledišti v Týnì nad Vltavou a v Zimní
zahradì zámku Hluboká.

IV. Zámecký festival komedie: 
Poslední láska Petra Voka, 

komedie o radostech a strastech posledního Rožmberka. Režie: Gerhard
Vocilka Kostýmy: Milena Adamová Scéna: Tereza Martinù
Svìtla, zvuk: Stanislav Janù, David Halada. Inspice: Zdena Prunerová
Hrají: Jan Pruner, Zdenìk Dušek, Vítek Macháèek, Eliška Adamová, Jarka
Bìhounková, Miroslav Èenìk, Martin Bárta, Monika
Macháèková, Karolína Hronková, Iveta Vavøínová, Hana
Hanušová, Petra Nagy

Ponìšický košt
Osadní výbor spolu s Obèanským sdružením Ponìšice
a místním lihovarem zvou všechny pøátele, rodáky
a pøíznivce obce v sobotu 4. srpna 2012 na ponìšickou
náves, kde se bude konat 5. ponìšický košt.

O Spolek Vltavan Purkarec si
letos pøipomene 110. výroèí

založení. 

V letošním roce si Vltavan Purkarec pøipomíná 110. výroèí
vzniku spolku a 35. výroèí založení Sínì voroplavby. Pøi
této pøíležitosti poøádá dne 11. mìsíce srpna roku 2012
Spolkové slavnosti, jichž se úèastní bratrské spolky ze Štìchovic, Davle,
Prahy a Øevnic.

Slavností se též zúèastní deputace Mezinárodní voraøské asociace
(MVA), jíž jsme prostøednictvím Mìsta Hluboká nad Vltavou (starostou
panem Jirsou) požádali o udìlení statutu Mezinárodní voraøská obec. Po
splnìní všech podmínek bylo naší žádosti vyhovìno a pøi plánované
slavnosti bude obci Purkarec pøedán zástupcem MVA dekret a zástava.

MVA se sídlem ve Španìlsku sdružuje 11 státù s jejich více než 35 spolky
a Vltavan Purkarec, jakož i spolky Štìchovice, Davle a Praha, je jejím
èlenem od roku 2000 pod jednotným názvem (pro snazší komunikaci)
VLTAVAN ÈECHY. Každoroènì se konají setkání èlenských zemí MVA,
zakonèené konferencí Výkonného výboru s plány a programy èinnosti na
další období. Hlavní snahou a cílem MVA jest – a to již po dvì léta – pro
voraøské øemeslo a plavecký cech získání ocenìní mezinárodní organizace
Unesco jako »Nehmotné dìdictví lidstva«. 

Plánovaný program pro veøejnost:
9:30 Slavnostní prùvod obcí. Program prùvodu – uložení kvìtin 
u Vltavanského památníku a pomníku padlých 1. a 2. svìtové války
–  odhalení pamìtní desky 
–  pøedání statutu Mezinárodní voraøská obec, 11:30 Slavnostní mše 
v kostele sv. Jiøí od 13 hodin koncerty dechových kapel

Doprovodný program: ukázka tesaøského øemesla, vorové tabule
a vyhlídkové plavby po vodním díle Hnìvkovice

Dechové kapely – Jihoèeská Vlachovka (Vltavan Purkarec), spolková
hudba Vltavana Štìchovice, kapela Bláži Zemana (Vltavan Davle)
a Køídlovanka (Vltavan Praha) – rozmístìné po obci budou vyhrávat po
celé odpoledne. Celý den bude otevøena Síò voroplavby (muzeum), kde
bude možné zakoupit (a tím podpoøit spolek Vltavan) výroèní turistické
známky a pamìtní publikaci o spolku Vltavan, vydané k této pøíležitosti.

Konì Vondrov 
JTJ Holiday Horses Club
zve srdeènì všechny na tradièní
závody v parkuru ve dvoøe
Vondrov.  4. 8. 2012 – Cena mìsta
Hluboká – skokové soutìže ZM-S´
25. – 26.8. 2012 – Velká cena
mìsta Hluboká n/Vlt., Z – ST* 

Už 13. roèník tradièní jezdecké
soutìže v parkuru – Velká  cena
mìsta Hluboká  nad Vltavou 
probìhne ve dvoøe Vondrov ve
dnech 25.– 26. 8. 2012. 
V programu soutìží jsou kategorie dìtí, juniorù, žen mužù a seniorù.
Dále jsou kategorie urèeny  nároèností skokových variant – kategorie S,
ZL, L, dvoufázové skákání, volba pøekážek atd. Generálním partnerem
akce je skupina ÈEZ. Ani letos nebude chybìt divácky velmi atraktivní
skok  pøes kolmou zeï, dotovaný mimoøádnou odmìnou pro vítìze.

Pøíjemnou souèástí akce je veèerní
spoleèenské setkání jezdcù, majitelù 
stájí a hlubockých pøíznivcù
jezdeckého sportu, kteøí jsou tímto
srdeènì zváni.
Tìšíme se na Vás.

