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HLUBOCKÉ MATRIKY



h ÚVODNÍK h

Tak já nevím? Má smysl komentovat právì skonèené volby v Èeské
republice? Vždy� vše už bylo øeèeno. Nìkdy, nìkým. Co já vám mohu øíci
nového? Nemohu než opakovat již dávno vyøèené. 

Horribile auditu – Je hrùzné to slyšet. Horribile dictu. – Je hrùzné
to øíci. Horribile visu. – Je hrùzné to vidìt. Pouhá dvì desetiletí po
revoluci volíme komunistickou stranu a tedy komunistické ideje, diktaturu
a ideologii tøídního násilí. Stihneme Velkou øíjnovou socialistickou
revoluci? (Mohli bychom – poprvé se konala až v listopadu!)

Proè volby dopadly ve prospìch strany, kterou jsme museli volit povinnì
pøes 40 let? Proto, že Vox populi, vox dei – Hlas lidu, hlas Boží? Anebo
proto, že Balbus balbum amat, quoniam verba sua capessit – Koktavý
má rád koktavého, protože rozumí jeho slovùm?

Inu, tak nebo tak, volby skonèily a Eventus docebit – Výsledek pouèí.
Pouèil nás? O èem? Zaèali jsme koneènì hodnotit politiky podle pouèky:
Facta, non verba – Èiny, ne slova? Všimli jsme si, že mluví jinak než
konají? Ano? A proto mnozí z volièù prostì k volbám nešli, protože
opravdu nevìdìli, komu dát hlas? Nejsou zodpovìdní a budoucnost  je jim
lhostejná? Koneckoncù píše se rok 2012 – že by už jít k volbám nestálo za
to? Mayové povídali nìco o prosincovém konci svìta. Máme to vážnì za
pár...?

Mohli jsme se také domnívat o mnohých z politikù kde co, vždy� náš
národ, a èeští novináøi rovnìž, se pøedevším øídí pouèkou: Calumniare
audacter, semper aliquid heret. – Stateènì pomlouvej, vždy nìco ulpí.
A nedbají na jinou pouèku: Conscientia mille testes – Svìdomí je jako
tisíc svìdkù.

Staøí Øekové také øíkali: Stultorum mater sempiter gravida – Matka
hlupákù je stále tìhotná. To by vysvìtlovalo mnohé o situaci na celé
planetì. Je to tím, že matky hloupých rodí více, než matky, které nosí pod
srdcem chytré dìti – z nichž rostou chytøí lidé? Kdo tedy pøišel k volbám?
Chytøí nebo hloupí? A kdo zùstal doma? Chytøí nebo hloupí? 

Pak je ale opravdu nevyhnutelné, že všechny nás demokraticky postihnou
dùsledky: Ubi sementem feceris, ita mettes – Jak zaseješ, tak sklidíš.
Dobøe, mùžeme si pro budoucno slíbit: Flectimur non frangimur –
Skloníme se, ale nezlomíme. Pøikážeme si: Tu ne cede malis – Neustupuj
pøed zlem. Ohlídáme si situaci ve státì, ve vládì, v parlamentu i v senátu?
Ale: Qui custodiet ipsos custodes? – Kdo bude hlídat samotné hlídaèe?

Víte, napadá mì, že se mùžeme bát budoucnosti, když o ni sami
nedbáme! Ale ono je to poøád o lidech. Tøeba ti noví, zvolení, nebo alespoò
nìkteøí z nich, jsou dobøí lidé, zodpovìdní svému svìdomí. Nebudou chtít
zavírat Miladu Horákovou, ani pouštìt do škol jen žáky se správným
komplexním hodnocením, ani znárodòovat živnosti živnostníkùm, ani
posílat nepohodlné do uranových dolù. 

Vlastnì už nevìøím na politické strany, protože po všech tìch
zkušenostech bych nejradši volila jen a jen jednotlivé lidi: nikoli paušál,
nikoli strany. Pøece, chceme-li s nìkým žít, také si nezaložíme domácnost
s kýmkoli z nìjakého seskupení, ale pøivedeme si jednotlivce: toho, koho
známe, komu vìøíme, s kým je nám dobøe, kdo nás nezklame a nezraní.
Nebylo by nejlepší zrušit strany a pro pøíštì volit jen LIDI?

...V listopadu ochutnáme mladé víno, zamastíme si pusu sádlem
martinských husièek a možná si øekneme, není tak zle – pøíštì budeme
moudøejší. Napijme se na zdraví naší krásné zemièky: Pijme po øeckém
zpùsobu – Bibere more Graeco! (V Øecku se pøipíjelo tolika èíšemi, kolik
písmen mìlo jméno oslavence)

A nezbláznìme se z toho. Bude líp, pokud my sami budeme chtít. Pokud
nám všechno ostatní funguje – Cacatio matutina est tamquam medicina
– Ranní stolice je jako lék (Støedovìké pøísloví) – myslím tím, že pokud
jsme zdraví na tìle, vylepší se možná èasem i náš národní duch. 

A buïme rádi, že u nás na Hluboké se ještì volilo celkem vyrovnanì
a ne tak do ruda, jako v jiných koutech Èech.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

Blahopøání
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 

kteøí v mìsíci listopadu oslaví významná výroèí.

Josef Hajný Hluboká 85 let
Zdenìk Kaòka Hluboká 91 let

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

Narodili se Opustili nás
Olga Kaprová Hluboká Anna Suchá Hluboká
Oskar Straka Munice Jiøí Brázda Hluboká
Julie Jirsová Hluboká Norbert Trnka Hluboká

Drahoslava Chadimová  Hluboká

PODÌKOVÁNÍ

Dìkujeme všem, kteøí se pøišli rozlouèit

s naším milovaným

Vrá�ou Líkavcem.

Dìkujeme za kvìtiny a všem, 

kteøí projevili úèast nad naším zármutkem.

Helena Líkavcová s rodinou

# Zamyšlení pod èarou a trochu neveselé:
Masarykova ulice pøichází o živnostníky. Pøíští mìsíc ukáže, kdo všechno
opustí své prodejní prostory. Které prodejny se zavøou. (Kdo je obsadí –
sortiment nad jiné levnìjší nebo zùstanou prázdné??)
Stejnì tak zøejmì ještì více osiøí i tak poloprázdné Podzámèí. 

Pøíèin je jistì nespoèet: špatná doba, vysoké nájmy, neochota zákazníkù
nakupovat, èi nakupovat právì tady, u nás doma. Radìji si zajedeme do
velkých obchodù na periferii velkého mìsta. Radìji si prohlédneme knihu
v knihkupectví a pak objednáme na internetu... Pøíští mìsíc si popovídáme
s architektem, který plánuje oživení støedu našeho mìsta a uvítáme i Vaše
podnìty k tématu. Pokud ještì pamatujeme, kde je centrum našeho mìsta.

SBÌRNÝ DVÙR

Vzhledem ke klimatickým podmínkám (tma) ruší se od 1. listopadu
støedeèní provozní doba sbìrného dvora na PMH Hluboká do 17,00 hodin,
sbìrný dvùr bude otevøen do 14,30 hod. tak, jako po celý týden. V sobotu
je provozní doba od 8,00 do 12,00 hod. Tato zmìna platí až do zavedení
letního èasu v roce 2013. PMH Hluboká nad Vltavou

OD 1.11.2012
SBÌRNÝ DVÙR
OTEVØEN
Pondìlí 6,00 – 14,30 hodin
Úterý 6,00 – 14,30 hodin
Støeda 6,00 – 14,30 hodin
Ètvrtek 6,00 – 14,30 hodin
Pátek 6,00 – 14,30 hodin
Sobota 8,00 – 12,00 hodin

Z jednání rady mìsta
# Rada øešila souhlas s doèasnì umístìným plovoucím molem v blízkosti
kostela v Purkarci, do doby než bude Øeditelstvím vodních cest navrženo
a realizováno definitivní øešení kotvení v této lokalitì.
# Obèan mìsta se obrátil na radu se žádostí o vydání vyhlášky, kterou by
došlo k úpravì veøejného poøádku, spoèívající v ochranì noèního klidu ve
mìstì. Je poukazováno na opakované hluèné produkce z areálu baseballu,
trvající i do dvou tøí hodin ráno, dále na rušení noèního klidu napø.
ohòostroji èi hluènými hudebními produkcemi ze svateb èi jiných oslav.
Rada již vydání vyhlášky projednávala, nicménì na zasedání v roce 2011
odložila s tím, že povìøí mìstskou policii, aby se na tuto problematiku
zamìøila. MÚ k vìci dodává, že znìní vyhlášky je pøipraveno v souèinnosti
s MVÈR a radní jej mají k dispozici. Návrh øeší omezení hluèných èinností
(øezání, sekání trávníku atd.) a omezení rušení veøejného poøádku
(stanovení noèního klidu, omezení hluku spojeného s provozem restaurací,
ohòostrojù atd.) Rada doporuèuje zastupitelstvu mìsta vydat Obecnì
závaznou vyhlášku k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku,
ochranì noèního klidu a regulaci hluèných èinností na území obce.
# Rada souhlasí s uzavøením smlouvy o právu provedení stavby kapitanátu
na pozemku ve vlastnictví mìsta. Rada doporuèila odsouhlasit prodej domu
Vltavská 286 stávajícím nájemcùm a zajistit k tomu úèelu odhad
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nemovitosti. Na základì stížností obèanù ve Fügnerovì ul. Bylo
doporuèeno zajistit vyklizení pozemku mìsta v tìchto místech,  protože je
používán jako skládka a prostor pro chov domácího zvíøectva majitelem
sousední nemovitosti, a to bez právního dùvodu. Po vyklizení by bylo
možné pozemek využít jako rozšíøené parkovištì nebo pro zlepšení
pøístupu obyvatele této lokality k autobusové zastávce pod Parkhotelem.
# ÈEVAK upozornil na nutnost oprav vodovodního potrubí – jedná se
o vodovod v Municích (porucha mrazem). Zatím provedena provizorní
oprava položením potrubí pøes potok. Druhá porucha je na pøípojce k domu
za hotelem Podhrad. Rada doporuèila opravy provést a uvolnit finanèní
prostøedky.
Dále byla provedena místní šetøení pøi hledání øešení jak omezit škody
zpùsobené pøívalovými srážkami a doporuèeno: propustek Smetanova ul.
zvìtšit prùtoèný profil. Vltavská ulice: nový otevøený pøíkop s propustkem
do Vltavy nebo nový otevøený pøíkop zaústìný do stávající novìjší
kanalizace.
Pøevzetí ZTV kanalizace a vodovodu Holý vrch IV. bude mìstem pøevzato
až bude zcela prost vad a nedodìlkù, teprve poté bude uzavøena smlouva
darovací se spol. MANE Holding. a.s.
# Položka opravy komunikací po zimì je již vyèerpána a bude navýšena.
Provedeno bylo: výtluky komunikace Žižkova a K. Èapka. Doplnìní
a oprava dopr. znaèení na cyklostezce a u zoo. Výtluky komunikace Líšnice
– Kostelec. Další prostøedky nutné Masarykova pøed bufetem Kozel
a pøíjezdová cesta na høbitov.
# Jè kraj poskytl mìstu neinvestièní dotaci na pøípravu voleb prezidenta
ÈR v roce 2013.
# Starosta informoval radu o požadavku bývalých Jaroslavických obèanù
na poøízení zvonu do novì stavìné kaplièky pøesnì dle pùvodní stavby.
V minulosti byl pùvodní zvon sejmut z kaplièky a pøedán kostelu Narození
Panny Marie v obci Dolní Bukovsko, kde slouží dodnes. Starosta dohodl,

že v pøípadì poøízení kopie zvonu, bude originál vrácen do kaplièky
v Jaroslavicích. Náklady na vyrobení zvonu èiní cca 51 tis. Kè. 
# Nadaèní fond jihoèeských olympionikù požádal o pøíspìvek na poøádání
tradièního setkání, konané letos v hotelu Podhrad, bylo vyhovìno. Mìsto
pøispìlo na 16. roèník volejbalového turnaje žen. Rada souhlasí
s poskytnutím pøíspìvku na poøádání slavnostního odpoledne k 90. letùm
fotbalu na Hluboké.
# Rada doporuèila uvolnit prostøedky a zahájit realizaci akce oprava
kanalizace Horní ulice.
# Rada souhlasí s podáním žádostí o dotace z MAS na projekty Obnova
místní komunikace Líšnice – Radonice,
Ošetøení významné liniové vegetace – Bavorovické aleje, Opravy lesních
cest v Hluboké nad Vltavou. Rada souhlasí 
s výbìrem firmy AKUPI ÈB jako zhotovitele akce Pravobøežní vltavská
cyklostezka ÈB- Hluboká - úseky J, K, M.
# Dle schválených Pravidel pro poskytnutí pøíspìvkù na mládež je
pøedložen návrh na rozdìlení prostøedkù ve výši 300 tis. Kè, schválených
v rozpoètu mìsta na rok 2012 na mládež. Po kontrole náležitostí došlých
žádostí byl proveden propoèet. 
# Mìsto pøispìje na dobudování a obnovu parkovištì v Purkarci na
obecním pozemku.
# Na jednání rady mìsta dne 2. 5. 2012 zaznìl požadavek na vyplácení
prostøedkù, které ministerstvo financí pøislíbilo mìstùm a obcím vyplácet
jako náhradu za prostøedky z loterií a sázkových her. Rada sestavila komisi
a povìøila ji vytvoøením systému rozdìlení tìchto prostøedkù. Pan Vácha
informoval o vytvoøeném modelu rozdìlení tìchto prostøedkù a o dalším
postupu. Èlenové rady obdrželi navržený model k dalšímu pøipomínkování.
# MUDr. Toušek radu informoval o zkušenostech s vybudovanými
protipovodòovými opatøeními v obci Líšnici pøi nedávné povodni. MUDr.
Toušek projedná poznatky se stavebním odborem a budou hledána opatøení
vedoucí ke zlepšení funkènosti stávajících protipovodòových opatøení.
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Matrika 
aneb napsané zùstává

Dali jsme si schùzku s matrikáøkami z hlubockého mìstského úøadu. Jedna právì ukonèila své dlouholeté pùsobení v této profesi, druhá nedávno
absolvovala odborné školení a složila zkoušku odborné zpùsobilosti pro práci matrikáøky. Paní Marie Peprná pøes léto zauèila Zdeòku Dusilovou

tajùm matrikáøské profese. Profese, která si vás všimne, sotva se narodíte, poté když se ženíte èi vdáváte a kde vás také po letech 
nakonec zapíší do knihy úmrtí. Na matriku se obrátíte i v pøípadì, že žádáte o zmìnu jména nebo pøíjmení.

Paní Zdeòka má už za sebou první nároènou letní sezónu a paní Marie takových sezón prožila pøes tøicet ... I když èinnost matrikáøek vykonávají
vìtšinou ženy, paní Peprná pøebírala v roce 1981 veškerou agendu hlubocké matriky z rukou pana Ladislava Berita. Zdálo by se, že matrikáøky jsou

pøímo ty nejpovolanìjší osoby v každém mìstì, které vám øeknou kdo, s kým, co a jak – a èí svatba se právì chystá ... Ale kdepak, nedozvíte se 
od nich nic, nebo� jsou vázány profesní mlèenlivostí. Pøesto byl náš rozhovor zajímavý a milý. Hluboká má i tu výhodu, že obì tyto dámy jsou

pohledné, kultivované a velmi pøíjemné, takže jejich pøítomnost vám svatební fotky nepokazí a náladu už vùbec ne.

Vážnì neprozradíte nìjakou zajímavou budoucí svatbu?
Pokud se stane, že se nás obèané, kamarádi nebo spolupracovníci ptají, kdy
a v kolik hodin má ten èi onen svatbu, opravdu musíme øíct, nezlobte se,
nesdìlujeme žádné informace, nemùžeme nic potvrdit. Žádnou pøísahu
neskládáme, je to v zákonì a i po skonèení téhle profese jsme vázány
mlèenlivostí nadále.

Stejnì tak je sice èásteènì jako ochrana osobních dat omezeno
informování ve spoleèenské rubrice, ale je pravda, že lidé si rádi pøeètou,
kdo slaví kulaté jubileum nebo zlatou svatbu. A právì údaje o svatbách se
berou z matrik. Pokud se dotyèní brali mimo naši obec, my se o jejich
jubileu nedozvíme. Blahopøání k jejich výroèí však na jejich žádost rádi ve
Zpravodaji zveøejníme.

Co všechno má matrika na starosti? Napadají mì samé š�astné události,
narození dìtí a svatby... Zrovna narození dìtí jde vìtšinou mimo
hlubockou matriku. Zápis do matriky narození se provádí v místì, kde
tzv. dojde k matrièní události. Tedy tam, kde se dítì narodí. Na Hluboké
porodnice není, a tak byly za celou dobu mé kariéry matrikáøky zapsány
pouze ètyøi dìti, které se narodily pøímo v obcích patøících do našeho
matrièního obvodu. Kromì obce Hluboké nad Vltavou je to také obec
Hosín, vzpomíná Marie Peprná.

Naše matrika jménem Mìsta Hluboká nad Vltavou alespoò všechny novì
narozené hlubocké dìti pravidelnì pøivítá jako hlubocké obèánky formou
slavnostního obøadu v naší obøadní síni na zámku.

Zápis o uzavøení manželství provede matrika, v jejímž správním obvodu
se svatba konala. A stejné je to také s úmrtím. Pokud nìkdo zemøe
v nemocnici a nikoli doma na Hluboké, je zapsán v èeskobudìjovické knize
úmrtí a my se dozvídáme o této události až pozdìji. A naopak v pøípadì, že
nìkdo zahyne ve správním obvodu Hluboké (napø. autonehoda, náhlé
úmrtí) zapíšeme ho do naší matriky, tøebaže není obèanem Hluboké.

Nám jako oddávající matrice jsou posílány i zmìny jmen a pøíjmení
manželù u nás oddaných, soudy nás také uvìdomí o rozvodech. Bylo by
jistì zajímavé zjistit, kolik rozvodù postihlo páry, které jsme na Hluboké
oddávali. I u nás se blížíme celostátnímu prùmìru 50 %. Stane se, že se
rozvod odehraje do roka od svatby, takže se pøi dohledávání i podivíme. 

Což jsou vlastnì docela logická pravidla. Svateb si na zámku docela
užíváme, takže zøejmì nejfrekventovanìjšími jsou zápisy v hlubocké
matrièní knize manželství. Ano. Urèitì je zajímavé podívat se na
statistický vývoj, nárùst oproti roku 1992 je opravdu znatelný. Nejvíce
sòatkù bylo zapsáno v roce 2000, rekordních 385 svateb. Pøibývají také
sòatky cizincù, zejména z Ruska a nejsou výjimkou ani Èíòané, Australané.
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Køivka nárùstu svateb stoupala nahoru, poté trochu poklesla, když jsme se
pøestìhovali ze svatební sínì u nádvoøí do prostor navazujících na oranžérii
v dolní zahradì. Chvíli to trvalo, než si lidé na zmìnu zvykli.

Stále narùstá poèet svateb cizincù, v kalendáøním roce jich je až 80.
Pøíèinou nárùstu svateb v atraktivním prostøedí èeských hradù a zámkù je

iniciativa cestovních svatebních
agentur, nabízejících poznávací
romantické pobyty. 

