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Dálkově ovládaný model auta na speciálně upraveném povrchu. Foto: www.janpirgl.net

kdo si hraje,
nezlobí
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h ÚVODNÍK h
Kdyby nám osud pøed poèetím umožnil naplánovat si nìjak zkousnutelnì
budoucí život, urèitì bychom si na veletrhu životních pøání vybrali hladký
porod, snesitelné rodièe a pøíbuzné, dobrou práci, férového životního
partnera a slušný a pøíjemný život v bohatství pøimìøeném (pokud bychom
hodlali být právì v tomto životì moudøí). A urèitì bychom si také rádi
pøedem vystáli nekoneènou frontu u stánku s poutaèem Klidná smrt ve
spánku v požehnaném vìku a z plného zdraví.
V životì je to bohužel jinak a plánovat si nemùžeme zhola nic.
V únoru mi zemøel tatínek. Kdyby mi nìkdo nìkdy døív øekl, že si budu
velmi pøát smrt jednoho z nejbližších lidí, které jsem na tomto svìtì mìla,
nevìøila bych.
A pøece tomu tak bylo. Tatínek byl celý život jedním z tìch vzdìlaných,
moudrých a citlivých lidí, kterých si ostatní váží, a ke kterým chodíme pro
dobré rady a s dùvìrou. Jeho nemoc byla z tìch, které zbavují rozumu,
mìl tìžkého Alzheimera, a pøesto, že tato nemoc nìkdy zmìní èlovìka
mimo lidský obraz, tatínek si zachoval dùstojnost až do konce, kdy už na
svou vlastní osobnost zcela zapomnìl a uvízl bezmocnì ležící nìkde
v mezièase života a vìènosti.
Proto bylo dobøe pro nìj i pro nás, že po dlouhé nemoci odešel z naší
rodiny tam, kde doufáme je mu líp a lehèeji. Malý bonus byl, že jsme ho
na jeho cestì mohli doprovodit až k úplnému smíøení a že maminka s ním
byla i v jeho posledních minutách. A ve chvíli, kdy odešel, jsem mìla
silný pocit, že už jsme zase na sebe napojeni – že si s ním sice nemùžu
povídat z oèí do oèí jako za døívìjších èasù, ale jsme tak nìjak »na drátì«
a už zase mám u sebe nìkoho, kdo mi pomùže za všech okolností.
A co se nestalo. Týden po nìm náhle odešel i jeden z rodinných
kamarádù, stejnì tak dobrý chlap jako táta, vtipný do posledního dechu,
velký muzikant a velký frajer života.
A jak si tak s èlovìkem, který vás èerstvì opustil, povídáte, když mu
zapalujete svíèku u fotografie, nebo si na nìj vzpomínáte v minutách pøed
usnutím, v duchu jsem øekla: Tak tati, a teï hezky s Jaromírkem ukažte,
že jste zase ve formì, a koukejte nám o sobì dát brzo vìdìt.
A pánové se do toho pustili s vervou svého formátu.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci bøeznu oslaví významná výroèí.
Vlášková Terezie
Binerová Anna
Chválová Helena
Gabrišková Marie
Hradová Rùžena
Radová Marie
Bláha Josef
Vobejda Josef
Kvasnièková Marie

Hluboká
Purkarec
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Bavorovice

91 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Do dalších let pøejeme všem dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Adam Schlehr
Martin Widner
Miroslav Choura