 Letištì Hosín 

Aeroklub Èeské Budìjovice poøádá na

11. 7. – 15. 7. Mistrovství ÈR v

akrobacii letounù

29.7. – 10.8. Plachtaøské

mistrovství regionù

Špatná zpráva:

Farmáøské trhy zatím fungovat

nebudou pro minimální návštìvnost

a nemožnost pøesvìdèit farmáøe

k prodeji v místì, kde bohužel nemají zajištìn vìtší zájem

a odbìr. Takže je to výzva pro místní zahrádkáøe – zkusíte prodat

vlastní øedkvièky a mrkev? 

Bohužel, pomìry a možnosti se mìní rychleji, 

než se dokážeme pøizpùsobit.
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PANORAMA

Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit 
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin, nebo
1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení. 
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení,poté budou uvolnìny k prodeji !
Tel. + fax: 387 966 170 nebo 774 457 269

Èervenec
 od 9. – 15. Èervence zavøeno – dovolenááá … 

Pøedstavení z metropolitní opery   
# Ètvrtek 5. èervence – »Bohéma« 
z metropolitní opery. USA 2012.
Drama/romantický
Pøíbìh lásky chudého básníka Rudolfa a
mladièké švadlenky Mimi dojímá diváky snad
všech svìtových operních domù již desítky let.
Souèástí pøenosu jsou dvì pøestávky!!! Autor:
Giacomo Puccini. Dirigent: Nicola Luisotti.
Úèinkují: Angela Gheorghiu, Ainhoa Arteta,
Ramón Vargas, Ludovic Tézier. Pøenos je v
originálním italském jazyce!!! Cenu vstupenky
na filmové pøedstavení si urèuje distributor !!
Zaèátek v 19.00 hod.                               
# Pátek 6. èervence – Prometheus. 3D. USA
2012. Akèní/sci-fi//horor. Dìsivá bitva 
o záchranu lidské civilizace ve 3D – zažijte vše
jako živé! Hrají: Noomi Rapace, Guy Pearce,
Michael Fassbender. Režie: Ridley Scott.
Pøístupný – èeský dabing.
# Sobota 7. èervence – Muži v èerném 3. 3D.
USA 2012     komedie/sci-fi/akèní
Kluci v akci se vracejí ve 3d – zažijte vše jako
živé!19.00 hod.  Hrají: Will Smith, Tommy
Lee Jones, Jemaine Clement. Režie: Barry
Sonnenfeld. Pøístupný – èeský dabing.
# Pátek a sobota 20. a 21. èervence – Cesta
na tajuplný ostrov 2. 3D. USA 2012.
Rodinný/dobrodružný. Z ostrova se ozývá
tísòové volání a dobrodružství zaèíná ve 3D –
zažijte vše jako živé! Hrají: Josh Hutcherson,
Dwayne Johnon, Michael Caine. Režie: Brad
Peyton. Pøístupný – èeský dabing!                     
# Pátek 27. èervence – Titanic. 3D. USA
2012. Drama/romantický. Lidé o nìm øíkali, že
je nepotopitelný. Tentokrát ve 3d – zažijte vše
jako živé! Režie: James Horner. Hrají:
Leonardo di Caprio, Kate Winslet, Billy Zane.
Pøístupný – èeský dabing!  

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
# Nedìle 1.  èervence – Doba ledová 4 –
zemì v pohybu. USA 2012.
Rodinný/animovaný/komedie
za rozdìlením svìta na kontinenty stojí jedinì
chamtivá veverka a její potøeba sbírat oøíšky
…18.00 hod. Režie: Steve Martino, Mike
Thurmeier. Pøístupný – èeský dabing!!
Zaèátky pøedstavení v 19.00 hod.

# Nedìle 22. èervence – Happy feet  2. 3D
USA 2011. Rodinný/animovaný/komedie
Svìt je otøesen a zachránit ho mùže jedinì
odvážný tuèòák. Tentokrát ve 3D – zažijte vše
jako živé! 18.00 hod. Režie: George Miller.
Pøístupný – èeský dabing!!
# Sobota 28. èervence – Doba ledová 4 –
zemì v pohybu. 3d. USA 2012.
Rodinný/animovaný. Za rozdìlením svìta na
kontinenty stojí jedinì chamtivá veverka a její
potøeba sbírat oøíšky …tentokrát ve 3D –
zažijte vše jako živé! 18.00 hod. Režie: Steve
Martino, Mike Thurmeier. Pøístupný – èeský
dabing!!

HUDEBNÍ FESTIVAL 
# Støeda 25.7. ve 20.00 hod. Bratøi Ebenové.
Slavnostní zahajovací koncert XVII. roèníku.
Státní zámek Hluboká nad Vltavou –  nádvoøí.
# Ètvrtek 26.7. ve 20.00 hod.  Brouci band
Beatles revival. Státní zámek Hluboká nad
Vltavou –  nádvoøí (Pøi dešti zimní zahrada)
# Pátek 27.7. ve 20.00 hod.  Spirituál
kvintet. Státní zámek Hluboká nad Vltavou – 
nádvoøí (Pøi dešti zimní zahrada)
# Sobota 28.7. ve 20.00 hod.  Abba world
revival. Státní zámek Hluboká nad Vltavou – 
nádvoøí (Pøi dešti zimní zahrada)
# Nedìle 29.7. ve 20.00 hod.  P. Seniè (zpìv)
a L. Jirásková (klavír). Alšova jihoèeská
galerie.