Souèástí jimi nabízeného
programu je i zajištìní
svatebního obøadu. Takové
svatební obøady probíhají nejen
v letní sezónì, ale v prùbìhu
celého roku. 

Zájem je také o svatby
symbolické. Jedná se o formu
ob øadu bez následného
oficiálního právního úèinku. 

V obøadní síni probìhne
slavnostní obøad dle pøání zájemcù bez pøítomnosti úøedníkù, mnohdy
v historických kostýmech. Mùže to být jakési potvrzení slibu manželského,
oslava výroèí a podobnì... pro nìkteré agentury je to velice zajímavý
obchodní artikl, který výraznì rozšíøí jejich nabídku a zvýší profit.

A to oddáváte cizince podle jejich zvykù nebo hezky èesky po našem?
Snažíme se vždy prùbìh obøadu pøizpùsobit pøání a pøedstavám snoubencù,
ale tak, aby byly souèasnì splnìny všechny požadavky dané èeskou
legislativou. Svatební agentury zaøídí snoubencùm vše potøebné –
zapùjèení šatù, kytici, kadeøníka, fotografa, pronájem limuzíny atd. Co se
týèe poètu svatebních hostù, nelze jednoznaènì øíct, že by èeské svatby
byly velké a svatby cizincù malé. Mùžeme však øíci, že u cizincù není
výjimeèný obøad, kde jsou pouze snoubenci a svìdkové. 

Øíkáte zahranièní svatby, dvojjazyèné tlumoèené obøady... To je asi dost
zodpovìdnost, abyste nìco nepopletly. Co se mùže matrikáøce ve výkonu
funkce pøihodit špatného? Oženit bigamistu?
Pøepíšete se v datech narození, pøehodíte písmenko, háèek, èárku a už je z
toho jiné jméno, spletete rodné èíslo, rùzné pøesmyèky slabik – provozní
slepota nìkdy dokáže pozlobit. Napíšete si podklady na poèítaèi, tøikrát
pøeètete, zkontrolujete všechny údaje, vytisknete, znovu zkontrolujete
a odešlete. A pøesto se snoubenci ozvou, že našli nesrovnalost a požádají
o opravu chyby v uvedených údajích. Stane se, jsme jen lidi. Jsou-li
snoubenci cizinci, musí pøedložit všechny požadované doklady spoleènì
s úøedním pøekladem do èeštiny a pøíslušnì ovìøené dle mezinárodních
smluv a dohod. 

Musí pøedložit pas, oprávnìní k pobytu a vysvìdèení o právní
zpùsobilosti k uzavøení manželství. Kontrolujeme, zda doklady odpovídají
požadavkùm našich zákonù. V odùvodnìných pøípadech je možné
pøedložení nìkterého dokladu prominout.

Složitìjší èi nejasné vìci konzultujeme s matrikáøkami magistrátu
v Èeských Budìjovicích nebo mìstské èásti Prahy 1, jsou tam vždy vstøícní
a ochotní nám pomoci. 

Kdyby se matrikáøce pøece jen podaøilo udìlat chybu v zápisu... Co pak?
Musí se provést oprava v matrièní knize, a znovu poslat zmìnu na vìdomí
úøední cestou všem dotèeným úøadùm.
Také se stane, že dohledáme chybu hodnì daleko v minulosti. Pøišli
žadatelé o dùchod a mìli chybu už na rodném listì. Úøednice v pøiznaném
dùchodu opsala údaj správnì, ale paní si musela na úøadì, kde jí kdysi
napsali chybu do rodného listu, zažádat o jeho opravu. My ze své vùle
nemùžeme opravovat – by� evidentnì chybný – zápis v dokumentech.
Všechny opravy musí být provedeny dle doloženého dokumentu se
správnými údaji.

Když èlovìk vyhoøí nebo mu dùm znièí povodeò a pøijde o veškeré
dokumenty, musí oslovit matriku místa narození a matriku, kde se vdával
nebo ženil a požádat o vystavení duplikátù matrièních dokladù. Všechno
se dá dohledat. I v souèasné dobì je vše psáno ruènì dokumentním
inkoustem do matrièních knih, které jsou v archivu mìstského úøadu
uchovávány – 100 let kniha narození a 75 let kniha manželství a úmrtí. 

V archivu mìstského úøadu máme uloženy ještì matrièní knihy vedené
církvemi, do kterých se zapisovalo pøed rokem 1950 – takže vypíšeme
duplikát také lidem, kteøí se narodili tøeba zaèátkem minulého století.
Matrika však není jen narození, sòatek, úmrtí, ale tøeba i zmìna jména nebo

pøíjmení. Chcete-li zmìnu, podáte si žádost, kde uvedete dùvod. Matrièní
úøad žádost posoudí a v souladu s ustanovením zákona žádosti vyhoví. 

V zákonì o matrikách a jménu a pøíjmení jsou uvedena jména, která
nelze použít, napø. zdrobnìlá, hanlivá, muž nemùže pøijmout ženské jméno
a podobnì.

Poslyšte, ale když tak obèas nahlédnu do rubriky právì narozených dìtí,
pøijde mi to, že se nìkteøí rodièe svým dìtem tak trochu mstí. …nebo je
to vliv amerických seriálù? Je to i tím, že pøibývá smíšených manželství,
a tak volí rodièe èasto jména taková a v takovém tvaru, aby byla použitelná
u nás i v cizinì, bez háèkù a èárek a pøíjmení bez pøechylování. Všechna
povolená jména jsou uvedena v knize Jak se bude vaše dítì jmenovat, kde
je zásoba veškerých jmen u nás užívaných. Pokud toužíte po jménu v knize
neuvedeném, musíte požádat Ústav pro jazyk èeský o posouzení, zda lze
toto jméno použít. 

Nám jako oddávající matrice jsou posílány i zmìny jmen manželù u nás
oddaných, uvìdomí nás o rozvodu, i o zmìnì jména nevìsty, pokud se vrátí
ke svému dívèímu jménu èi si ho jinak zmìní. 

Vìtší objem vaší práce je asi úøednièina... 
To je pravda. Hezèí èást týdne je ta, kdy vezmeme lejstra do náruèe a jdeme
oddávat. Ètyøi dny papírujeme, pátek a sobota jsou obøady. 

Aby to ale nevyznìlo, že kromì svateb nemáme co dìlat. Na odboru
matriky je opravdu velké množství administrativní práce, nároèné na
pøesnost a správnost.

I novopeèená matrikáøka má za sebou už dost svatebních obøadù, urèitì
první stovku. Mìla sice výhodu, že nastupovala v kvìtnu, kdy bývá
z dùvodu povìrèivosti svateb ménì, ale pak se rychle zapracovala
v následujících mìsících, èervnu, èervenci a srpnu, kdy jich zase naopak
bývá nejvíc. Takže zažila nejvìtší nápor a vidìla aspoò z první ruky, jaké
komplikace mohou nastat.

Z èeho jste mìla nejvìtší obavu? Nejvìtší obavu mám z toho, abych
neudìlala chybu, a tu budu mít asi poøád. Také se musím nauèit matriènímu
»krasopisu«, aby mé zápisy byly k pøeètení i za tìch 100 let.

Nejvìtší svatba? 
Urèitì víckrát už tu bylo pøes sto lidí. To se pak otvírají dveøe do pøedsálí.
Když se vdávala zpìvaèka Iveta Bartošová na nádvoøí zámku, já u toho
nebyla, øíká Marie Peprná, protože to byla svatba navíc a my jsme
paralelnì s ní mìli svatby v naší obøadní síni zámku. Jsou svatby, že
pøijdou jenom snoubenci a svìdkové. Teï jsme v létì zažily takovou
kuriózní svatbu. Pøítel s pøítelkyní pøijeli na týdenní dovolenou na jih Èech,
v úterý je napadlo, že by se mohli u nás vzít, ve støedu si rezervovali termín
na pátek, ve ètvrtek pøinesli dokumenty, vzali si kontakt na fotografa,
nevìsta se zeptala, kde by si v Budìjovicích mohla koupit šaty – a v pátek
souhlasnì prohlásili ANO. Domù se vrátili jako manželé.

Zážitkù máme dost, plaèícím maminkám nabídneme kapesníèky, udìlá-li
se nìkomu nevolno, podáme židli a postaráme se.

Nezískaly jste z tìch svateb pocit, že je to houska na krámì? Zevšednìly,
dokážou vás ještì dojmout? Samozøejmì cizí svatbu berete jako svou
práci, je tam ta velká zodpovìdnost, aby vše probìhlo, jak má. Ale každá
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svatba je jiná a i svatebèané jsou jiní, musíte být ve støehu a profesionální
– ale jsou svatebèané, ze kterých na vás pøechází pøíjemná energie a z
jiných zase nervozita a nepokoj, pocítíte to velice intenzívnì.

U svatby je pøítomen oddávající a matrikáøka, ti jsou tam tzv. ze zákona.
U nás je dále pøítomna ceremoniáøka a varhaník. Dlouhá léta hrával na
varhany pan Chvátal, dnes hudební doprovod obstarávají pan Píša nebo
pan Zaplatílek. Na pøání svatebèanù je možná i jiná alternativa – vlastní
hudebníci nebo reprodukovaná hudba z CD. Oddávajícími jsou dle zákona
starosta a místostarosta. Dalšími oddávajícími jsou povìøení èlenové
mìstského zastupitelstva. Støídají se podle svých možností. 

Na žádost snoubencù se mùže svatební obøad konat na jiném vhodném
místì mimo obøadní síò napø. na nádvoøí hotelu Štekl, v areálu AMU
u Ponìšic, ve vzduchu v koši balónu, na lodi na Vltavì, v adrenalinovém
centru a podobnì. V protokolu o uzavøení
manželství je takové místo pøesnì zapsáno – musí
to vždy být v katastru správního obvodu
matrièního úøadu. Chtìjí-li snoubenci církevní
sòatek, požádají na matrice o vydání Osvìdèení o
splnìní podmínek pro uzavøení manželství, které
pak pøedloží farnosti, u které bude obøad probíhat.

Paní Peprná, a jaké to je, odejít z toho kolotoèe
po tolika letech? Nebýváte na konci týdne
nervózní, že svatby èekají?
Zatím to nepoci�uji, splývalo mi to trochu
s dovolenou, a kupodivu se nenudím.
Samozøejmì, že si vzpomenu, ale že by se mi
stýskalo, to ne. Spíš jsem si tak trochu oddychla.
Možná to už i Zdeòka mùže potvrdit...

Ano, teï když jsem zùstala sama, už to chápu, pøitakává nová
matrikáøka. Je to velká odpovìdnost. Za matrikáøku sice mùže zaskoèit
kolegynì z úøadu, která má také zkoušky. Nikdo není nenahraditelný, ale
je to náhrada jenom pøi obøadech – úøednickou práci musím odvést. 

V kanceláøi matriky je to nároèné. Lidé se tam chodí pøihlašovat i
odhlašovat k pobytu, ovìøovat listiny, chodí si pro duplikáty dokladù a
nuda opravdu nehrozí...

Jak se pùvabné dámy matrikáøky prezentují navenek? Byl vzhled jedním
z kritérií výbìrového øízení? Myslím, že nikoli, i když samozøejmì o svùj
vzhled musíme peèovat. I na školení jsme se uèily urèitý spoleèenský
kodex, matrikáøka by mìla být nevtíravì a vkusnì obleèena, rozhodnì by

nemìla vyzývavým modelem upozadit tøeba nevìstu. Mìly bychom být
decentní, klidné, a ruèit za správný prùbìh obøadu. Je pravda, že nìkdy to
je nápor na nervy, nìkterá svatba se zpozdí, ještì si to svatebèané užívají
v sále a fotí se, napøíklad Anglièané jsou opravdu rozvláèní, zvyklí
postávat, líbí se jim prostøedí, ve kterém se ocitli, a my musíme mít stále na
pamìti èasový harmonogram, aby byli spokojeni všichni.

Je to profese o tolerantnosti a pøívìtivosti, abyste nikomu nezkazili jejich
nejkrásnìjší den... Lidem mùže zkazit dobrý pocit cokoli. Je to o poèasí, je
to o náladì, je to hlavnì o lidech...

Trochu vám práci matrikáøek závidím...
Je to rozhodnì hezká práce, i když to není jen to svatební pozlátko. Dobrý
pocit, že po mnì nìco zùstalo, mám, pøiznává paní Peprná. Ještì za 20, 30,
50 let po mnì nìkdo zápisy v matrikách bude èíst. Poøád jsou psané ruènì,

archivním inkoustem, snažila jsem se psát pomalu,
aby byl zápis èitelný, aby ho i po letech nìkdo
rozluštil. 

Takže vy se mùžete podívat na vámi zapsanou
první svatbu...
To mùžu a taky je zajímavý vývoj mého písma – od
prvních roztøesených øádkù – chvíli to trvá, než
najdete správný styl a velikost písma, èitelnost je
nejdùležitìjší. Opravdu musíme umìt najít lidi, kteøí
se u nás brali tøeba pøed 40 lety a pøeèíst veškerá
fakta. Pokud jsou to èeská jména, je to ještì dobré,
nìco domyslíte. Ale stávalo se mi, že i sama po
sobì jsem nepøeluštila jméno, když jsem psala
duplikát. Proto se každoroènì pøedává na magistrát
ÈB sbírka listin protokolù o uzavøených

manželstvích za uplynulý rok, kdyby u nás došlo ke znièení archivu, tzv.
druhopis matriky. I tam tedy je možné zavolat, pokud si nìkdy nìèím v
zápisech v našich matrikách nejsem jistá.

Co by tedy zachraòovala matrikáøka pøi požáru?
Matrièní knihy. I když je všechno i v poèítaèi, nevím, nevím, technika jde
dopøedu, jestli to nìkdo za 200 let pøeète z dnešních poèítaèových
programù? Ruèní písmo v knihách je vyzkoušeno, za nic jiného se
nezaruèíme. 

Tak co myslíte? Nehodilo by se vám pìkné datum napøíklad 12. 12. 2012
ke  svatbì na zámku Hluboká? Foto: Jan Pirgl

5. Bavorovické bezinkobraní
V pátek 27. záøí jsme se opìt sešli na Bezinkobraní – byli jsme až pøekvapeni, že se jedná
už o  5. roèník. Sešlo se nás 15 již známých tváøí z minulých roèníkù. K ochutnání byl jak
bezinkový likér, víno, vdoleèky s bezinkovou marmeládou, tak také chu�ovky (nikoliv 
s bezinkami, ale s èesnekem). Každý zúèastnìný obdržel hodnotící tabulku a mohli jsme
zaèít (jak už se nám stává – opìt o nìco pozdìji). Nejprve jsme okusili vdoleèky a víno
a pak už následovaly likéry. Všechny vzorky byly oèíslovány, postupnì jsme nalévali 
do sklenek a zapisovali bodíky. Po ochutnání všech vzorkù jsme vybrali hodnotící lístky 
a body vysèítali. Co mlsný jazýèek, to jiná chu� – nìkteré vzorky mìly nakonec stejný
poèet bodù. Všichni výrobci se snažili z opomíjených bezinek vykouzlit co nejchutnìjší
produkt a upozornit tak na jejich prospìšnost – vždy� mnozí si myslí, že bezinky jsou
pouze pro ptáèky, aby po sobì mohli zanechávat nepøehlédnutelná znamení na našich
autech, schodech, prádle apod. Ale bezinky – a nejenom bezinky, ale i kvìt bezu èerného,
jeho výhonky i listy mají všestranné úèinky – jak v léèitelství, tak i v kosmetice 
a jak jsme se pøesvìdèili – i v kuchyni.
A tak, bez ohledu na výsledky, všichni zpracovatelé obdrželi pochvalný dekret s povolením pokraèovat ve výrobì bezinkových pochoutek a doufáme,
že se øady pøíznivcù bezinek rozšíøí a pøíští rok se nás sejde vìtší poèet.
Zakonèíme starým pøíslovím: »Pøed heømánkem smekni, pøed bezem klekni!«  SDH Bavorovice

Rekonstrukce zázemí – Tìlovýchovná jednota Hluboká/Vlt.

Tìlovýchovná jednota Hluboká nad Vltavou získala v letošním roce, v rámci Grantového programu Jihoèeského kraje
»Rekonstrukce stávajících sportoviš�«,  prostøedky na rekonstrukci zázemí svého volejbalového oddílu. Zrealizovaným zámìrem

projektu bylo poøízení nové šatní buòky, èímž bylo dosaženo toho, že stav nového zázemí odpovídá aktuálním technickým,
bezpeènostním a hygienickým pøedpisùm pro provozování výkonnostního a rekreaèního sportu dospìlých i dìtí. 

Celkové náklady projektu: 62 500 Kè, Grant JÈK: 50 000 Kè, Vlastní podíl TJ Hluboká n.Vlt.:12 500 Kè
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O dotaci z MAS usiluje 18 projektù

V rámci sedmé výzvy Místní akèní skupiny Hlubocko – Lišovsko požaduje dotaci celkem 18 projektù. Rozdìluje se více než ètyøi a pùl milionù korun,
žadatelé požadují celkem 12,4 milionù. O dotaci usiluje poprvé i pìt zemìdìlcù, jejichž projekty se týkají nákupu nejrùznìjších zemìdìlských strojù.

Tøi projekty se nacházejí i v samotném mìstì Hluboká nad Vltavou. Mìsto Hluboká nad Vltavou žádá o dotaci ve výši 960 000 korun na obnovu místní
komunikace Líšnice – Radonice. Dalším projektem na území mìsta je projekt obèanského sdružení Hluboká nad Vltavou, které žádá na zpracování studie
využití sýpky Hluboká nad Vltavou. A mezi hlubockými žadateli je i zemìdìlec, který usiluje o dotaci na mobilní naháòku na skot v hospodáøském dvoøe
Nìmèice. V tìchto dnech probíhá hodnocení pøijatelnosti projektù. Ke koneènému schválení projektu dojde na zaèátku pøíštího roku. 

Seznam všech pøedložených žádostí v rámci 7. výzvy MAS Hlubocko – Lišovsko. 

Název žadatele Název projektu Místo realizace Rozpoèet projektu Fiche*

Øímskokatolická 
farnost Rudolfov  Rekonstrukce interiéru kostela sv. Víta v Rudolfovì 2. etapa Rudolfov   664 216,00 Kè 3
Obec Borek Výmìna obrubníkù a povrchu chodníkù v ulici Žižkova, Borek Borek 525 434,00 Kè 2
Obec Hlincova Hora   Obnova návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Hlincova Hora 367 686,00 Kè 3
Jan Š�ovíèek Mobilní naháòka na skot - hospodáøský Dvùr Nìmèice Hluboká nad Vltavou 599 940,00 Kè 4
Mìsto Hluboká nad Vltavou    Obnova místní komunikace Líšnice - Radonice Hluboká nad Vltavou 960 000,00 Kè 2
Obec Libníè Pasportizace komunikací a znaèení v obci Libníè Libníè                   126 411,00 Kè 2
Ing. Iva Chmelová Poøízení obraceèe píce Lišov                  120 000,00 Kè 4
Obec Hrdìjovice Úprava okolí kaple Panny Marie Tìšínské Hrdìjovice - Tìšín Hrdìjovice  313 222,00 Kè 3
Obec Zvíkov Obnova návesní kaple sv. Jana Nepomuckého ve Zvíkovì u Lišova - II. etapa Zvíkov 628 015,00 Kè 3
Obec Štìpánovice Rekonstr. kanalizace v ulici Polní a ve støedu obce mezi prodejnou a "kovárnou" Štìpánovice 743 160 Kè 2
František Sedlák Poøízení traktoru s èelním nakladaèem o výkonu 90-120 Hp Lišov               1 440 000,00 Kè 4
Obec Libín Chodník Spolí Libín                   920 398,00 Kè 2
Obec Úsilné     Nauèné stezky v okolí Úsilného a Rudolfova, Úsilné, Hùry, Adamov, Rudolfov, Jivno, Hlincova Hora 703 040,00 Kè 1
Obec Adamov Adamov – zpevnìné plochy pro nádoby na tøídìný odpad Adamov, Hùry 248 703,00 Kè 2
Jan Hevrdejs Poøízení nového obraceèe píce Lišov 135 000,00 Kè 4
Hluboká nad Vltavou o.s. Zpracování studie využití sýpky Hluboká/Vlt. Hluboká nad Vltavou 200 000,00 Kè 3
Zemìdìlské obchodní družstvo Kolný     Pøedchladiè mléka – dojírna Kolný Lišov                   240 000,00 Kè 4
Mìsto Lišov Obnova zdiva Schwarzenberského špitálu – II. etapa Lišov                3 513 839,00 Kè 3

Projekty na Hlubocko –

Lišovsku dostanou 

ètyøi a pùl milionu korun

Celkem 4,65 milionù korun rozdìlí Místní akèní
skupina Hlubocko – Lišovsko mezi projekty
realizované na svém území. 

Dne 17. øíjna schválila správní rada 15
projektù, které usilovaly o dotaci v rámci 7. výzvy
Místní akèní supiny Hlubocko – Lišovsko. 

»O dotaci se ucházelo 18 projektù, z toho 15
projektù jsme schválili k financování. Celkem
mezi tyto projekty rozdìlíme 4 655 346 korun,«
uvedl Lukáš Tryml, øeditel Místní akèní
skupiny Hlubocko – Lišovsko. Projekty bylo
možné pøedkládat do ètyø základních oblastí,
tzv. fichí – podpora cestovního ruchu, obnova
a rozvoj vesnic, ochrana a rozvoj kulturního
dìdictví venkova a podpora zemìdìlství.
Poslední jmenovaná fiche byla novinkou.
»Dosud jsme zemìdìlce nepodporovali, ale
jsme rádi, že jsme tuto novou fichi vyhlásili,
zájem o ni byl po obnovì a rozvoji vesnic
nejvìtší. O dotaci zde usilovalo pìt projektù,
všech pìt jsme schválili k financování,« dodal
Lukáš Tryml. 

Mezi projekty, které uspìly s žádostí o dotaci,
jsou akce zamìøené na vybudování nauèné stezky
v okolí Úsilného a Rudolfova, výmìnu obrubníkù
a povrchu chodníkù v Žižkovì ulici na Borku,
obnovu místní komunikace Líšnice – Radonice
v Hluboké nad Vltavou, pasportizaci komunikací
a znaèení v obci Libníè, rekonstrukci kanalizace
v ulici Polní a ve støedu obce Štìpánovice mezi
prodejnou a »kovárnou«, druhou etapu obnovy
návesní kaple sv. Jana Nepomuckého ve Zvíkovì
u Lišova, druhou etapu obnovy zdiva
Schwarzenberského špitálu, vybudování nového
chodníku ve Spolí u Libína a mnoho dalších. 

Podpoøené projekty v rámci 7. výzvy MAS Hlubocko – Lišovsko: 

Fiche 1 Podpora cestovního ruchu
Žadatel Název projektu Výše dotace
– Obec Úsilné, Nauèné stezky v okolí Úsilného a Rudolfova,  465 333 Kè 

Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic
– Obec Borek, Výmìna obrubníkù a povrchu chodníkù v ulici Žižkova, Borek, 392 770 Kè 
– Mìsto Hluboká nad Vltavou, Obnova místní komunikace Líšnice –  Radonice, 406 073 Kè 
– Obec Libníè, Pasportizace komunikací a znaèení v obci Libníè, 97 808,00 Kè 
– Obec Štìpánovice, Rekonstrukce kanalizace v ulici Polní a ve støedu obce mezi prodejnou 
a  »kovárnou« 433 510 Kè 
– Obec Libín, Chodník Spolí, 578 015 Kè 
– Obec Adamov, Adamov – zpevnìné plochy pro nádoby na tøídìný odpad, 185 716 Kè 

Fiche 3 Ochrana a rozvoj kulturního dìdictví venkova: 
– Obec Zvíkov, Obnova návesní kaple sv. J. Nepomuckého Zvíkov
u Lišova – II. etapa, 464 576 Kè 
– Hluboká nad Vltavou o.s., Zpracování studie využití sýpky
Hluboká nad Vltavou, 180 000,00 Kè 
– Mìsto Lišov, Obnova zdiva Schwarzenberského špitálu – II.
etapa, 598 565,00 Kè 

Fiche 4 Podpora zemìdìlství:

– Jan Š�ovíèek, Mobilní naháòka na skot – hospodáøský Dvùr Nìmèice, 199 980 Kè 
– Ing. Iva Chmelová, Poøízení obraceèe píce,  48 000 Kè 
– František Sedlák, Poøízení traktoru s èelním nakladaèem o výkonu 90-120 Hp, 480 000 Kè 
– Jan Hevrdejs, Poøízení nového obraceèe píce, 45 000 Kè 
– Zemìdìlské obchodní družstvo Kolný,  Pøedchladiè mléka – dojírna Kolný,  80 000 Kè 
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U Palackých doma
V mém bøeznovém pøíspìvku jsme se blíže
seznámili s velkou osobností èeské
historie, Františkem Palackým. 

Ale i politik a vìdec je také jen
èlovìkem, proto mùžeme nahlédnout do
jeho rodinného zázemí. Mohlo by se zdát,
že Palacký, èasovì vytížený svojí
historickou prací a funkcemi ve
vlasteneckých spolcích, nemá možnost
spoleèenského vyžití. Opak je pravdou.
Náš šarmantní historik byl èasto zván do
pražských mìš�anských i panských salonù
(nezapomeòme, že mohl konverzovat
v jedenácti jazycích!), kde mìl øadu
obdivovatelek. On s ženitbou nepospíchal.

Až v létì roku 1825 sedmadvacetiletý
Palacký byl poprvé pozván do domu
bohatého pražského advokáta Jana
Mìchury. V jeho salonu se scházeli

politici, vìdci, šlechtici, kteøí byli v popøedí tehdejšího veøejného života v Praze. 
Zde František poprvé poznal dvì dcery svého hostitele, a jedné
z nich, Antonii, se zaèal dvoøit, ale neuspìl. Obrátil tedy svùj
zájem na její sestru, køehkou Terezii. Oba v sobì našli zalíbení,
avšak trvalo témìø dva roky, než souhlasila s Palackého nabídkou
sòatku. Byla za tím nechu� jejího otce, doktora a velkostatkáøe
Mìchury, pøijmout do rodiny »pana nikoho«, sice mladého a již
uznávaného vìdce, ale zcela nemajetného archiváøe. Potom na
Mìchuru ale zapùsobily pøímluvy jeho pøátel, vlivných šlechticù.
Koneènì, po otcovì souhlasu, se Terezie v roce 1827 za
Palackého provdala. 

Sòatek ale znamenal znaèné odcizení mezi Františkem a jeho
blízkými pøáteli. Vyèítali mu jeho náhlé zbohatnutí a rodinné
prostøedí, kde se mluvilo jen nìmecky, což ale tehdy i ve
vlasteneckých rodinách nebylo nic výjimeèného. Také Palackého
manželka umìla jen málo èesky. Horší bylo, že záležitosti
mladých manželù autoritativnì rozhodoval tchán Mìchura,
kterému musel Palacký, pro klid domácnosti, èinit øadu ústupkù.

Nejhùøe nesl novomanžel – uèenec – èastá odlouèení od manželky Terezie, která s ním
po svatbì zùstávala u Mìchurù, kde mìli vlastní byt. Pùsobilo zde chatrné zdraví Terezie
a její lázeòské pobyty, nucené letní bydlení s otcem na jejich venkovském zámku, které
mìlo v dùsledku odlouèení manželù.

Palacký pøi své vìdecké práci byl nucen žít osamìle
v pražském domì. Ve svých dopisech manželce si èasto
stìžoval: ...»zvykám si na svùj jednotvárný život poustevníka
tak, že budu muset chodit sám jíst do hostincù.« Po èase píše
opìt své Terezii: »Je nespravedlivé, že jsme tak èasto od
sebe oddìlováni (zde narážel na sobecké jednání tchána
Mìchury), pøíštì tomu zabráním!«

Revoluèní události v roce 1848 vyvolaly politické rozpory
mezi reformním Palackým a Mìchurou, hájícím rakouskou
reakci. Kvùli tomu èasto v rodinì vládla dusivá atmosféra
mlèení. Manželùm Palackým se narodily dvì dìti, syn Jan
( v dospìlosti se stal zakladatelem prvního geografického
institutu u nás). Dcera Marie se pozdìji provdala za pøedního
èeského politika Františka Ladislava Riegra.

V Mìchurovì salonu se také koncertovalo, Terezie hrála
na harfu, František byl dobrým klavíristou. Jednou mladá
dívèina u Palackých sedla ke klavíru a hrála jednu
z Beethovenových sonát. Palacký chvíli nervóznì
poslouchal, potom pøisedl a sonátu perfektnì zahrál,
s pouèením hudebnici: »Takhle ji máš hrát!« Velkou starost

mìl pracovitý František o zdraví své, èasto nemocné,
manželky. Po smrti svého tchána v roce 1852,
pøinesl konec padesátých let její závìr života.
Terezie s manželem ještì odcestovala na zimu do
teplé italské Nizzy, ale to jí od nemoci neulehèilo.
(Mìla trvalou srdeèní slabost.) Po pùl roce se
manželé vraceli domù, ale Terezie do Prahy již
nedojela – skonala 11. srpna 1860 na zastávce vlaku
v Dìèínì – Podmoklech. 

Ovdovìlý Palacký byl laskavì pøijat do rodiny své
dcery Marie, provdané Riegrové. Vykonal ještì
mnoho vlastenecké, vìdecké i politické práce, zde
dopsal své pìtisvazkové dílo Dìjiny národu èeského
v Èechách a na Moravì. Nedlouho po jeho
skonèení, v kvìtnu 1876 František Palacký, èeskými
vlastenci zvaný »Otec národa,« zemøel. Na jeho

poslední cestì jej doprovodily tisícové zástupy
zarmoucených ctitelù a obdivovatelù.
Jeho památka a dílo zùstává s námi dodnes.

František Kvapil

Mìsto Hluboká nad Vltavou zveøejòuje zámìr na 
PØENECHÁNÍ BYTU DO NÁJMU 

na dobu neurèitou

Adresa bytu: nám. Èsl. armády è.p. 34, Hluboká nad Vltavou, byt è. 11, 1.
podlaží. Kategorie: I., pøímotopy.  Velikost: 3+1, 113,88 m  zapoètená2

podlahová plocha bytu, 3 pokoje, kuchynì, pøedsíò, chodba, WC,
koupelna, spíž, sklep. Lhùta pro podání nabídek : do 12. listopadu 2012 do
15,00 hod. Podmínkou je složit na úèet mìsta pøíspìvek na rozvoj mìsta
ve výši minimálnì: 398 000 Kè

O byt se mohou ucházet obèané mìsta Hluboká nad Vltavou, kteøí pøedloží
ve stanoveném termínu svoji písemnou nabídku. Mìsto si vymezuje právo
tento zámìr zrušit, pøípadnì prodloužit termín k podání nabídek. 

V nabídce uveïte: Jméno a pøíjmení žadatele, rodné èíslo (datum
narození), souèasný trvalý pobyt, jména a pøíjmení osob, které se do bytu
nastìhují a jejich vztah k žadateli, kontaktní údaje, výši nabídky pøíspìvku
na rozvoj mìsta a datum jeho zaplacení, datum možného nastìhování.

Nabídku adresujte na Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou, Masarykova
36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, obálku oznaète nápisem: BYT
NÁM.ÈSLA è.p. 34 – NEOTVÍRAT. O pøidìlení bytu rozhodne rada
mìsta Hluboká nad Vltavou.  S vybraným uchazeèem bude sepsána
smlouva o splacení pøíspìvku na rozvoj mìsta a o budoucím uzavøení
nájemní smlouvy po provedení opravy bytu.  Nájemné bude stanoveno jako
smluvní ve výši tzv. „regulovaného nájemného“. 
Prohlídka bytu je možná po dohodì s Podnikem místního hospodáøství
Hluboká nad Vltavou (PMH) – tel. è. 387966174 – p. Haladová.

Den otevøených dveøí

� V sobotu 1. 12. 2012 probìhne na SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
den otevøených dveøí. 
Zájemci dostanou informace o studijních 
i uèebních oborech – Informaèní
technologie, Mechanik elektrotechnik,
Elektrikáø, Elektrikáø – silnoproud,
Elektromechanik pro zaøízení a pøístroje 
a zároveò mají možnost prohlédnout 
si celý areál školy.
Zájemci o studium a jejich rodièe
si postupnì projdou dílny urèené pro
odborný výcvik, silnoproudé i slaboproudé laboratoøe i uèebny
výpoèetní techniky, kde si zájemci budou moci sami vyzkoušet
jednoduché úlohy. V prostorách školy si bude možné prohlédnout 
a vyzkoušet elektromobil, elektrická kola a skútry, které na tento den
ochotnì zapùjèí spoleènost ÈEZ. Zveme všechny zájemce.

Bezplatná inzerce  

BLUEBERRY SHOP!!  NOVINKY NA LISTOPAD!!
zimní chlapecký a dívèí komplety ( bunda+kalhoty na kšandy, rùzné barvy
a velikosti) zimní bundy až do 14 let, zateplené kalhoty, punèocháèe, termo
ponožky, rukavice, dlouhá pyžama.
Doplòky Disney, Barbie, Cars,CHuggington, Hello Kitty,Toy story.
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Bonbónek k výroèí AJG
AJG odhalila veøejnosti pøíjemné a hodnì velké pøekvapení: Na pøíští letní
sezónu chystá do Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou výstavu
americké pop-artové ikony Andyho Warhola, svìtoznámého malíøe
a grafika s èeskoslovenskými koøeny. Velká retrospektivní výstava
k nedožitým pìtaosmdesátinám autora se bude jmenovat »Andy Warhol
– Zlatá šedesátá«. Což je nejenom odkaz k rokùm, na které se v naší retro
dobì tak rádo a krásnì nostalgicky vzpomíná – pikantní na tom je, že pøíští
rok AJG právì oslaví šedesát let své existence...

Andy Warhol jistì zapùsobí jako velké lákadlo, a jeho výstava zøejmì
pøiláká jak místní, tak zahranièní návštìvníky.  Zajímavá osobnost, o které
ví celý svìt – ale také osobnost, kterou si my (bývalí) Èechoslováci stále
tak trochu pøivlastòujeme... A to i pøesto, že prý kdysi Andy sám øekl, že
... komunisti by pop – art nedovolili... a tak zøejmì nelitoval, že jeho rodièe
z Evropy vycestovali. Ve své dobì rozpoutal Andy Warhol umìleckou
revoluci a stal se nejznámìjším pøedstavitelem pop-artu. Naštìstí za velkou
louží v New Yorku mohl realizovat své sny a my si alespoò nìkteré
budeme moci za pár mìsícù osobnì prohlédnout. Souèástí výstavy bude
i malá Warholova Factory, kde si návštìvníci sami potisknou trièka
warholovskými motivy.

A ještì nìco: mùžete se zúèastnit výbìru loga pro pøipravovanou výstavu.
Hlasovat mùžete na webu www.warhol2013.cz a kliknout je možné na
jeden ze tøí návrhù – až do pùlnoèního pøípitku 31. prosince tohoto roku.

Foto zleva: Autor celého projektu Daniel Hovorka, øeditel AJG  Mgr. Aleš
Seifert a kurátor výstavy Miroslav Houška 

Andy Warhol 
Andrew Warhola se narodil v americkém Pittsburghu rusínským
pøistìhovalcùm, kteøí pùvodem pocházeli z Rakousko-Uherské vesnièky
Miková (dnes souèást severovýchodního Slovenska).
Pøesné datum jeho narození není zcela jasné. V
pramenech lze najít nìkolik údajù, které odkazují na
léta 1928–1931. Warhol koneckoncù sám tvrdil, že
jeho rodný list z roku 1930 je pouhý padìlek.
Nejèastìji se jako datum jeho narození uvádí právì 6.
srpen 1928. 
Warholovy umìlecké sklony se projevily již brzy.
Andy studoval obor komerèní designová tvorba na
Carnegieho technologickém institutu (Carnegie
Institute of Technology) v Pittsburghu, kde se setkal
s takovými osobnostmi, jako byl napøíklad Philip
Pearlstein, známý americký malíø expresivních aktù.
Ukonèením studia získal titul bakaláø výtvarného
umìní (Bachelor of Fine Arts). Po absolutoriu se v roce 1949 pøestìhoval
do New Yorku a zaèal zde úspìšnou kariéru ilustrátora èasopisù a
designera reklamních materiálù.
Bìhem 60. let se Warhol vypracoval – z tvùrce inzerátù se stal jedním z
nejproslulejších amerických umìlcù své doby. Se svými spolupracovníky
Warhol definoval základní pojmy této dekády. Zaèal malovat známé
americké produkty, jako napø. plechovky Campbellovy polévky od
spoleènosti Campbell Soup Company. Také se vìnoval tvorbì portrétù
takových známých osobností, jakými byli napøíklad Marilyn Monroe, Elvis
Presley, Muhammad Ali, Troy Donahue nebo Elizabeth Taylor. 

V této dobì Warhol založil umìlecké studio »The Factory« (Továrna),
v nìmž se obklopil širokou škálou umìlcù, spisovatelù, hudebníkù a
undergroundových celebrit. V srpnu 1962 zaèal Warhol s masovou

 produkcí sítotiskù. Snažil se tak vytváøet umìní nejen z masových
výrobkù, ale i v masovém mìøítku. Metoda pryžového razítka mu najednou
zaèala pøipadat »pøíliš domácká«. Prohlásil: »Jsem neobyèejnì pasivní.
Beru vìci tak, jak jsou. Pouze se dívám, pozoruji svìt«. Tím, že v prùbìhu
tvùrèího procesu minimalizoval pohled na vìc, rozpoutal umìleckou
revoluci – jeho práce se staly velmi rychle nejenom kontroverzní, ale i
populární.

Díla, která vznikla v této dobì, byla spojena pøedevším s americkou
pop-kulturou. Warhol zobrazoval rùzným zpùsobem dolarové bankovky,
celebrity, znaèkové produkty a obrázky z novinových útržkù. Tyto

pøedmìty jsou na plátnì na první pohled rozpoznatelné a
èasto pùsobí na masy. Tento fakt Warhola fascinoval ze
všeho nejvíce, a proto je sjednocujícím prvkem veškeré
jeho tvorby 60. let.