Pøedstavení z metropolitní opery   
Ètvrtek 2. srpna – Lazebník sevilský 
z Metropolitní opery. USA 2012. Komedie. 
V Rossiniho komické opeøe plné pøevlekù je
dominantní postavou mazaný Figaro, který
v bláznivé historce o zamilovaném hrabìti
Almavivovi a jeho vyvolené Rosinì poskytuje
za pár zla�ákù zamilovanému páru svùj dùvtip
a pomoc. Dvojici milencù tvoøí operní hvìzdy
nejzáøivìjší – Joyce Didonato a Juan Diego
Flórez. Souèástí pøenosu je jedna pøestávka.
Pøenos je v originálním italském jazyce!
Autor: Giacomo Puccini. Dirigent: Maurizio
Benini. Úèinkují: Peter Mattei, Joyce
didonato, Juan Diego Flórez. Cenu vstupenky
na filmové pøedstavení si urèuje distributor !!!  
# Sobota 4. srpna – Krajinou bez domova.
Rumunsko 1963. Dokumentární. Režie:
Bordana Kamplackaja. Pøístupný.
# Pátek a sobota 10. a 11. srpna – Temný
rytíø povstal. USA 2012. Fantasy/ akèní/
dobrodružný. Gotham se zmítá v temnotách
nejistoty a nedùvìra v Batmana vzrùstá...
Hrají: Christian Bale, Morgan Freeman, Gary
Oldman. Režie: Christopher Nolan. Pøístupný.
# Pátek 17. srpna – Láska je láska. ÈR 2012.
Komedie/drama. Osmnáctiletá Maruška žije se
svým dìdeèkem Vlastimilem, touží potkat
svého prince a prožít romantickou lásku, jakou
zatím zná jen z filmù. Hrají: Petr Nárožný,
Eliška Balzerová, Ondøej Vetchý, Simona

Stašová. Režie: Ondøej Brousek. Pøístupný.
# Pátek 24. srpna – Signál. ÈR 2012.
Komedie/drama. Pøijeli prý proto, aby vyhledali
nejlepší místo pro instalaci nového mobilního
vysílaèe. Hrají: Vojtìch Dyk, Kryštof Hádek,
Bolek Polívka, Karel Roden. Režie: Tomáš
Øehoøek. Pøístupný.
# Sobota 25. srpna – The amazing spider-man 
3D. USA 2012. Fantasy/akèní/dobrodružný.
Když Peter objeví tajemný kuføík, který náležel
jeho otci, pustí se do pátrání… tentokrát ve 3D
– zažijte vše jako živé! Hrají: Andrew Garfield,
Emma Stone, Rhys Il´fans, Sally Field. Režie:
James Horner. Pøístupný – èeský dabing!!
# Pátek 31. srpna – Líbáš jako ïábel. ÈR
2012. Komedie/romanický. Každý si žije svùj
život, ale minulí partneøi zaèínají scházet…
Hrají: Kamila Magálová, Oldøich Kaiser, Jiøí
Bartoška. Režie: Marie Poledòáková. Pøístupný.

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
# Pátek 3. srpna – Méïa Béïa. 3d. USA
2010. Animovaný/rodinný. Méïa Béïa a jeho
kamarád Bubu budou muset opustit svùj jediný
domov, jaký kdy mìli. Tentokrát ve 3d – zažijte
vše jako živé!
18.00 hod. Režie: Eric Brevig. Pøístupný – èeský
dabing.   
# Sobota 18. srpna  Hurá do Afriky. 3d.
Nìmecko – 2012 animovaný/rodinný. Do
vysnìného svìta najednou míøí spousta
nespokojených zvíøátek, která touží po lepším
životì. 18.00 hod.  Režie: Holger Tappe,
Reinhard Klooss. Èeský dabing !!

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
VÝSTAVY
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství - stálá
expozice. Èeské sochaøství 20. století - stálá
expozice. Flámské a holandské malíøství 16.–18.
století - stálá expozice
do 30. 9.   František Muzika / Volná tvorba,
scénografie. Hlavní sál AJG. 

Festival Hudební léto Hluboká 2012
C 12. 7. Terezie Fialová a Kristina Fialová –
klavír / viola
C 8. 8. Komorní koncert tria „LE
PORTRAIT“ Eva Køenková – klavír
Zdeòka Krebsová – housle. Vojtìch Línek –
pøíèná flétna
C 23. 8. Koncert tónù a barev
 Jiøí Pazour – klavírní improvizace
 Olga Volfová – improvizace malby
Zaèátky koncertù v 19:00 hodin v hlavním sále
AJG v Hluboké nad Vltavou

Wortnerùv dùm AJG v Èeských Budìjovicích,
VÝSTAVY
Mezi symbolismem a surrealismem – do 9. 9. 
– Èeské umìní první tøetiny 20. století ze sbírek
AJG
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