Co o výstavì soudí AJG

Po letošní úspìšné výstavì »Andy Warhol / The Art of
PoP« v bavorském Ambergu a následující inspirativní
výstavì v Metropolitním muzeu umìní v New Yorku
»Regarding Warhol: Sixty Artists, Fifty Years« se AJG
rozhodla pro pøíští rok pøipravit všem obyvatelùm
a návštìvníkùm Jihoèeského kraje umìlecký zážitek
spojený se jménem Andyho Warhola, svìtoznámého malíøe

a grafika s èeskoslovenskými koøeny, v podobì velké retrospektivní
výstavy k nedožitým pìtaosmdesátinám autora. 

Výstava bude tvoøena v minimálním rozsahu devadesáti
velkoformátových originálních sériografií, ze zápùjèek od soukromých
sbìratelù a je nanejvýš pravdìpodobné, že bude doplnìna zajímavým
konvolutem exponátù z Múzea  moderného umenia Andyho Warhola
v Medzilaborcích. Výstava probìhne v hlavním expozièním sále AJG,
kterým je Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou. Zámìrnì je zvolena
i doba trvání výstavy, která koresponduje s hlavní turistickou sezónou roku
2013. Tedy od 1. èervence do 25. srpna 2013 s možným prodloužením do
25. záøí. 2013.

Druhým zámìrem je vedle pøedstavení nesporné umìlecké kvality, zacílit
výstavu i smìrem k nejširší veøejnosti, jako mimoøádný projekt na podporu
domácího cestovního ruchu.

h ŠKOLA h

Žáci  tøíd 6. A a 6. B Základní školy Hluboká nad Vltavou jeli ve dnech
10. – 13. záøí 2012 na cyklokurz do Nové Pece na Šumavu. Co podnikli
a jak se jim tam líbilo? O tom už vypráví vlastní pøíspìvky žákù.

Cyklokurz 2012
Dne 10. záøí 2012 jsme se vypravili cyklobusem k chatovému táboru
u Nové Pece. Po pøíjezdu jsme se ubytovali a poté už jsme jeli na naši
první vyjížïku. Dojeli jsme k menšímu penzionu, tam jsme se obèerstvili
a potom jsme pokraèovali dalších 15 km k našemu táboru.

Pøi sjezdu jednoho kopce se spolužák pádem zranil a zvrkl si nohu. Druhý
den bylo hezké poèasí, tak šlo vše podle plánu. Dopoledne jsme si udìlali
krátký okruh po okolí a odpoledne jsme šlapali okolo Schwarzenbergského
kanálu do kopcù Šumavy.

Poslední den nám nepøálo poèasí, proto jsme se vypravili vlakem do
Horní Plané. Prohlédli jsme si mìsto a nakoupili suvenýry. Odpoledne byl
takový liják, že jsme museli zùstat v chatkách a èekat na veèeøi.
 V den odjezdu jsme se sbalili a jeli zpìt na Hlubokou.
 Kurz se vydaøil a všem se nám moc líbil. Linda Homporová 6.A
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Cyklokurz 2012

Brzy ráno jsme se sešli pøed školou. Položili jsme si tašky na zem a èekali
jsme na autobus. Autobus pøijel pøed školu s velkým pøívìsem, do kterého
jsme postupnì zaèali nakládat kola. Poté jsme se rozlouèili s rodièi, nasedli
jsme do autobusu a vydali se na dlouhou cestu. Když jsme pøijeli na místo,
byli jsme všichni velice zvìdaví a hned jsme bìželi obhlédnout chatky.
Vybalili jsme si vìci a povídali jsme si. Asi po hodinì jsme vyrazili na
krátkou vyjížïku, pøi které se zranil jeden žák, takže musel jet domù.
Zastavili jsme se v obèerstvení, napili jsme se a pak jsme se vraceli zpátky
do chatek. Tam už na nás èekala výborná veèeøe, po které jsme se všichni
zavrtali do postele a spokojenì usnuli. Druhý den jsme mìli chutnou

a vydatnou snídani, kterou jsme dobyli svou energii. Po snídani jsme se
oblékli a jeli jsme na první velký výlet, který mne velmi vysílil. To už ale
na táboøe vonìl výborný obìd. Potom jsme mìli
asi dvì hodiny volno. Po odpoledním klidu
jsme se vydali na Jelení vrch. Pøi cestì jsem
spadla z kola a udìlala si nìco s rukou. Když
jsme pøijeli, mìli jsme výborné rizoto.
Najednou zaèaly padat na zem kapky vody a po
chvíli se i blýskalo.

Ráno bylo mokré, takže jsme jeli na výlet
vlakem. Když jsme se vrátili, byli jsme
promoèeni. Museli jsme se jít pøevléknout. 

K poslední veèeøi jsme mìli svíèkovou s
knedlíkem. Po veèeøi každá chatka pøedvedla
scénky, které jsme tøi dny nacvièovali.

Poslední den jsme si po snídani sbalili. Po
obìdì pøijel autobus, naložili jsme kola a všechny naše vìci a jeli zpìt na
Hlubokou. Tam už na nás èekali rodièe, s kterými jsme se pøivítali. Rodièe
se usmívali, když se dozvìdìli, že se nám na cyklokurzu líbilo a že nám
dobøe chutnalo. Gina Maria Guffanti, 6. A

Cyklokurz 6.A/B

Na zaèátku školního roku jsme jeli na cyklokurz na Šumavu. Bydleli jsme
v prostorných chatkách nedaleko vesnice Nová Pec. Tábor byl èistý
a výbornì tam vaøili. Na cyklokurzu jsme jezdili na rùzné výlety, napø.
podél Schwarzenbergského plavebního kanálu na Jelení vrch
(Schwarzenbergský plavební kanál mìøí 44 km). Také nám i pršelo. Kvùli
špatnému poèasí jsme šli na nádraží do Nové Pece, která byla jen nìkolik
kilometrù od našich chatek. Vlakem jsme jeli až do Horní Plané,  kde jsme
si prohlédli mìsto a  mìli asi hodinový rozchod na námìstí.
Moc se nám tam líbilo a urèitì budeme na cyklokurz dlouho vzpomínat.

Adéla Bìlohlavová, 6. A, Marie Chrastilová, 6.A

Mladí hasièi na Lipnì
S koncem prázdnin se sešli mladí hasièi z Hluboké, aby zahájili pøípravu
na celoroèní hru Plamen. Náš sbor podpoøil jejich zájem o hasièskou práci
a po dvou letech jim opìt umožnil jet na soustøedìní na Lipno. 

Kolektiv mladých se èásteènì zmìnil a zdá se, že noví žáci mají chu�
pracovat a získat pro Hlubokou nìjaké úspìchy na soutìžích. Nový vedoucí
kolektivu Míra Machovec to s nimi umí a vydatnì mu pomáhají instruktoøi
Jarda Uroò, Kryštof Kolodzej a Martin Calta.

Na Lipno jely dìti v úterý 28.8.2012 vlakem z È. Budìjovic do Èerné.
Chata hasièù z Krumlova nás pøivítala ve zlepšeném stavu a trávník pøed
ní byl super. Po ubytování seznámili vedoucí dìti s programem soustøedìní
a ze zaøízením chaty. Svaèina se nechystala, dìti dojídaly zásoby z domova.
Samozøejmì je zaujalo vodní šlapadlo u bøehu. Na žádaný veèerní oheò si
musely obstarat a pøitáhnout døíví z lesa. Pøed veèeøí i po se bavily hrou na
schovávanou. Ve 21.30 už byl na chatì klid. 

Ve støedu ráno se vstávalo pøed osmou hodinou a následovala snídanì.
I tento den svítilo slunce a bylo krásnì. Než oschla tráva, uèili se všichni
vázat uzle v chatì. Starší znají už pìt uzlù a pomáhali zaèáteèníkùm. 

V deset hodin zaèal nácvik na podzimní zahajovací soutìž hasièské
obratnosti. Jednou disciplínou bude i závod požárních dvojic. Jedna
dvojice hadici rozhazuje a roztahuje, pøipojuje na hydrantový nástavec
a proudnici. Druhá dvojice ji pak odpojuje, balí a odnáší.  Pátý èlen dìlá
velitele a podává hlášení. Hodnotí se správný pohyb podle hadice, její
sbalení a èas.

Obìd uvaøil Petr a Drahuška Mrskošovi, všem moc chutnalo. Povolení
ke krátkému vykoupání uvítaly dìti s radostí. Odpoledne pokraèoval
nácvik, druhá parta nacvièovala støelbu ze vzduchovky. Po svaèinì dostaly
dìti volno.

Ètvrtek byl podobný, dopoledne zdravovìda a topografie. Po svaèinì
pøíprava na nácvik požárního útoku. Musí se pøipravit hadice i vše ostatní.
Pøivezli jsme si i velkou káï na vodu. Po švestkových knedlících k obìdu
byla opìt koupaèka. Kdo nechce, do vody nemusí. S nácvikem požárního
útoku vydatnì pomáhal velitel sboru Zdenìk Slepièka a èlen zásahové
jednotky Radek Rùžièka. Instruktoøi nachystali veèerní stezku odvahy,
která se konala až po setmìní. Není žádná hrùzostrašná, zvládají ji i naše
sleèny a není povinná. 

Slunce svítilo i v pátek, který zaèal opìt bohatou snídaní, vylepšenou
napeèenými dobrotami od maminek. Nácvik dalších disciplín, velitel nás

seznámil s hasícími prostøedky, co se èím hasí, co je
k hašení nevhodné a nebezpeèné. Poznávali jsme
hasièské vybavení podle vyobrazení i podle
schématických znaèek. Pøi støelbì dosahovali nìkteøí
výborných zásahù. Drahuška opìt pøipravila výborný
obìd a služba umyla nádobí. 

V našem úsilí nás pøijel podpoøit starosta sboru
Jirka Karvánek. Po odpoledním koupání opìt nácvik
požárního útoku. V sedmièlenném družstvu se
vystøídají všechny dìti. 

Následoval test, co kdo umí a co se nauèil. Na
devíti stanovištích se hodnotily jednotlivé disciplíny.
Po vyhodnocení dostali ti nejlepší malé odmìny.
Zábavou na veèer bylo Èlovìèe, nezlob se, nebo hra

Prší. Felix pøedvedl kouzla.
V pátek se poèasí zmìnilo a pršelo, ven se jít nedalo. Zdokonalovala se

tedy zdravovìda, topografie a technika hašení. Dìti ve skupinách zkoušely
a pøedvádìly nauèené uzle. Po obìdì déš� ustal a šlo se na loïky nebo
šlapadla. V každé posádce byl jeden dospìlý a plavèík Míra hlídal u bøehu.
Sobotou 1. 9. naše soustøedìní skonèilo. Pøed obìdem jsme zaèali balit,
dopisovali kroniku a uklízeli. Pøed odjezdem jsme vše zhodnotili. Dìti byly
hodné, poslouchaly a snažily se. Žádný úraz nebyl, nikdo se nepopálil ani
netopil. Do Èerné se jede Ivecem. 

Úèastníci zájezdu – Amort Felix, Èermáková Bára, Èermák Jan,
Stachová Simona, Candra Jindøich, Šimon Matìj, Ryba Patrik, Kolodzej
Jožka, Rùžièka Radek a Marek, Slepièka Radim. Vedoucí Machovec,
instruktoøi Duroò Jarda, Kolodzej Kryštof, Calta Martin. Kuchaøi a øidiè
Drahuška a Petr Mrskošovi. Pomocníci Slepièka Zdenìk, Rùžièka Radek
a Šantora Karel. První výsledky byly vidìt již na tøech soutìžích v záøí.
Nejvíce se nám to povedlo ve Zlivi, dále jsme cestovali do Olešníka
a Ohrazení. Budìjovický okresní dvojboj je složen z rùzných disciplín
a vždy je požární útok, který nás baví. Na øíjnové zahájení hry Plamen jsme
dobøe pøipraveni. 
Rádi mezi sebou pøivítáme zájemce o práci v kroužku mladých hasièù.
Scházíme se každý pátek v 16 hodin. SDH Hluboká nad Vltavou
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Kouzelná školka
Co nového ve školce jsme se ptali øeditelky MŠ Hluboká, Mgr. Daniely Remtové. I když má na starost všechna tøi zaøízení MŠ, i když

starostí s umístìním co nejvìtšího poètu dìtí je víc než dost, se zajištìním provozu a oprav budov také – pøesto se nevzdává ani

samotné práce uèitelky. A že ji dìti mají rády, dokázala tøída »malých« dìtí ve chvíli, kdy se vracely z vycházky a øeditelku vidìly

»úøadovat« v øeditelnièce. »Ahoj Dadlo!« ozvalo se nadšenì mnoha hlásky. Zdá se, že nedùtklivá nadøízenost se tady nenosí.

Jak se dál doètete, dìti si užily pìknì barevný školkový podzim a vypadá to, že uèitelky to ve školce baví také. 

Školní rok zaèal nedávno a už jsou pøede dveømi Vánoce. 
Školní rok opravdu zaèal i pro školky, tøídy jsou naplnìné až po okraj,
i když vedoucí odboru školství mi sdìlila, že všechny tøídy v Budìjovicích
jsou naplnìny na 28 dìtí. My žádali o výjimku na 26 dìtí ve tøídách. Pøi
vìtším naplnìní mi pøipadá, že už by se úplnì ztratila výchovnì vzdìlávací
èinnost ve tøídách a zùstala by snaha jen o uhlídání dìtí, aby se nìco
nestalo. Zároveò záleží na prostorových možnostech jednotlivých tøíd. Je
to jenom o tom, aby mateøská škola obdržela více financí na zamìstnance
od MŠMT, pokud bychom dál navyšovali poèty. Podle vyhlášky o
pøedškolním vzdìlávání jedna pedagogická pracovnice zajiš�uje bezpeènost
20 dìtí pøi pobytu venku. Tøída mateøské školy se naplòuje do poètu 24
dìtí. Zøizovatel MŠ mùže povolit výjimku z poètu za pøedpokladu, že toto
zvýšení poètu není na újmu kvalitì vzdìlávací èinnosti školy a jsou splnìny
podmínky bezpeènosti a ochrany zdraví.

A jaké radosti ve školkách právì prožíváte?
Dìtí chodí stále dost, žádné chøipky na nás zatím
nezaútoèily. Trochu jsme pro letošní školní rok
s pedagogickými pracovnicemi školek pozmìnily
a doplnily témata Školního vzdìlávacího programu
o prvky environmentální výchovy – vztah k pøírodì
a k životnímu prostøedí. 

Nìkteré paní uèitelky absolvovaly školení
zamìøená právì k environmentální výchovì pod
názvem »Co se skrývá za bludným koøenem« –
celoroèní program ekologické výchovy v MŠ. 

K tomuto tématu byly zároveò publikovány velice
pìkné materiály a metodické listy, ze kterých jsme
èerpali pøi sestavování doplòujícího vzdìlávacího programu. Všechna
pracovištì spolupracují s Centrem ekologické výchovy  Cassiopeia
v Budìjovicích, se Záchrannou stanicí v Tøeboni a Centrem ekologické
výchovy Votice. Pracovnice z tìchto center navštìvují mateøské školy
s velice zajímavými vzdìlávacími programy, kde se dìti uèí, jak se chovat
k pøírodì, jak ji chránit a jak jí pomoci.

Pøírodu ve školce pøipomíná i spousta krásných ozdobných dýní.
Dìti je pomáhaly zasadit, zalévaly je a sklidily s provozními pracovnicemi
podzimní úrodu, spoustu nádherných dýní a malých okrasných dýnièek. Do
èervena dozrála i jablíèka na jabloních ve školní zahradì. Dýòování
probìhlo také ve Schwarzenbergské školce. Zjistili jsme, že i stromy mají
svùj den, tak jsme ho se stromy oslavily. Celý øíjen jsme si o stromech
povídali a docela jsem byla pøekvapená, co dìti o stromech všechno vìdí.
Pøišly na to, že na nich mají ptáèkové hnízda, schovat se pod strom
mùžeme, døevem topíme a dìlá se z nìj nábytek. Malovali jsme stromy,
modelovali stromy, vystøihovali listy a oslovili jsme i rodièe. Vymysleli
jsme téma Není strom jako strom a rodièe se zapojili do spoleèného
tvoøení. Vyrobili s dìtmi doma vìci, které strom pøipomínají a díky tomu
máme krásnou výstavu s listy, kaštany, kùrou, podzimními plody a skøítky–
snažili se. 

A pøitom se v novinách psalo, jak jsou dnešní dìti málo vychované
a nesamostatné. Pozorujete to také?
Je pravda, že dnešní dìti (ve vìku 3–4 roky) pøicházejí do školek
s nedostateènými hygienickými návyky a návyky samostatnì se oblékat,
najíst, uklízet po sobì, poznat své vìci. Na zaèátku každého školního roku
s tìmito problémy velice bojujeme. Ale všechno žádá svùj èas a trpìlivost
se vyplácí.

V dnešní uspìchané dobì se vytrácí dùslednost rodièù v urèitých
okamžicích, stále více se projevuje tzv. volná výchova a dìtem chybí urèitá
pravidla, která by si mìly postupnì uvìdomovat.  Každým rokem se tento
problém stupòuje. Již nìkolik let pracuji na tøídì mladších dìtí (3 – 4,5
roku) a ani zaèátek letošního školního roku nebyl jiný.  Dìti mají problém
posedìt chvíli u stoleèku, držení lžíce u jídla pøedstavuje pro nìkteré dìti
velkou zátìž, odložit si nožièky a baèkorky na stoleèek není pøekážkou.

Dìti jsou celkovì živìjší a neklidné, jako kdyby jim chybìl sedací sval.
Posedìt a chvilinku se soustøedit je pro nìkteré dìti až moc. 

Ještì pamatuji, že se mi také nechtìlo dìtem moc pøikazovat, maminky
asi hledají výchovu spíše pøívìtivou anebo naopak zase na dìti zbyteènì
køièí. I když pravda je, že dítì bez láskyplné, ale dùsledné výchovy si
nepøipadá v bezpeèí. Dìti jsou v podstatì hodnì konzervativní a režim jim
dìlá dobøe. Samozøejmì nejde o nìjakou pøílišnou pøísnost, ale je dobré
dìti postupnì uèit pravidlùm. Bez toho pak mají dìti problémy
s aklimatizací jak ve školce, tak pozdìji ve škole. Je to pro nì velký rozdíl,
zatímco doma za nì maminka všechno udìlá, obleèe i zaváže botièky, ve
školce ve tøídì s 26 dìtmi se musí dìti zaèít uèit sebeobsluhování. Taky
tady nemùže každé dítì bìhat kam chce a venku na chodníku dovádìt jako
s maminkou. Musíme se nauèit poøádku, uklízet hraèky, uklidit svùj hrnek,

venku chodit ve dvojicích a už po dvou mìsících
vidíme i u malých dìtí velké pokroky. To nás
potìší, hraèky dají kam patøí, i pro rodièe je to
pøekvapení. 

I malé dìti uèíme, aby si samy vybraly svaèinku,
jestli chtìjí malý nebo velký krajíc. Uèíme se ale
vybírat oèima, když jsme na jídlo sáhli, tak už je to
naše. Je hodnì dìtí, jejichž rodièe tvrdí, že tohle
a tohle dìti nejedí. V posledních letech jsme se
všechny pracovnice shodly, že pøekvapivì velká
èást dìtí odmítá nejen zeleninu, ale i ovoce.
Abychom pøedešly výkøikùm »tohle nechci a to
nebudu«, mají dìti možnost vzít si nebo nevzít
nachystanou zeleninu nebo ovoce z tácku. 

Od prvních dnù v mateøské škole se dìti uèí jíst pomazánky, na které
nejsou z domova zvyklé. Nelze každý den zaøazovat do jídelníèku dìtmi
oblíbené pøesnídávky, jogurty »Kostíky« (reklama zøejmì pùsobí tak, jak
si výrobci pøejí), rohlíky s nutellou, koláèe atd. Jídelníèek musí být pestrý
a navíc paní vedoucí školní jídelny musí dùslednì sledovat skladbu
jídelníèku pro tento vìk, aby dìti mìly dostateènì vyváženou stravu.
Mléko, rybièkové pomazánky, luštìninové, tvarohové, rodièe krèí rameny
a øíkají: »To my doma nedìláme, on vám to jíst nebude, mléko nepije,
zeleninu nejí, ovoce mu nedávejte.« Ale my to zkoušíme, postupnì, malými
krajíèky a dìti za pár mìsícù baští mrkvovou pomazánku, ochutnávají,
koukají na ostatní a zkusí také jíst to, co »nerady«.

Kolektiv pùsobí obìma smìry. Když jedno dítì nebude pít mléko, ostatní
øeknou, že ho také nechtìjí, i když ho tøeba mají rády. A zase naopak.
Takže s jídelníèkem trochu bojujeme, ale myslím, že je dùležité, aby dìti
ochutnaly a nauèily se jíst, co k dìtské výživì patøí. Jinak samozøejmì
vycházíme rodièùm vstøíc, pokud chtìjí jiný pitný režim, nedáváme slazený
èaj, dostanou vodu, nebo si mohou nosit pití z domova v lahvièce s sebou,
když si ho vypijí, samozøejmì doplníme. Dìtí pít musí, a mléko je dìtská
výživa, to by pít mìly, dostávají ho i jako ovocné koktejly a podobnì.

V kolektivu je urèitì výhoda, že se dítì uèí od ostatních.
Pøipravila jsem rodièùm pøehled dovedností, které by dìti mìly v urèitém
vìku zvládat. Samozøejmì malé dìti se ještì samostatnì neobleèou, ale bylo
by dobré, aby aspoò svoje baèkorky poznaly. Uvìdomit si, co školka za
výchovu v rodinì supluje. Maminky ráno i odpoledne v šatnì zakleknou
a kompletnì dítì obleèou, ale uèitelky to stihnout nemohou.
Nesamostatnost ubližuje dítìti i uèitelkám. Napø. jdeme do Panoramy na
divadelní pøedstavení a pøi odchodu pùl hodiny zjiš�ujeme a ukazujeme
nad hlavou dìtem bundy, èepice a rukavice, než si dìti (samozøejmì ty
malé) své vìci poznají a nìjak je rozdìlíme a oblékneme. Maminky
zvládnou jedno dvì dìti, ale my uèitelky jich máme na starost mnohem víc.

Mateøská škola proto i organizuje Dny otevøených dveøí, aby rodièe mìli
možnost podívat se nejen na práci ve školce, ale porovnat i dìti stejného
vìku v jejich dovednostech a pøedevším pøi práci v kolektivu. Myslím, že
je to docela dùležité. Není to jen o tom, že nìkteré dítì je šikovné na
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kreslení a jiné ne. Rozhodnì nesoudíme, ten je lepší, tenhle horší, chválit
je tøeba všechny. Je to i o ochotì ke spolupráci, nìkdo nechce pracovat,
nenutíme, zkoušíme to hrou. Proto dáme na nástìnku všechny výtvarné
práce, i když tøeba dítì nakreslí jen dvì èáry, ale je to pro porovnání dìtí
stejného vìku, aby rodièe vìdìli, èemu by se s dítìtem mìli více vìnovat.
Byla bych nerada, aby tento náš rozhovor vypadal jako samé stìžování
a náøky pedagogických pracovnic mateøské školy. Je to pouze otevøené
hodnocení prvních mìsícù pobytu dìtí v pøedškolním zaøízení. Moc a moc
doufáme ve spolupráci s rodièi, kteøí snad nìkdy pochopí, že to s jejich
dìtmi myslíme opravdu dobøe a chceme je pøipravit na další roky v MŠ
a na vstup do ZŠ.

Myslím to v dobrém, ale je to tak: vy uèitelky prostì vychováváte své
okolí, i rodièe. Vím o èem mluvím, mám jednu budoucí uèitelku doma.
Ano, tak trochu vychováváme i rodièe, usmívá se Dadla Remtová. Chtìla
jsem všem pøipomenout, že s dìtmi pùjdeme na zahradu, aby mìly
v pondìlí ve školce gumovky. Jenže rodièe taky obèas naše vzkazy
a plakátky neètou, nebo je zapomenou  (je tìch informací nìkdy až moc)
– tak jsem nakreslila a vystøihla gumovku a povìsila s informacemi do
vchodu šatny tak, aby každou pøíchozí maminku, tatínka nebo babièku
pøímo bouchla do hlavy (nebolelo to, byla papírová).  Maminky se smály
a žalovaly: »Pozor, nìkteré maminky jsou menší, podbíhají to.«  

Výsledek: Všechny dìti v pondìlí mìly gumovky – kromì tìch, které byly
v dobì pøedávání informace nemocné.

A tak si všechny dìti užily i v mokré trávì Den stromù na zahradì MŠ.
Víte o tom, že i stromy mají svùj den ? 20. øíjen. Jak se slaví takový den ve
školce? Samozøejmì mezi stromy. Zahrada byla rozdìlena na nìkolik
stanoviš�, kde na dìti èekaly zajímavé úkoly k plnìní – pavouèí sí�, skákání
u žabièek, u veverky tøídìní oøíškù, popletená mísa pøírodnin, stromy
a jejich plody. Dìti ve skupinách skákaly, bìhaly, s vozíèky plnými jablek
projíždìly pøekážkovou dráhu, šiškami házely na cíl, tøídily stromy podle
vìtvièek na jehliènaté a listnaté, zvíøátka na lesní a domácí. Starší dìti
pøiøazovaly jablka z naší jablonì k èíslùm, takže už umíme i poèty. A když
dìti splnily všechny úkoly, èekala na nì ochutnávka podzimních plodù.
Hruštièky, jablíèka a švestky. Byl to pøíjemný podzimní den. 

A za chvíli se už zaènou chystat besídky, mikulášské nadílky, na Vánoce
výroba pøáníèek, pøíprava vystoupení pro obyvatele Domova dùchodcù. 
Schwarzenberská školka právì pøivítala nové hlubocké obèánky –
slavnostní vítání bývá 3x do roka, takže se všechny školky prostøídáme.
V lednu zaèneme bruslit a v bøeznu plavat.  Pomalu se bude blížit konec
školního roku. To jsme ale opravdu hodnì dopøedu. Mezitím se jistì objeví
nìco neèekaného, neplánovaného, ale pro dìti urèitì zajímavého.

Ve školce se zkrátka nelenoší, i když se po obìdì spí.

Jak si vylepšit postavu 
s Pavlem Brožkem

Kapitolka druhá:

Pøidáme cvièení

Vydrželi jste s úpravou
stravy? Cítíte se trochu lehèí
a máte více energie? Pak tedy
v dalším kroku pøidejte
cvièení na posílení dvou
dùležitých partií tìla.

Cvièení na bøicho a záda

Velmi dùležité spojení! Neposílené, slabé
bøíško, totiž mùže zpùsobovat bolesti zad.
 Vìtšina populace má neposílené bøicho ve
spodní èásti – tady zaèneme posilovat jakýmkoli
pøednožováním nohou: v leže, zvedat boky
nahoru, do stran, mùžeme zkusit i cviky na
hrazdì, ve visu, opìt zvedání nohou.

Cvièení na støed bøicha – stahování kladek
v posilovnì. Horní èást bøicha posílíme cviky,
pøi kterých zvedneme nohy výš, než je
tìlo a dìláme sedy – lehy.

Mùžeme navštívit posilovnu, ale
nemusíme – bøicho je možné posilovat
doma, venku v pøírodì, kdekoli. Vyberte
si nìkteré z pøedložených cvikù do své
série cvièení na procvièení všech tøí èástí
bøišních svalù a zkuste pravidelnì cvièit.
Vìtšinou se cvièí 3 série na každou èást bøicha,
takže celkem devìt sérií dohromady, každý cvik
ze série by mìl mít deset až 15 opakování. Tak
získáte cvièení na bøíško na ètvrt hodinky.
Cviète obden, nebo dvakrát do týdne, aby tìlo
správnì reagovalo na zátìž. 

Pøi posilování bøicha je dùležité souèasnì
posílit i spodek zad, aby se obì tato cvièení
správnì doplòovala a svaly obou tìchto
vzájemnì se ovlivòujících èástí tìla sílily
a protahovaly se spoleènì. Bederní èást zad
posílíte cviky se zajištìním nohou, s použitím
šikmé lavièky – øíká se tomu Hyperextenze. Buï
vám nìkdo nohy podrží, nebo se zapøete nárty
tøeba pod gauèem – a zvedáte trup. Lepší než

dávat ruce za hlavu je pøi tìchto zvedaèkách
zkøížit ruce  na prsou. Dobré je pøidat úklony do
stran, nebo rotace, na posílení a protažení pasu.
Ale cvièit bez èinek, tøeba jen s lehounkou
tyèkou v rukou, aby se pøíliš neposilovaly svaly
na bocích – docházelo by tak k rozšiøování pasu.

Cvièení zafunguje, èasem nás po tréninku
pøestanou bolet namožené svaly, ale pokud
nebudeme dodržovat i zásady stravování, které
jsme si øekli v 1. lekci, výsledky nebudou moc
vidìt. Zkuste tedy vydržet v zásadách oddìlené
stravy, pøemýšlením nad tím, co jíte a umìøenì
cviète. Cvièit je nejlépe na laèno, s plným
bøichem je to rozhodnì špatnì. Svaly pak
nereagují. Anebo si tohle cvièení na dolní èást
zad a bøicho mùžete zaøadit po jiné sportovní
aktivitì vždy na závìr. 

Vitamíny a doplòky stravy: Ráno po probuzení
Vitamin C 500 – 1000 mg,
Po vìtším jídle minerály: vápník, hoøèík, zinek
v jedné tabletì 3 krát dennì. Vitamin E 1x dennì
400 iu, A vitamín 1 tobolka. B komplex forte 1x

pøed spaním. Pøed cvièením je vhodný
Carnitin 2g a po cvièení Sacharidový
nápoj 30 –  40 procentní. Pøes den je
vhodné pøidat proteinový nápoj 80 –
90 procentní 2– 3 x dennì.
Pøíštì si pøipravíme pokraèování pro
ženy na zadeèek a pro muže na
ramena a paže. Pod vánoèní

stromeèek si tak místo kulatého bøíška nadìlíme
bøíško rovné a dobrý pocit k tomu.

Tolik cenné rady Pavla Brožka. 
Pokud ve své mentální lenosti toužíte po sestavì
cvièení, kterou si pustíte na youtobe a mùžete na
cvièení rovnou bezmyšlenkovitì hupsnout –
svìøte se s dùvìrou do rukou dívky jménem
Jillian Michaels: 

Její základní pùlhodinové 3 lekce pro
zaèáteèníky, pokroèilé a nejpokroèilejší jsou
plánovány na 30 dní – jako cesta ke skvìlé
postavì a zdravì zpocenému trièku:

Narazila jsem na její cvièení náhodou.
Propadlo mu v poslední dobì hodnì lidí a už
také vím proè.

Nemusíte do posilovny a máte návod na zdravý
pohyb pøímo doma pøed nosem.

O co jde?

Je to »cvièební plán«, kdy podle videa cvièíte
pouhých 25!! minut dennì 30 dní po sobì. 

Plán obsahuje 3 lekce, každou cvièíte vždy
10 dní a pak pøejdete na další. A pøi dodržení
pravidelného cvièení slibuje opravdové
výsledky. Takovým øeèem se obvykle nedá moc
vìøit, ale už po pár zkušebních dnech jsou
zmìny opravdu vidìt. Na internetu objevíte
pøíklady, kterých dosáhli obyèejné baculky
i baculáci, kteøí pøekonali lenost a zaèali se
hýbat podle návodu. I málo trénované tìlo moc
neprotestuje a cvièení baví, což mì samotnou
pøekvapilo. Je dobøe poskládané.

Každý level obsahuje 2 minuty na zahøátí
a potom 3 šestiminutová kola – 3 minuty
posilování paží a nohou, 2 minuty kardia
a 1 minuta posilování bøicha. 

Máte možnost volby obtížnosti. V pozadí
cvièí další dvì sleèny a každá z nich cvièí jinou
úroveò. Cvik je stejný, jen je tam vždy malinká
zmìna dle obtížnosti. 

Je tedy jen na vás, pro kterou se rozhodnete.
Mùžete se snažit cvièit tu tìžší variantu a vždy,
když už dochází síly, dát si na chvíli tu lehkou.

Takže pokud nesnášíte posilovny jako já,
nemáte fantazii na zapamatování vhodných
cvikù a hledáte domácí cvièení,  které funguje
tøeba v kuchyni, odkud na chvíli vyštípáte
rodinné pøíslušníky, tohle doporuèuji všemi
deseti.

1. lekce:
http://www.youtube.com/watch?

v=1Pc-NizMgg8
2. lekce

http://www.youtube.com/watch?
v=QKdJ9jJv594&feature=related

3. lekce
http://www.youtube.com/watch?

v=QMN4g3D4ODE&feature=relmfu

Nebo zadejte do vyhledávaèe jméno Jillian
Michaels 1. Level a najde se vám sama...
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Dìti, dìti, dìti...

A� nás pomìry otravují, a� panuje blbá nálada, pokud
se podíváte na nadšené dìti, nìèím zaujaté, šikovné
a nadané, spravíte si náladu.

Ty naše hlubocké šikovné opravdu jsou a máme
z nich radost. A stejnì tak je dobré dìtem radost
udìlat. Nezapomeòme na to obèas – nebo radìji
èastìji – pomyslet. 

Balet
Vystoupení Lišaji žákyò taneèního oboru hlubocké
poboèky Základní umìlecké školy Trhové Sviny 

v rámci èeskobudìjovického festivalu Mìsto 
v pohybu –  Dance plate pro vás vyfotil Jan Pirgl.

Den s Lesy
Èeské republiky

Dne 4.10.2012 probìhla 
akce pod názvem 
Den s Lesy ÈR. 

Pod vedením pana
Koutného, který zastupuje

Lesy ÈR, dìti mìly možnost seznámit se s oborou, 
s rùznými druhy stromù a zvíøaty, 

která kolem nás žijí.
Dìti 2., 3., 4. a 5. tøíd šly oborou podle mapky.

 Zde na nì èekala jednotlivá stanovištì, kde všichni
plnili zadané úkoly, jako napøíklad: rozpoznávání

stromù podle vìtvièek, poznávání zvíøat podle
paroží, prolézání pavuèinkou, pøekonávání lanové

dráhy, poznávání druhù ryb, ptákù apod.
Úkolem dìtí bylo dojít do cíle, kde na nì èekala

odmìna v podobì obèerstvení a zábavy.
Akce trvala celé dopoledne. Dìti procházely

nádhernou pøírodou, kde se mimo jiné kolem nás
prohnalo stádo daòkù, a s nadšením plnily zadané

úkoly. Jednotlivá stanovištì byla perfektnì
pøipravená zástupci Lesù ÈR. 

Taktéž cíl s obèerstvením a zábavou byl pro dìti
potìšením. 

Celkovou akci bych zhodnotila výbornì a touto
cestou bych chtìla podìkovat za spolupráci panu

Koutnému a celému týmu, 
který pro nás akci pøipravil.
Mgr. Martina Hornátová
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KØÍŽOVÁ PLAVBA

Páter Marek Donnerstag požehnal 3. øíjna 2012 

za veèerního soumraku bílému køíži na skále.

Uvidíte ho jenom z vltavské vody, možná z

protìjšího pravého bøehu, ale spíš je pohled na nìj

opravdu urèen tìm, kteøí se kolem nìj budou plavit.

Vít Beneš z Øeditelství vodních cest ÈR totiž pøišel na
hezkou myšlenku: Odpradávna se stavívaly køíže u cest
a tvoøily tak »køížovou cestu.« My také tvoøíme (vodní)

cestu a proè tedy na ni neumístit køíž? 
(Køížová cesta je výtvarnì zpracovaný popis událostí…
Køížová cesta v pøírodì bývá zbudována jako øada kaplí

nebo božích muk a vede èasto do kopce. V nejvyšším
bodì je umístìn køíž jako 12. zastavení a zbývající dvì

zastavení jsou poblíž...)
U vodní cesty byl na skálu zavìšen jen jediný køíž. 

K bílému køíži pøijely lodì z jihu od Èeských 
Budìjovic: loï Malše od Lannovy lodìnice –

Èeskobudìjovická plavební,  Faster – Povodí Vltavy 
a  pøívoz – Open rivers z Èeského Vrbného. 

ODHALENÍ KØÍŽE na kótì 
GPS 49°5'49" N 14°27'54" E

Na Hluboké se nalodil starosta Tomáš Jirsa a pár dalších
lidièek a propluli právì dokonèovanou plavební

komorou Hluboká nad Vltavou … ano, vodní výtah
funguje! Lodì ze severu (pøehrada Hnìvkovice) pluly

také vstøíc køíži: Oliver – Jihoèeská plavební, »serviska«
Povodí Vltavy, »Okøídlená pramice« – SPS –  vypluly
od pøehrady a v Purkarci se pøipojily další lodì. Takto
slavnostnì tedy byla ukonèena letošní plavební sezóna.

Impozantní a rychlé proplutí plavební komorou Hluboká
bylo – pro nìkteré poprvé – zajímavým zážitkem. Už

tady potkáte uniformované správce toku i vodní policii...
A krásné zákruty øeky, které následovaly, byly víc než
romantické. Nejdøív modré nebe nad hlavou, lesy obor
nad námi a pozdìji první hvìzdy a na nebi nasvícený

hlubocký zámek. Nakonec malý ohòostroj na
pøipomenutí slavnostní chvilky. Pan páter Marek

Donnerstag zalitoval, že ke køíži nepøistoupil po vodì
suchou nohou jako Ježíš. Ale to byl jen vtipný úvod.

Jeho øeè se týkala našich lidských cest 
a lidské práce a usilování.

Je to tak. A� už chodíme po cestách prašných nebo se
plavíme po vodních, to dílo, které tady vzniklo, se urèitì
zaslouží o zmìny i v našich životech. Starejme se tedy,

aby nám byly k dobrému. Pohled z vody na místa, 
kde žijeme, vám rozhodnì pøinese pohled nový. 

A nutno øíct, že je krásný.

Obìti a hrdinové
Podíváme-li se na spoleèenské jevy, se kterými se naše spoleènost v souèasnosti potýká, a�
už jde o projevy nesnášenlivosti, rasismu, korupce aj., nezbývá než pøiznat, že chceme-li
tento stav zmìnit k lepšímu, musíme pøijatelným zpùsobem otevøít a zpøístupnit tato aktuální
a zároveò historická témata nejmladší generaci – žákùm základních a støedních škol,
podpoøit jejich zdravé národní cítìní a nauèit je vnímat souèasnost jako výsledek minulosti.
To je hlavní cíl projektu OBÌTI A HRDINOVÉ. 

Odborný dohled a organizaci projektu Obìti a hrdinové zajiš�ují pracovníci Pietního
území Ležáky – Národní kulturní památky, organizaèní složky Památníku Lidice. Cílem
projektu je oživit pøíbìhy hrdinù a obìtí druhé svìtové války a prostøednictvím jejich osudù
pøiblížit nejmladší generaci dopad války a okupace na obyvatele Protektorátu Èechy
a Morava. Jeden z hezky zpracovaných pøíbìhù si mùžete pøeèíst na následující stránce.

Foto: Jan Pirgl a Vodní cesty ÈR
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Osudová místa
4.7.1944, Purkarec, GPS: 49°7'23.88"N; 14°25'37.81, 

Stará obora –  pomník a pamìtní deska

poèet obìtí: 4 

Kolem mnohých zajímavých míst procházíme, aniž bychom si jich

povšimli. O nìkterých místech ani možná nevíme. A proto jsem si

vybrala jedno z tìchto »zapomenutých« míst, Starou oboru

u Hluboké nad Vltavou, kde stojí pomníèek na památku seskoku

parašutistù v roce 1944.

Nikdo netušil, že peèlivì plánovaný výsadek parašutistù,

vyslaných z Anglie, skonèí nezdarem. Vše se daøilo až do té doby,

kdy chybou navigátora se celá skupina ocitla na úplnì jiném místì,

než mìla. Možná by se dala ještì akce zachránit, nebýt toho, že

èlenové paraskupiny GLUCINIA pøistáli v korunách stromù Staré

obory. K jejich smùle ztratili i vysílaèku a náhradní uvízla na

stromì.

Nedaleko místa pøistání stála hájovna, kde požádali hajného

Rybáka o pomoc. Souhra neš�astných náhod a možná i nepøízeò

osudu zapøíèinili, že po neúspìšném seskoku byli èlenové

GLUCINIA za nìjaký èas zatèeni, a ani hajný Rybák se ženou

a lesní dìlník Vojtìch Ambrož neunikli spárùm gestapa. Ti byli

bohužel za pomoc parašutistùm uvìznìni v koncentraèních táborech

a domù se již nevrátili.

 A tak jedna chyba navigátora zapøíèinila smrt tøí nevinných lidí

a nakonec i samotného velitele operace. Na místì seskoku mùžeme

najít malý pomníèek a na hájovnì pamìtní desku obìtem této

události. Operace GLUCINIUM naprosto selhala. A jak by dopadla,

kdyby parašutisty vysadili na správném místì, to už se nikdy

nedozvíme.

Seskok nad Starou oborou

V hustých lesích obory v Hluboké nad Vltavou stojí malá, na první

pohled obyèejná hájovna. Není však tak bezvýznamná, a ani její

okolí, jak by se mohlo zdát. Za 2. sv. války se zde stala událost,

která ovlivnila život mnoha lidí. Pojïme si ji tedy pøiblížit.

Operace GLUCINIUM

Mìl to být jeden z mnoha výsadkù parašutistù v letech 1943 – 1945,

vyslaných z Anglie, který byl pojmenován jako operace

GLUCINIUM. Jejím úkolem bylo vytvoøit pøedpoklady pro

ozbrojené povstání na jihu Èech a zajistit spojení s Anglií, které

mìli pøedávat informace.

Èleny skupiny byli nadporuèík Vítìzslav Lepaøík, rotný Ludvík

Hanina, rotný František Trpík a èetaø Josef Cikán. K pøedávání

informací potøebovali 2 rádiové stanice, kterými pomocí šifrovacího

klíèe MARIE mìli navázat a udržet rádiové spojení.

Kolotoè událostí se roztáèí

2. 5. 1944 V Anglii startuje letoun Halifax s èeskými parašutisty na

palubì, který smìøuje do Itálie. V Itálii musí èlenové GLUCINIA

témìø 2 mìsíce èekat na rozkaz k provedení akce. A také se nakonec

doèkají.

3. 7. 1944, 19:30 Ze základny v Brindisi odlétá letoun Halifax

sparašutisty a kanadskou posádkou na palubì. Jejich cílem je okolí

Tábora.

4. 7. 1944, 1:00  Noèní ticho narušují pouze motory letounu. K zemi

se snáší ètveøice èlenù GLUCINIA. Chybou kanadského navigátora

ale nepøistanou v okolí Tábora, nýbrž pøímo v korunách stromù

hlubocké Staré obory. Pøi seskoku se uvolní jedna z vysílacích

stanic a roztøíští se o zemi. Nadporuèík Lepaøík pøistává na pevnou

zem, ale jeho 3 kolegové se zachytí v korunách stromù. Podaøí se

jim dostat dolù a ve tmì se dorozumívají pískáním. Nakonec se

najdou a musí vyøešit tuto zapeklitou situaci. Ze stromù je potøeba

odstranit zachycené padáky, protože pøímo kolem místa seskoku

 prochází cesta, kudy chodí lesní dìlníci do práce, a vlající padáky

na stromech by jistì upoutaly pozornost. V korunách stromù také

stále visela zachycená druhá vysílací stanice a ze stromu jí bez

sekery a pily nedostanou. Dva parašutisté vyhledají hajného Rybáka

a požádají ho o sekeru a pilu. Hajný jim je pùjèí.

Již je mezi 10 – 11 hodinou. Lesní dìlník Ambrož a jeho

spolupracovník pomáhají odstranit padáky. Všichni jsou nervózní

a panují obavy z prozrazení. Kolem projíždí cyklista, který ani na

výzvu nezastaví. Co když je to udavaè? Parašutisté nakonec snahy

vzdávají a místo opouštìjí. Vyèkávají do veèera. Nic se ale nedìje.

Nacisté se neobjevili. Cyklista udavaè nebyl. A hajný ani dìlníci,

i když by mohli a zajistili by si alibi, nic na èetnickou stanici

nenahlásí.

Po setmìní se vydávají parašutisté na cestu podél øeky Vltavy.

Bez vybavení, bez vysílacích stanic, bez nièeho. Po nìjaké dobì se

zastaví na odpoèinek na bøehu øeky. Lepaøík a Trpík se vydávají na

prùzkum. Potkají ale èetníka a další civilisty, z nichž je jeden

ozbrojen. Lepaøík se nepozorovanì schová, Trpíka skupina zastaví.

Proti oèekávání ho pustí dále. Lepaøík v domnìní, že Trpíka chytili,

prchá. Dojde tak k rozdìlení skupiny.

Vra�me se ale k hajnému Rybákovi. Po osudné noci se zatím nic

nedìje. Žádní nacisté se neobjevili a všechno by mohlo být v

poøádku. Ale ne nadlouho. Tento dobrák nakonec na svou obìtavost

doplatí. A nejen on, ale i jeho rodina a lesní dìlník Ambrož.

Po osudném rozdìlení skupiny se vydávají Hanina, Trpík a Cikán

na záchytnou adresu do Bernartic. Dozvídají se, že rodina byla již

zavraždìna nacisty za pomoc jiné parašutistické skupinì. Chtìjí

se proto dostat na Slovensko a odtud kontaktovat Anglii a vrátit se

zpìt. Bohužel cestou je nejdøíve chycen Trpík a pozdìji i Cikán
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s Haninou. Èeká je výslech, vìznìní v gestapácké vìznici na

Jenerálce v Praze a pøemlouvání ke spolupráci s gestapem. Nedají

se, ale pøiznají, že ve Staré oboøe schovali rozbitou vysílaèku.

Hajného ani nikoho dalšího zatím neudali. Teprve 8. èervence hajný

Rybák ohlásí nález padáku.

V srpnu gestapo i s Trpíkem pøijíždí do obory a zaženou všechny

purkarecké obyvatele do 60ti let hledat vysílaèku. Naštìstí ji najdou.

Pokud by se tak nestalo, nacisté by celý Purkarec povraždili.

Ustaranému Rybákovi zatím nevìnují nacisté pozornost. Ne však

na dlouho. 13. záøí se jako blesk z èistého nebe objevují gestapácká

auta. Nejdøíve odvleèou Rybákovou, která byla mimochodem

Nìmka, poté se asi za dvì hodiny vrací pro Rybáka. Vezmou ho na

výslech do chaty ve Staré oboøe, kde je podroben surovému

výslechu. Nìmci netuší, že zatýkání sledují z úkrytu lesní dìlníci.

Rybáka i jeho ženu èeká transport do Terezína. Nìkterý z

parašutistù musel promluvit? Nebo podle vyprávìní pamìtnice na

nìho Nìmci ušili boudu? To se asi už nikdy nedozvíme. Jeho

pøíchod do vìzení popisuje jeden ze spoluvìzòù takto: Pøišel i hajný

Josef Rybák z lesù z Hluboké. Je to hromotluk, veselý, èervený ve

tváøi. Má myslivecký kabát a ublácené boty. Se smíchem nám líèí

svùj pøípad: V noci k nìmu pøišli dva parašutisté pro pilu a sekeru

– uvízl jim na stromì padák a strom musí být poražen. Pomohl jim

a bylo vše v poøádku. 

Náhle byl zatèen a vyslýchán na gestapu, kde ho uvázali ke zdi

a strašnì tloukli plochou šavlí po zádech. »Ale já jsem se jim smál

do oèí,« vyprávìl s nepopsatelným bodrým lesáckým humorem,

»a øíkal jsem jim nahlas pøi každé ránì – Tak ještì víc! – No, nìco

snesu, pøece jsem chlap, ne? A oni byli víc unaveni než já…Ale

bylo to všechno docela zbyteèné – nechtìl jsem prozradit

parašutisty – a zatím po výprasku mi pøeèetli protokol obou. Chytli

je – a oni se oba pøiznali a ještì udali mou plnou adresu.« Hajný

vnesl do cely kus venkova – donesl vùni lesa a syrové pùdy, kterou

obdìlával…Získal si ihned srdce nás všech!

Rybák žil stále v nadìji, že se vrátí do svého milovaného lesa. To

mu dodávalo optimismu v jeho tíživé situaci. Návratu se však

nedoèkal… Hajný Rybák vážnì onemocnìl, zežloutl ve tváøi

a stìžuje si na bolesti v celém tìle. Pravou ruku má nesmírnì

oteklou a namodralou – zdá se to býti flegmona. Prý se

poranil pøi støíhání kùžek. Chtìli bychom mu pomoci, ale

nemáme nic jiného než aspirin. 18. øíjna odpoledne pøichází

smutná zpráva: na marodce zemøel kamarád Josef Rybák…

Podlehl surovému esesáckému násilí – mìl od bití šavlí

poranìné ledviny, aniž o tom vìdìl, a choroba na nìm

hlodala, až ho udolala. Vìøil pevnì, že 19. øíjna pùjde domù

– øekli mu to oni parašutisté, že tento den je pro válku

rozhodující. Stále o tom dni hovoøil a zatím odešel – avšak

den pøed tím a na místo domù, do svých krásných lesù na

Hluboké – do krematoria v Bohušovicích.

Ani Rybákové osud nepøál. Byla z Terezína pøevezena do

ženského koncentraèního tábora Ravensbrücku. 

Tam 22. ledna 1945 zahynula. 

Lesní dìlník Ambrož byl také zatèen a ani on se domù již

nevrátil. Byl uvìznìn v koncentraèním táboøe Dachau

a mìsíc pøed koncem války zde zemøel. 

V našem pøíbìhu se nezmiòujeme o Rybákových dìtech. Ale

ani jejich život nebyl nejš�astnìjší. Mìli dva syny, o jednom

z nich zprávy nejsou, ale o druhém, Walterovi, ano. Pøed

zatèením gestapem ho zachránilo to, že byl zrovna na studiích pryè

z domova. Po návratu domù musel vstoupit do Hitlerjungend.

Oženil se a založil rodinu, ale po skonèení války mu lidé

pøedhazovali jeho minulost. 

Nakonec ho tyto narážky dohnaly k sebevraždì.

Co se ale stalo s velitelem Lepaøíkem? Ten se vydává na záchytnou

adresu do Tábora. Ta také selhala. Gestapu uniká nejdéle. Nakonec

ale past sklapne. A to díky zrádnému konfidentovi Adolfu

Horákovi, èlenu skupiny SULPHUR, který se pøidal k nacistùm.

Také Lepaøíka pøemlouvají ke spolupráci. A ten nakonec nátlak

nevydrží a stane se spolupracovníkem gestapa. Poté gestapo

ochotnì propustí jeho vìznìného otce. Jeho rozporuplné chování si

nikdo nedokáže vysvìtlit. Nechce nikoho zradit, ani si proti sobì

poštvat gestapo. Dokonce chystá na velitele SS atentát, je však

odhalen. Gestapo ho nasadí do akce proti skupinì BARIUM, jejíž

úkryt má lstí prozradit. To neudìlá, plánuje útìk. Je chycen

a násilím pøinucen BARIUM prozradit. Pro gestapo se stává

nespolehlivým a nepotøebným a 28. dubna 1945 ho bez soudu

v Terezínì popraví.

Ostatní èleny GLUCINIA, uvìznìné na Pankráci, zachrání pøed

jistou smrtí konec války.

Na místì seskoku parašutistù stojí dnes malý pomníèek,

pøipomínající tuto událost. Na hájovnì bychom našli pamìtní desku

na památku hajného Rybáka a jeho ženy. Za ochotu pomoci zaplatili

spolu s Vojtìchem Ambrožem tím nejdražším, co mìli. Svým

životem…

Tento pøíbìh jsem sestavila podle zápiskù vìznì z koncentraèního

tábora, dobové kroniky obce Purkarec, odborné literatury,

videodokumentu Stínoví vojáci o èeském odboji a èasopisu

Obnovená tradice. Svým vyprávìním pøispìla i pamìtnice paní

Kateøina Jozová a odborník na tuto problematiku pan ing. Josef

Posekaný. Tento pøíbìh nemusí pøesnì odpovídat tomu, jak ve

skuteènosti probíhal. Pøí hledání pravdy jsem se setkala s mnoha

verzemi, jak se celá událost odehrála. Sestavila jsem tedy

pravdìpodobný prùbìh celé nepovedené akce a jaké mìla následky.

Pravdu se nejspíše nikdy nedozvíme. Jak se vše událo, to ví pouze

hajný Rybák a samotní parašutisté. A ti nám už nikdy nic

nepovìdí…

Autor: Lenka Krepsová, Gymnázium Èeské Budìjovice,

www.obetiahrdinové.cz

Foto hájovny ze stránek  o historii severní èásti regionu

èeskobudìjovicka

http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/
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Kurátor sbírek
Mgr. Hynek Rulíšek. Mladší. To je nutno dodat, protože

PhDr. Hynek Rulíšek, dlouholetý kurátor sbírek AJG, 

øeditel AJG, 

odborník na køes�anskou ikonografii, výborný

kunsthistorik a autor odborných knih, je otec právì 

zpovídaného Hynka Rulíška.

 Jistì ve svém synovi zanechal podstatnou stopu své

profese. Kurátoøi sbírek evidentnì kopie umìleckých dìl

v oblibì nemají, 

nicménì Hynek Rulíšek mladší jako vìrná kopie svého

otce opravdu vypadá. 

A vzhledem k nasazení, se kterým se své profesi vìnuje,

po nìm zdìdil pracovitost i lásku

 k umìní. A to je dobøe, protože kurátoøi sbírek jsou ti,

kteøí galeriím dávají tváø – to oni sbírají umìlecká díla,

to oni musí vybrat to podstatné

z umìní své doby anebo zachovat pøíštím generacím

vzorek díla vìkù minulých.

Pane Rulíšku, jakým sbírkám se v AJG jako
kurátor vìnujete? Jsem kurátor sbírek starého
umìní a souèasnì jsem kurátorem sbírky
moderního a souèasného umìní. A to z toho
dùvodu, že když byli propuštìni nìkteøí
pracovníci galerie, tak k mojí práci se sbírkami
moderního a souèasného umìní, o kterou jsem
se dìlil s panem Tetivou – jsem dostal pøidáno
ještì staré umìní. Takže v souèasné dobì pracuji
za dva lidi, usmívá se kurátor a míní, že tato
situace se možná v budoucnu zmìní. Pøece jen je
obvyklejší, pokud má kurátor možnost vìnovat
se hloubìji pouze urèité oblasti umìní.

Ale pokud máte na starost sbírky od starého
umìní až k tomu souèasnému, tak zase máte
docela pøehled a sledujete vývoj kontinuálnì?
To sice ano, ale na druhou stranu je to opravdu
nároèné. Naroste vám neúmìrnì agenda, kterou
spravujete. Øešili jsme tøeba nároènou kauzu
vrácení Rudolfovské madony do vlastnictví
církve, do toho vám pøicházejí e-maily se
žádostmi zápùjèek moderních obrazù... Loni
bylo dost práce se zapùjèováním dìl k výstavì
Rožmberkù, letos zase na výstavu Jagelloncù. K
tomu chystáte výstavu moderního a souèasného
malíøství, telefonujete a kontaktujete souèasného
malíøe. Musíte mít pøehled jak o minulosti, tak
znát i souèasnou výtvarnou scénu, a to trochu
pøesahuje možnosti jedné osoby.

Co vlastnì kurátor dìlá? Stará se o sbírky po
odborné stránce, ale do urèité míry se také stará
o fyzický stav sbírek. Ta práce obnáší jednak
shánìní pøírùstkù do sbírek (pátráte po aukèních
síních, v katalozích, na internetu, v soukromých
sbírkách, nebo pøímo u výtvarníkù). Pak jde o
to, zajistit cenový odhad vyhlédnutých dìl,
jejich znalecký posudek – domluvíte se
napøíklad se specialistou na holandské umìní,
aby potvrdil pravost vybraného díla. 

Pak kurátoøi pøedloží návrh o koupi odborné
komisi, která se v AJG schází jednou za rok –
galerie sama nemùže jen tak nakupovat, co se jí
zalíbí. Komise si vyslechne pøedložené
argumenty, odsouhlasí nebo také neodsouhlasí,
zda se dílo koupí, pøípadnì dá doporuèení k
jednání o snížení ceny apod. Takže jakýsi námi
pøipravený nákupní seznam komise zhodnotí 

a rozhodne o konkrétních realizacích nákupu.
Loni jsme takto nakoupili sv. Starostu. Je to
unikátní lipová soška svaté Starosty z poèátku
16. století, tedy 500 let stará, velmi vzácná. Mìli
jsme tak šanci obohatit sbírku starého umìní. Na
pøíští rok se pøipravuje její zrestaurování.
Objevil ji mùj pøedchùdce na internetových
stránkách aukèního domu, v dražbì se
neprodala, tak jsme se zaèali zajímat my. Podle
legendy ze 13. století svatá Starosta bývala
zobrazována jako ženská postava, ale zároveò
mìla plnovous. Prý byla princeznou, která se
stala køes�ankou a odmítla se provdat za
pohanského krále. Její otec ji proto uvrhl do
žaláøe a potom ukøižoval. Starosta se modlila,
aby jí Bùh odòal tìlesnou krásu a tak jí narostl
plnovous. Vìtšinou bývala zobrazována na køíži.
My máme ale stojící postavu, což je velmi
vzácný ikonografický motiv. Zøejmì byla
souèástí nìjakého oltáøe. 

Pøedchùdce, který sošku objevil, byl váš
tatínek? Ne, byl to Mgr. Martin Vanìk, který v
AJG krátce dìlal kurátora. Musel odejít stejnì
jako pøedtím bohužel mùj otec. Tehdy jsme tady
zažívali hodnì nepøíjemné chvíle...

Ty doby jsou, doufejme, pryè a je moc hezké, že
jablko v pøípadì vaší rodiny padlo opravdu
pøímo pod strom. To je skuteènì pravda.
Shodou okolností pracuji dnes v kanceláøi, kde
sedával mùj otec, támhle v té skøíòce pro mì
a moji sestru míval sušenky, dával nám je, když
jsme se za ním pøišli podívat.  

Takže vás lákal k oboru už jako malé dítì? Ani
snad ne, myslím, že spíš doufal, že se budu živit
jinou prací. Jenže já jsem po galerii bìhal od
chvil, kdy jsem se nauèil chodit. Já byl kluk,
který mìl v ruce vìènì klacek, takže ten jsem si
musel vždycky opøít venku pøed vchodem,
protože to mi tatínek nedovolil, abych ohrožoval
expozice. Sestra se do urèité míry také potatila,
protože uèí jazyky na biskupském gymnáziu –
táta je totiž lingvista velkého formátu, umí
rusky, polsky, anglicky, nìmecky, trochu
francouzsky i latinsky.

Galerie vás tedy oslovila už jako dítì... Asi ano,
my tady dokonce nìjaký èas bydleli, ještì než

jsem se narodil a vzpomínky, které mám
opravdu pod kùží, jsou chvilky, když jsme jako
dìti sedávaly s rodièi doma na gauèi a povídali
si, a táta nám ukazoval nìjaký obraz. Povídali
jsme si o nìm, co v nìm kdo vidíme a co nám
pøipomíná. Takže urèitì mì už v dìtství umìní
nìjak ovlivnilo.

Co musí mít kurátor vystudováno? Potøebné
vzdìlání je potøeba. Já zaèínal v galerii vlastnì
od píky, nejdøív jako brigádník – dozor ve
sbírkách. Na civilní službu jsem šel taky sem,
jako uklízeèka, údržbáø, výstaváø. Po civilce
jsem dìlal správce depozitáøe a dostudoval
vysokou školu. Vìtšinou kurátoøi studují na
filosofické fakultì dìjiny umìní, já studoval na
teologické fakultì a mám dvoje státnice, jedny
právì z dìjin umìní a estetiky.

O co se pøi nákupech kurátoøi snaží? Vìci se
do nákupu vybírají tak, aby co nejvhodnìji
doplnily stávající sbírku galerie. Dám pøíklad u
souèasného umìlce: obrazy Ivana Ouhela.
Poslední jeho obraz máme z 80. let, tak vyberu
nìjakou jeho práci z 90. let, kolem roku 2000
a za poslední dva tøi roky. Vezmu jich do
seznamu víc, aby si komise mohla vybrat – a
doplníme sbírku jeho díla tøemi obrazy z
rùzných období posledních 30 let.

Zatímco stará díla už jsou vzácná a asi se
získávají hùø. Samozøejmì získávat historická
díla není jednoduché, k prodeji se rozhodne
napøíklad ten jednotlivec, který napøíklad zdìdí
soukromou sbírku, a proto se vìci obèas
vyskytnou k prodeji. Nakupujeme, i když tam
není jasný autor, ani místo, odkud socha
pochází, tak jako to bylo právì u sv. Starosty,
pøestože my tady máme pøevážnì jihoèeskou
gotiku. 

A i když musíme èekat na potvrzení koupi
komisí, snažíme se, abychom o dílo nepøišli. 

Je to samozøejmì vìcí dohody, pøedbìžné
smlouvy s majitelem, sepíše se nabídkový list, a
majitel ví, že reálnì nákup probìhne tøeba za
osm mìsícù. Záleží samozøejmì na tom, kdo døív
z ostatních galerií si té vìci všimne, chce to
pøipravit pro prodávajícího dobrou smlouvu
a samozøejmì zvládnout i jistou dávku 
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diplomacie. Nejde jen o to rozumìt umìní, ale
umìt sem i nìjaké dobré vìci získat. 

Na kurátorovi záleží – pøipadá mi, že sbírky
nejsou neutrální, že pøece jen podléhají vašemu
vkusu, osobní zálibì. Kurátor jistì stav sbírky
svou osobností ovlivní. To je do jisté míry
pravda. Proto je to i pomìrnì zodpovìdná
a odborná práce. Záleží nejen na hloubce
znalostí, ale i na estetickém cítìní a vkusu
konkrétního kurátora, který se rozhoduje o tom,
jaká díla k rozšíøení sbírky vezme.

Pøemlouváte se pøi výbìru dìl nìjak rozumovì
nebo spíš podlehnete emocionálním vlivùm?
Budou už všechny další madony fousaté?
Já osobnì beru na zøetel objektivní stránku
tvoøení sbírky. A taky považuji za pøínos, že se
na nákupech podílíme s kolegou, který je zase
zamìøen trochu jiným smìrem. Takže se vlastnì
sbírka obohacuje více vlivy. A samozøejmì je
tam ještì pøípadná korekce nákupní komisí.

Takže pokraèujme: kurátor najde dílo, prosadí
jeho nákup, nechá ho zrestaurovat, a pak už ho
vystaví? Nakoupené dílo zpracujeme: zapíšeme
do inventáøe, vytvoøíme mu vìdeckou kartu,
oznaèíme, oèíslujeme, popíšeme, vyfotíme. Tady
je napøíklad ještì na starém formuláøi otcovo
písmo... Dílo je pak uloženo do depozitáøe
a èeká na svoji pøíležitost.

Kdy ho tedy uvidí návštìvník? Kolik umìní
vlastnì pøed námi schováváte? V tuto chvíli,
kdy máme dva sály gotiky, sál Holanïanù,
a výstava ve velkém sále bývá vìtšinou ze
zápùjèek, tak návštìvník vlastnì mùže vidìt
pøibližnì 10 % našich sbírek. Galerie v souèasné
dobì vlastní pøes 3000 obrazù, pøes 1000 soch,
kolem 14000 grafik a kreseb. Ale to jsou
samozøejmì vìci z nejrùznìjších období ... 

Ale vystavují se. Instituce s tak dobrou povìstí
jako je Alšovka, a díky tomu, že na stejném
principu jako naše galerie, pracují i ostatní
galerie – si díla vzájemnì zapùjèují na rùzné
výstavy. A na popiskách je samozøejmì
uvedeno, kdo je zapùjèil. Takže se vlastnì
prezentujeme v Èechách, na Moravì, i v Evropì,
právì k výstavì Jagelloncù byly zapùjèeny
nìkteré naše sochy do Polska.

Sbírky je sice možné teoreticky rozšiøovat do
nekoneèna, ale samozøejmì stìžejní je otázka
penìz. Zatímco ještì mùj otec se svými kolegy,
v dobách, kdy se dávala sbírka AJG dohromady,
mohli zakoupit pro galerii díla velmi známých
umìlcù, v dnešní dobì tìžko vezmete peníze na
Kupku, a další autory, kde se ceny dìl pohybují
v desítkách milionù. Takže od urèitých autorù už
jsme odstøiženi. To už je záležitost opravdu
velkých soukromých sbìratelù anebo tìch, kteøí
nákup umìleckých artefaktù považují za dobrou
investici a mají na tyto nákupy prostøedky.
Takže ve srovnání tøeba s 80. lety už dnes
nakupujeme zlomek dìl a jsme velmi rádi za to,
co nakoupili naši pøedchùdci.

Pokud nìjaký umìlecký pøedmìt dostaneme
do sbírky, prodat dál už ho nesmíme, stane se
majetkem státu, nebo� galerie je státní institucí
zøizovanou Jihoèeským krajem. Vyøadit dílo je
velmi složitá záležitost a dìje se málokdy.

Co máte radìji, starší umìní nebo to novìjší?
Tìžko øíct, obojí má svoje pøednosti. Mám

nìkteré výhrady k souèasnému umìní a jsem asi
trochu konzervativní, jak mi obèas kolegové
pøedhazují, ale za to se nestydím, vím, že takový
jsem. Staré a nové umìní vyžaduje i jiný pøístup.
Tøeba sbírka souèasného a moderního umìní
vyplòuje mùj èas nejvíc, protože z ní pøipravuji
výstavy a to je èas strávený velice pøíjemnì a s
dobrými tvùrèími pocity...

Kurátor tedy má možnost, nebo spíš povinnost,
když má zaplnìný depozitáø a v nìm správnì
ošetøené exponáty –  uspoøádat výstavu. Téma
výstavy vymýšlíte sám? Pøesnì tak. Vybrat se dá
téma, které sjednotí i více autorù, nebo
vystavujeme dílo konkrétnímu žijícímu èi už
nežijícímu autorovi. Pøipravíme si pár návrhù
výstav, a zase jednou za rok je porada
odborného úseku s øeditelem. Na základì návrhù
kurátorù se sladí témata a termíny a pøipraví plán
výstav.

Udìlal jsem napøíklad výstavu Markéty
Zlesákové, pøed dvìma lety se úèastnila našeho
mezinárodního malíøského sympozia, jako
výstavu jednoho konkrétního umìlce. Hezké
téma mìla výstava Šumavské promìny v dobì
Klostermannova roku – byly tam rùzné obrazy
od 19. století po souèasnost a výstava byla
divácky velmi úspìšná. Tahle možnost se
ukázala jako praktická – spousta lidí si našla to
svoje oblíbené. Takže jak šumavské krajiny,
téma jezer a slatí – vedle sebe mohly viset práce
jak ze zaèátku století, tak jeho konce, vše
spojené jedním tématem.

Po veškeré pøípravì a výbìru obrazù pak
nastupuje to naše – kurátorské – umìní. Máte v
kupì hromadu obrazù a pøivezete je do galerie –
a musíte udìlat, jak my øíkáme, »rozhoz«. Tedy
urèit, jak a kam obrazy povìsíte... Musíte
respektovat téma, hledisko chronologie, a
samozøejmì estetickou stránku. Tam na stìnu by
se vám hodil tenhle obraz, ale je o deset let
mladší, nebo se k sobì jednotlivé obrazy ze
stejného období prostì nehodí a nemohou viset
vedle sebe. Vymýšlíte a zkoušíte a je to opravdu
tvùrèí práce, která vám dá zabrat.

Výstavu tedy dotvoøíte až na místì? Vìtšinou už
ji mám v oèích ve chvílích, kdy obrazy
shromažïuji, vybírám. Už si ji pøedstavuji.
Samozøejmì hraje roli zkušenost, znalost
prostorù, do kterých výstavu budete umís�ovat,
obsah výstavy.

Když jsem dìlal výstavu našich nejlepších dìl
od zaèátku století do konce 30. let minulého
století v Galérii mesta Bratislavy, nejdøív jsem
sedl na autobus, dojel do Bratislavy, galerii
poctivì prošel, zamìøil, vyfotil, a pak jsem zaèal
vybírat díla. Také to funguje tak, že s sebou
radìji vezmete více vìcí a neumístíte je pak
všecky, ale máte pro tu chvíli možnost volby z
více exponátù. Pak už si mùžete dìlat rùzné
figury. Typický pøíklad toho, jak to funguje za
pomoci trochy štìstí, je, což se mi stává, že
nejlepší vìci vás napadají ve chvílích, když
usínáte nebo se probouzíte. Jak si výstavu
skládám v hlavì a pøemýšlím a nejde a nejde to
– najednou vám tam ten nápad sám vyplyne.

Já už to tehdy mìl v Bratislavì rozhozené, jen
jedna místnost, kam jsem dával secesi, mi pøišla
na rozdíl od tìch ostatních taková prázdná. Byla
v ní delší zeï a na ní obrazy s figurální
tématikou ženských postav, oleje, grafiky 

a podobnì – a jak se øíká v našem slangu,
vypadalo, že to ta zeï neudrží – že je to moc
prázdné. Pøitom doprostøed místnosti jsem
postavil sokl s jednou sochou. A tak jsem poøád
koumal, co s tou stìnou udìlám? Musíte to
vyøešit s tím, co máte, další exponáty nebyly
k dispozici – a už jsem byl unavený, na nic jsem
nepøišel, tak jsem šel na hotel a spát. A jak se
ráno probouzím, tak jsem to najednou vidìl: Ty
jo, vždy� tam máš tu sochu na soklu a ta je
pøibližnì stejnì vysoká do úrovnì povìšených
obrazù. Tak udìlej mix technik: malba, grafika,
kresba a pøisuò tu sochu až ke zdi. A ona jak
velikostí, tak výškou skvìle zapadla mezi
obrazy, rozbila délku té stìny a bylo to zajímavé
a naprosto harmonické. Pøesnì tak to mìlo být.

Jaká vaše výstava vám ještì utkvìla v pamìti?
Jak jsem trochu romantik a mám rád dekadentní
umìní a také miluju noc a mìsíc, tak jsem si
trochu splnil sen a udìlal výstavu Temná noc,
jasná noc v èeském výtvarném umìní. Byly tam
obrazy od poèátku 19. století až po souèasnost,
dokonce nìkteré ještì se zasychající barvou –
protože když jsem se zeptal nìkterých malíøù,
jestli obraz s touto tématikou mají, inspirovalo
to zase je a než zaèala výstava, namalovali ho. 

Výstava probìhla pøed dvìma roky ve
Wortnerovì domì a ukazovala, jak rùzní
výtvarníci vnímali noèní èas, a� už s mìsícem
nebo bez nìj. Nabídla Èapka, Štyrského, Toyen,
Lhotáka nebo Zrzavého, byla to opravdu
pøehlídka vynikajících umìlcù. Díla s noèní
tematikou jsem hledal v monografiích, prošel
množství katalogù k jiným výstavám, internetové
databáze, to jsou také kurátorské nároèné chvíle.

Kvùli nìkterým výstavám jedu do Prahy do
Galerie hlavního mìsta Prahy a hodiny sedím
a probírám vìdecké karty. Nebo pátrám
v depozitáøích, jako tomu bylo u Muzea Šumavy
v Kašperských horách... 

Aby se všechna vybraná díla u nás skuteènì
objevila, musíte požádat o pomoc øadu galerií
z celé republiky, obrazy si vypùjèit i od
soukromých sbìratelù, nebo od samotných
tvùrcù. Nìkdy se samozøejmì stane, že si zrovna
jedno dílo vyberou dva kurátoøi – každý na svou
výstavu. Pak nastane vzájemné pøemlouvání èi
pøepouštìní si jiných dìl, protože zrovna máte
pocit, že vybraný obraz nebo socha musí na té
vaší výstavì nutnì být, aby doplnil celkový
dojem. Takže i tato vyjednávání mohou být
napínavá a musíte být diplomatický, ale
usilovný.

Pùjèky mezi galeriemi probíhají bezúplatnì?
Ano, jediné peníze, které se øeší, se týkají
pojištìní. Co se týká pøevozù vybraných dìl,
AJG má vlastní auto, které je klimatizované, aby
byla zajištìna ochrana pøevážených vìcí. Kurátor
jede vìtšinou s øidièem jako kurýr, ruèí za celý
pøevoz. Jsou i specializované firmy, které se
mohou k pøevozu využít.

Kurátor tedy projeví umìlecký talent v tom, že
vymyslí nosné téma výstavy, které by zaujalo
jak laickou veøejnost, tak odborníky. Jistì
jezdíte i na výstavy vašich kolegù. Je to obojí,
jak úøednièina, tak pøece jen jakési umìlecké
cítìní v sobì mít musíte a vlohy k této práci také.
Samozøejmì, je to obor, ve kterém si musíte
neustále prohlubovat zkušenosti a znalosti 
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o výtvarném umìní. Nìkdo by mohl øíct, že se
jezdím v pracovní dobì dívat na výstavy – ale je
to tak, vy si nakoukáte obrazy, to pøispìje
k tomu, že se pak lépe orientujete, když se jedná
napøíklad o zjištìní pravosti díla autorù. Najdete
díla, o kterých jste nevìdìli. Já si neustále
rozšiøuji seznam dìl k rùzným tématùm, které by
se mohly hodit k dalším výstavám. Nic z toho
není krátkodobá záležitost, je to celoživotní
zkušenost a neustále se musíte uèit.

Co je pro kurátora nejhezèí èást práce? Urèitì
chvíle, kdy udìláte rozhoz a navìsíte díla do
prostoru. Už vidíte podobu, kterou jste výstavì
chtìli dát. A další vìc je ta, když vám instituce
zapùjèí opravdu kvalitní nebo slavná díla – která
vy znáte tøeba z mnoha reprodukcí – a jste náhle
obklopen na té »své« výstavì øadou tìchto
vzácných originálù. Na chvíli máte pocit, že jsou
aspoò pro tuto chvíli »vaše« a že je skvìlé, že
jste je získal právì pro svou výstavu! A nejvìtší
radost mám z toho, když je velká návštìvnost a
slyšíte kladné ohlasy od návštìvníkù. Rád listuji
návštìvní knihou a ètu si odezvy od lidí. To je
pocit zadostiuèinìní a je to moc pøíjemné.

Proto si myslím, že je správný trend poslední
doby, že se dìlají komentované prohlídky, kdy
sám kurátor – autor výstavy – pøijde mezi
návštìvníky a seznámí je se svou výstavou.
Bezesporu o svých výstavách víte nejvíc. Bìhem
vernisáže se také dá zprostøedkovat úmysl, který
prezentujeme ve výstavì, poslední dobou je to
možné i na tiskových konferencích, kdy novináøi
mohou na výstavu pozvat návštìvníky. Velká
èást práce je i vydání katalogu. Dokument, který
zùstává, i když výstava je už svìšena. Záleží na
grafické úpravì, máme šikovné kolegy – a tøeba
na návrzích obálky pracujeme spolu. Dùležité je,
jak se povedou barvy tisku, aby nejlíp pøiblížily
originální práce. Sehnat fotografie, napsat text,
a úplná detektivka bývají autorská práva –
obvoláváme kolegy, ptáme se, kdo teï má
autorská práva k urèitým umìlcùm a podobnì. A
další pátraní pøi katalogizování seznamu vìtšího
množství autorù u spoleèných výstav, datum
narození, úmrtí, absolvovaná studia, kde žili a
podobnì. Informace se shání dost složitì a
nechci se chlubit, ale nedávno mì pochválila
jedna kolegynì z jiné galerie, že to, co nenašla
ani na internetu, si opsala právì z mých
katalogù. Takže ocenila tu moji mravenèí práci,
je to o hledání ve spoustì encyklopedií a jiných
pramenù, o hodinách strávených pátráním.
Nejvìtší problém je s menšími regionálními
autory.

Množství výstav, které kurátoøi mohou
pøipravit, záleží samozøejmì na nastavení galerie
a na financích. Donedávna jsme mìli roènì šest
výstav ve Wortnerovì domì a jednu ve velkém
sále na Hluboké. Ve velkém sále vìtšinou
pracuje kolega magistr Tetiva, o Wortnerùv dùm
se dìlíme, takže každý odvede tøi výstavy.
Samozøejmì jednodušší výstavy jsou žijících
autorù, dojedete do ateliéru za nimi a naplníte
auto a pìt šest zápùjèek, které nám doporuèí,
není problém ani s autorskými právy.

A když se vaše výstava svìšuje, breèíte? Je mi to
vždycky strašnì líto. Ne, že bych breèel nahlas
– už jsem si za ta léta trochu zvykl, ale ze
zaèátku jsem to opravdu dost prožíval. Teï si
øíkám, když se svìšuje, že je zas další pøíležitost

povìsit nìco jiného, ještì hezèího... Pøece jen
výstava, která šest týdnù visí v galerii, je
výsledkem myšlenky, na které jste dìlal nejmíò
dva roky pøedtím, v hlavì ji máte tøeba mnohem
déle. Práce kurátora v sobì obsahuje mnoho
aspektù – ale pøipadá mi krásná a tvùrèí.

Krásná je, až na tìch pár bezesných nocí,
pochybností, jestli jste dobøe vybral obrazy,
správnì rozvìsil, jestli katalog je obsažný a
vypovídající. Je to práce, kterou si nosíte domù,
máte ji v hlavì.

A kolikrát si zajdu na svou vlastní výstavu?
Èasto. Tøeba i desetkrát. Buï tam vezmu pøátele
a povyprávím jim o ní, nebo i sám zabìhnu
a pokochám se. Nad povìšenou výstavou už se
netrápím, že jsem ji mìl aranžovat jinak. Ale než
ji povìsím, hodnì se ptám lidí okolo, tøeba
technického pracovníka Jardy Marhouna nebo
Josefa Mazance, ptám se, jde to, tenhle olej
vedle grafiky? Mají pro to cit a Jarda navíc
velkou celoživotní zkušenost.

Poslední otázka: jaké obrazy vám visí doma?
A víte, že moc jich nemám? Nìkteré, co jsem
dostal od táty, jako vzpomínku na domov, spíš
tedy klasiku, než souèasné. A oblíbil jsem si
grafiky Jana Moravce, s tím jsme se stali
osobními pøáteli. Všiml jsem si jeho drobných
leptù, když kolega dìlal výstavu a já v jeho
vìcech našel svoji šumavskou noèní krajinu,
evokovalo mi to vzpomínky na noèní šumavské
procházky. A taky mì to utvrdilo v tom, že obraz
je odrazem umìlcovy duše. Honza je poctivej,
dobrej èlovìk a z jeho obrazù zahrad a pøírody
to vnímáte. Nìjaké hoøící kostlivce bych doma
na zdi mít povìšené nechtìl.

Ale hlavnì mám v bytì knihovny se spoustou
knih, protože to taky patøí k mé práci, a v nich je
tìch obrazù schovaných hodnì...  

Fakta z loòské výroèní zprávy (výbìr):
Charakteristika sbírkového profilu instituce:
Alšova jihoèeská galerie Hluboká nad Vltavou
disponuje nevšedním sbírkovým fondem s øadou
dìl vynikající kvality. Tvoøí sbírky Gotického
umìní – malíøství a sochaøství, Nizozemského
malíøství 16. – 18. století, Èeského moderního 

a souèasného umìní 20. století a Èeské a svìtové
moderní keramiky a porcelánu. Rozsahem se
sbírka øadí na pozici jedné z pøedních institucí
tohoto druhu. 

Stav fondu k 31. 12. 2011
Pøehled umìleckých pøedmìtù 
ve sbírkách Alšovy jihoèeské galerie:
OBRAZY stav 2 502 ks, pøírùstky 16 ks
PLASTIKY stav 700 ks, pøírùstky 1 ks 
GRAFIKA stav 215 ks, pøírùstky 19 ks
KERAMIKA stav 2 392 ks, pøírùstky 18 ks
FOTOGRAFIE stav 8 ks, pøírùstky 0
Stav deponátù: deponované obrazy 91 ks,
deponované plastiky 45 ks

Rozbor pøírùstkù 
podle zpùsobu nabytí a druhù
Nákupem od autora: obrazy 14 ks, 
grafika 19 ks
Darem od autora: obrazy 2 ks 
Nákupem od aukèní sínì: plastika 1 ks
Dar od Mezinárodního Sympozia keramiky
o.p.s.: keramika 18 ks

Zapùjèené umìlecké pøedmìty do galerií 
v Èeské republice k 31. 12. 2011:
Výstavy v zahranièí v roce 2011. Zápùjèky pro
zahranièní výstavy nemohly být realizovány
v dùsledku sporu mezi spoleèností Diag
Human a Èeskou republikou. Ministerstvo
kultury ÈR  a Asociace muzeí a galerií ÈR
z dùvodu hrozící exekuce kulturních statkù
nedoporuèilo jejich vývoz.
Zapùjèené umìlecké pøedmìty do galerií v
Èeské republice k 31.12. 2011.
obrazy 267 ks, grafika 179 ks,  plastika 41 ks,
keramika 3 ks,  fotografie 8 ks. Celkem 498 ks.

Webové stránky AJG
V roce 2011 byla vytvoøena nová podoba
webových stránek Alšovy jihoèeské galerie, která
se má pøiblížit návštìvníkùm stránek a lépe je
informovat pomocí rubrik, jako napø. aktuality,
kalendáø, hlavní èlánky k výstavám a další.
Koncem roku 2011 byla zahájena práce na
internetovém obchodì, který bude nabízet
katalogy AJG k prodeji. Foto: Jan Pirgl
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Trenéøi a jejich podpora
Kdo se pøes sezónu pravidelnì pohybuje na
høišti, vídá neménì pravidelnì tváøe lidí, kteøí
baseball mají tak rádi, že ho nejen hrají, ale také
vìnují èas trénování ostatních. Pøedávají své
zkušenosti, nadšení a lásku ke sportu dìtem,
mládeži èi dospìlým. Jsou to lidé, které
trénování baví a mají vztah ke klubu, jeho
historii, souèasnosti i budoucnosti.

Strategie klubu
Trenérù  je stále nedostatek, jejich skladba je
tématem témìø všech porad vedení klubu. 

Je nezbytné mít pokryté všechny kategorie
kvalitními trenéry. Èím je v kategorii více hráèù,
tím více by je mìlo vést trenérù, pøièemž
nejdùležitìjší jsou dìti do 12 let. 

Pokud budou ovládat základy hry, mohou na
nich v mládežnickém vìku stavìt.

 Co vedení klubu oèekává od trenérù?
– spolehlivost a stálost
– aktivní, pozitivní a dùsledný pøístup k hráèù
– vštìpování týmového ducha, slušnosti
a respektu k ostatním na høišti
– koncepci pøi tvorbì tréninkù a ochotu se
trenérsky rozvíjet

Trenéøi v sezónì 2012
V sezónì 2012 patøili mezi nejvytíženìjší trenéry

Kaèka Winklerová (t-ball, ženy)
Ondra Konvalinka (t-ball, ml.žáci)
Radek Drmota (t-ball, ml.žáci, st.žáci)
Aleš Truneèek (ml. kadeti)
Michal Kapr (muži)

Dále trenérsky vypomáhali: 

kroužky: David Š�astný, Martin Mužík, René
Šutera, Pavla Šuterová, Lenka Dvoøáková 

t-ball: Petra Vojnarová, Kaèka Mìš�anová,
Matìj Dvoøák, Filip Hošna

žáci: Martin Vlach, Albert Schandl, Standa
Hejný, Vasil Zhupanin, David Smetana, Jirka
Mlsek, René Šutera, Miloš Michalec, Mirek
Németh, Petr Janda, Martin Marek

ml. kadeti: Jarda Duroò, David Š�astný, Kamil
Miranda, Lenka Tóthová

muži: Jan Rus, Pepa Novák, Martin Marek,
Michal Beno

Všem za trénování v loòské sezónì srdeènì
dìkujeme!

Na startu sezóny 2013
V souèasné dobì máme všechny
kategorie (kromì žen) pokryty
trenérskými týmy a chod klubu

bìhem zimní pøípravy je v tomto
ohledu zabezpeèen. Trenéøi se

rekrutují z øad dospìlých souèasných i bývalých
hráèù a hráèek, juniorù a kadetù a velmi
pomáhají také rodièe. 

Hlavní trenéøi jednotlivých kategorií:
t-ball: Petra Vojnarová
žáci 1: Ondra Konvalinka
žáci 2: Radek Drmota
kadeti: Petr Janda, Martin Marek
muži: Michal Kapr

Podpor
a

trenérù
Klub v posledních letech hledal cesty urèité
podpory.  Trenéøi by mìli za kvalitní tréninky a
stálý pøístup dostávat od klubu urèité výhody,
získávat klubové vybavení se slevou, mít právo
na slevu pøi soustøedìních èi mít možnost
placení nižších pøíspìvkù. 

Podpora v sezónì 2012
– pøíspìvek na školení EBCA (Evropská
asociace trenérù baseballu) v Praze (Ondra
Konvalinka, Radek Drmota)
– pøíspìvek na jarní soustøedìní v Itálii
– výlet na kvalifikaèní turnaj World Baseball
Classic do Regensburgu na zápasy ÈR
Nìmecko, ÈR – Velká Británie
– slevy pøi platbì èlenských pøíspìvkù
– pøíspìvek na reprezentaèní soustøedìní pro
Martina Mužíka

Ve stejném duchu hodlá klub podporovat trenéry
i v následujícím soutìžním roce. Kvalitní a
zapálení trenéøi jsou základem sportovní stránky
klubu. Dokážou pøitáhnout a udržet dìti, rozvíjet
je a vést je k patøièným výsledkùm sportovním i
výchovným. Dìti a mládež jsou budoucností
klubu. Vìøme, že nadšených trenérù budeme mít
následující rok, co nejvíce. Radek

Sokol Hluboká se do
extraligy neprobojovala,
tìsnì podlehla Olomouci

Baseballisté Sokolu Hluboká se v Baráži
o Extraligu støetli se Skokany Olomouc, v sérii
na tøi vítìzná utkání Jihoèeši podlehli 1:3 na
zápasy.

Mužský tým vstoupil do série tìsnou prohrou
2:3 na høišti Olomouce, když se hlubocké pálky

nedokázaly prosadit proti olomouckému
nadhazovaèi Èerníkovi, za Hlubokou mu zdatnì
vzdoroval pravoruký nadhazovaè David Lukáš.
Nedìlní utkání bylo kvùli silnému dešti
pøeloženo na sobotu 13. øíjna na hlubocké høištì.

Za nepøíznivého stavu 0:1 na zápasy vyslali
domácí na kopec svého nejlepšího nadhazovaèe
Davida Š�astného, který s pomocí pevné obrany
pøispìl k výhøe 4:2 a vyrovnání série. Nedìlní
zápas už mìli plnì v rukou Skokani Olomouc
a pøehráli Hlubokou 12:2. Olomoucké hráèe
nezastavil ani David Lukáš, ani Jakub Janda ani
Kamil Miranda, hlubocké pálky se k silnìjšímu
tlaku nedostaly. Za stavu 2:1 pro Skokany se
série stìhovala do Olomouce.

Se zády u zdi museli hluboètí nasadit to
nejlepší, co mìli k dispozici. Na kopec se
postavil David Štastný a pokusil se vynutit si
rozhodující pátý zápas. Ve tøetí smìnì se
Jihoèechùm po úspìšných odpalech Ondøeje
Konvalinky a Michaela Soukupa podaøilo urvat
vedení 2:1, které skvìle házející Š�astný držel až
do osmé smìny. Olomouckou obranu vedl Jiøí
Šimek, který Hluboké též již nic nepovolil. 

V osmé smìnì se domácím Skokanùm daøí
stav zvrátit a jít do vedení 3:2, když využijí
klíèového hitu svého suplujícího pálkaøe a chyby
hlubocké spojky, Hluboká obratem vyrovnává
dobìhem Josefa Nováka na 3:3.
 
V úvodu deváté smìny se Š�astný dostává pod
tlak, naplòuje po doèasné ztrátì kontroly mety
s jedním outem, pøesto po strikeoutu a odpalu do
vnitøního pole vyvázne bez zmìny stavu.
Dohrávka deváté smìny pøinesla infarktovou
koncovku, když hned úvodní pálkaø smìny
Ondøej Konvalinka pálí tøímetový odpal a stojí
27 metrù od vítìzství. Støídající levoruký
nadhazovaè Kohout však vyøídí tøi další pálkaøe
a napínavé utkání smìøuje do tie-breaku, tedy
prodloužení.
 
Po olomoucké ulejvce a sebeobìtovacím odpalu
jdou domácí do vedení 4:3. Hluboká se po chybì
na metì dostane opìt zády ke zdi a tentokrát již
nedokáže své šance využít – olomoucký Kohout
získává dva strikeouty a konèí hlubockou
sezónu.
 
Sokol Hluboká nepostupuje do Extraligy,
v pøíští sezónì bude hrát opìt Èeskomoravskou
ligu.
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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 !

Biograf 
pátek 2. listopad – Cesta do lesa. ÈR 2012.
Komedie/romantický. Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Tomáš Vorel, Anna Linhartová, Tomáš
Hanák, Bolek Polívka. Dvì znepøátelené
rodiny spojí láska jejich dìtí …

sobota 3. listopad – Sousedská hlídka. 
USA 2012. Komedie/sci-fi
Režie: Akiva Schaffer. Hrají: Jonah Hill, Ben
Stiller, Vince Vaughn, Rosemarie Dewitt ad. V
mìsteèku Glenview se stane zloèin a Evan
zakládá vlastní domobranu … 

pátek a sobota 9. a 10. listopad  – 7 dní
høíchu. ÈR 2012. Drama. Režie: Jiøí
Chlumský. Hrají: Ondøej Vetchý, Eva Vica
Kerekes, Anna Šišková. Film podle skuteèné
události v sedmi pováleèných dnech na
Šumperku … 

pátek 16. listopad – Cosmopolis. Kanada/
Francie/ Itálie 2012. Drama. Režie: David
Cronenberg. Hrají: Robert Pattinson, Paul
Giamatti, Jay Baruchel. Za oknem jeho
limuzíny je opravdový svìt, který se zaèíná
hroutit … Dolby digital – èeské titulky!

Sobota 17. listopad  – Nejvìtší pøání. ÈR
2012. Dokumentární. Režie: Olga Špátová.
Hrají: Aneta Langerová. 
Hrdinové filmu jsou po ètyøiceti letech
komunismu první dospìlou generací … 

pátek 23. listopad – Mazel. Dánsko 2012.
Komedie. Režie: Ads Matthisen
Hrají: Kim Kold, David Winters, Elisabeth
Steentoft. 
Profesionální kulturista je ve svých ètyøiceti
letech stále sám a tak odjíždí do Thajska …

sobota 24. listopad  – Samsara.  2011
Dokumentární. Režie: Ron Fricke. Mimoøádný
vjemový zážitek a vìènì se otáèející kolo života 

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin.
                           

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ

nedìle 11. listopad  – Asterix a Obelix ve
službách jejího Velièenstva. USA 2012.
Režie: Laurent Tirard Hrají: Gérard Depardieu,
Edouard Baer, Fabrice Luchini. Pod vedením
Julia Caesara napadly øímské legie Británii.
Jedinì Galové mùžou pomoci…  17.00 hod. 

nedìle 18. listopad – Zvonilka: Tajemství
køídel. USA 2012. Animovaný. Režie: Ryan
Rowe. 17.00 hod. Královna Clarion a král
Milori varují Zvonilku a Modrooèku pøed
zapovìzenou hranicí … Èeský dabing!!!  

Komorní scéna
støeda 14. listopadu – Cestujeme po svìtì –
Peru. Vyprávìt bude PhMr. J. Jakovljevièová
17.00 hod. Sál Kc Panorama. 

Pátek 30. listopadu 
a sobota 1. prosince 

– Vraždy a nìžnosti. 
Divadelní komedie. 

Divadlo Hluboká v produkci 
Zdeòka Pikla v19.00 hod.

                              

PØIPRAVUJEME:
nedìle 2. prosince – Adventní trh. Nádvoøí
Knížecí dvùr. 9.00 - 16.00 hod. Lidová
øemesla, vùnì vánoc, kapøi, obèerstvení.  

sobota 22. prosince – Èeská mše vánoèní –
Hej, mistøe! Orchestr Musica da Camera,
pìvecký sbor Perchta, dirigent – Petr Píša.
19.30 hod. Kateøina Chromèáková – soprán,
Martina Kuèerová – alt, Pavel Chráš�anský –
tenor, Svatopluk Sem – bas

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE

Hluboká nad Vltavou

VÝSTAVY

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

1. listopadu 2012 v 18 hodin  pøednáška
 UKØIŽOVANÝ Z ÈESKÝCH
BUDÌJOVIC. 
Ikonografie Ukøižovaného 
v prùbìhu staletí. Stálá
expozice gotického umìní
AJG v Hluboké nad Vltavou
18:00 — 18:15  úvodní
slovo Mgr. Aleš Seifert,
øeditel galerie, prof. PhDr.
Jiøí Kuthan, DrSc., Dr.h.c.
18:15 — 19:45  pøedstavení
restaurovaného díla 
Ukøižovaný z Èeských Budìjovic, 
pøednáší Prof. PhDr. Ing. Jan Royt 

Wortnerùv dùm AJG, U Èerné vìže 22
Èeské Budìjovice

VÝSTAVY

Odlesk  perly / Umìní baroka 
ze sbírky Patrika Šimona – do 18.11 2012
Komentované prohlídky k výstavì 
vždy od 17.00 hodin
8. 11. 2012 / Mgr. Patrik Šimon
15. 11. 2012 /  Mgr. Hynek Rulíšek

Pøednáška
8. 11. 2012 v 18.00 hodin / Mgr. Patrik Šimon
– O smyslu sbìratelství

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
VÝSTAVY
Mezinárodní keramická sympozia 1966 - 2011
– stálá expozice

Alšova jihoèeská galerie 
/ T + 420 387 967 041, F + 420 387 965 436
e-mail: sekretariát@ajg.cz, ajg@ajg.cz ,
www.ajg.cz. Poøady pro školy na objednávku /
zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevøeny dennì:
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihoèeská
galerie / duben – øíjen 9.00 – 16:00
Èeské Budìjovice / Wortnerùv dùm / 9:00 –
18:00
Bechynì / Mezinárodní muzeum keramiky od
øíjna prohlídky na základ tel. domluvy
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena! 

Galerie Knížecí dvùr

nejbližší akce

od 1.12.2012 – Vánoèní inspirace – prodejní
výstava

ZOO
Ohrada

LISTOPAD 
sobota 3.11. –
Strašidelná zoo

PROSINEC

nedìle 2.12. Putování za Mikulášem
pondìlí 24.12. Štìdrý den v zoo 

Chystá se slavnostní chvilka:

Ženský pìvecký sbor Záviš 
pokøtí na vánoèním koncertu 

své novì nahrané CD!
Možná hezký tip na vánoèní dárek!
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