Hluboká
Bavorovice
Hluboká

Opustili nás
Bortl Milan
Krbec Václav
Sedláèek Václav

Hluboká
Hroznìjovice
Kostelec

h ZPRÁVY Z RADNICE h
Z jednání mìstské rady
# schváleno rozpoèet na rok 2013. Dále projednány zamýšlené akce
jednotlivých osadních výborù. Je tøeba aby nákladnìjší investièní zámìry
OV byly provádìny s vìdomím orgánù obce.
# Spoleènost Trdlo má pronajaty tøi prodejní stánky na zámecké cestì.
Jednatelka spoleènosti by ráda prodloužila pronájem a souèasnì udìlala
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Týden pøed tatínkovou smrtí mi nìkdo v Budìjovicích vykradl kanceláø.
Rozlomil vložku a po lupu za sebou zabouchl, takže jsem nemohla
dovnitø a pro jistotu zavolala policii. Uvnitø mám laptop a sklad
s bylinnými preparáty, horko tìžko bych zapravila škodu, kdyby všechno
zmizelo. Hodný zlodìj ale sebral pouze papírové peníze z pøíruèní kasy,
drobné rozsypal po zemi, nezdržoval se. Už v té chvíli jsem na nìj
myslela s láskou a vdìèností. Data i s poèítaèem neukradena, zboží
neznièeno, a jestli zmizely 2 – 3 tisíce z pokladny – dobøe, aspoò mìl
amnestovaný na dávku oblíbené drogy, øekla jsem si. A fakt od nìj bylo
hezké, že nepøišel v dobì, kdy jsem v kanclíku byla a nepraštil mì nìèím
po hlavì.
Tatínka jsme pohøbili, a pár dní na to šli na pohøeb Jaromírovi.
Já si vyzvedla na poštì doporuèený dopis, dva dny ho (já roztržitá)
neotevøený nosila v kabelce, až jsem ho objevila veèer doma a zùstala
s pusou dokoøán. Vypadly z nìj dvì tisícovky a papír popsaný tiskacími
písmeny: Vážená paní, tímto se vám co nejsrdeènìji omlouvám za škodu
kterou jsem vám spùsobyl. Ale byl jsem v zoufalé situaci. Zasílám vám
proto tuto èástku abych dal vše do poøádku. Snad mi odpustíte.
Tolik doslovná citace.
Šíøila jsem tu zprávu kolem dokola, všem, kteøí mì pøedtím politovali pøi
krádeži a pro všechny to byla neuvìøitelná historka o slušném zlodìji,
která zahøála u srdce a na tváø nám usadila nechápavý úsmìv.
Nebuïte z toho smutná, snažila se mì utìšit jedna vtipná a hodnì
ironická paní, co sídlí v laboratoøi na stejném patøe: On vás zase brzy
nìkdo okrade...
Pan Jan Novák ( jak se podepsal na doporuèené obálce), na udané adrese
nebydlí, takže podìkovat mu nemùžu. Na dveøe kanceláøe jsem nalepila
papírek a napsala: Díky, pane Nováku. A pøimalovala srdíèko.
Ale vìtší dík patøí tam nìkam nahoru, tátovi. Právì zaèal úøadovat a já
si myslím, že tahle elegantní scénka byla pouze ta úvodní.
Budete koukat, co se bude dít. A jestli mùžu poprosit, požádejte
o pomoc také své blízké, urèitì je tam nahoøe máte taky. Síla slušných a
dobrých myšlenek dìlá zázraky. Nevìøíte? Tak vìøte!
pøestavbu a inovaci stánkù, vzhledem k tomu ale požaduje prodloužení
doby nájmu. Bude projednáno na pøíštím jednání rady.
# Rada povolila pokácení 1 ks akátu a 5 ks dubù v lodìnici Slavoj
u Bezdreva. Pracovník životního prostøedí stromy prohlédl a konstatoval,
že nìkteré jsou uschlé èi nemocné a ohrožují zdravý rùst okolních stromù
nebo jsou nebezpeèné.
# V rámci koordinace prací na realizaci projektu sportovního pøístavu
v Podskalí dojde k uzavøení kupní smlouvy na èást pozemku pod
budoucím kapitanátem.
# Mìsto podalo žádost o dotaci HZS pro jednotky SDH na poøízení
èerpadla pro JPO Kostelec ve výši cca 50 tis. Kè
# Mìsto uèinilo právní kroky proti krácení finanèní dotace ROP
k projektu cyklistická stezka Hluboká – Ponìšice úsek II. a III.
# Akce zateplení MŠ Schwarzenberská bude realizována v roce 2013.
Výbìrové øízení podle smìrnic mìsta, hodnotícím kritériem bude cena.
# Øeditelka MŠ chce podat žádost do výzvy OPŽP na akci úpravy
dìtských høiš a zahrad v pøírodním stylu. Plánované úpravy zahrnují
napø. venkovní tøídu pro dìti, píkovištì, kopec pro bobování, ohništì
a sezení, malé jezírko, založení kompostu, kvìtinové záhony atd.
# Podání žádosti o grant Nadace ÈEZ: Odpoèinková zóna domova
dùchodcù II. Na I. etapu této akce byla již požadovaná èástka mìstu
pøidìlena. Celá akce má rozpoèet cca 1. mil. , II. etapa zahrnuje vyrovnání
terénu, položení zámkové dlažby, zajištìní bezbariérového provozu
v areálu, zábradlí, 10 lavièek, osvìtlení areálu, pøípravu odvodòovacího
øadu, výsadbu rostlin, palisády, výstavbu gabionové opìrné stìny.
# Znovupodání žádosti o grant Nadace ÈEZ na podporu rekonstrukce
dìtských a sportovních høiš: projekt Nové herní prvky do zahrad
u objektù MŠ (houpaèky, prolézaèky ) byl již v minulosti podán, ale nebyl
úspìšný.
# Opìtovnì se pøipravuje výbìrové øízení na stavbu WC na parkovišti
# Realizace stavby Hluboká nad Vltavou – odvodnìní silnice III./10575
a výstavba chodníku probìhne pravdìpodobnì v 1. pol. roku 2013.
Souèasnì musí být dohodnut s Jih. krajem harmonogram uzavírek nebo
dochází k soubìhu akcí – kanalizace Pražská, kanalizace tøeboòská,
krátkodobá uzavírka mostu u Bavorovic, opravy použitých jízdních tras...
Hlubocký zpravodaj | bøezen 2013

# Rada mìsta odsouhlasila znìní »Smlouvy o umístìní reklamního
zaøízení«, týkající se reklamních zaøízení i umisovaní mìstského
informaèního a orientaèního systému a smìrovek.
# Náklad knihy Hluboká nad Vltavou v promìnách staletí vyšel v nákladu
1500 knih a rada odsouhlasila prodejní cenu knihy a její distribuci.
# V souvislosti se zahájením stavby Sportovní pøístav Hluboká nad
Vltavou bude nutno zrušit autobusovou zastávku MHD è. 4 u sportovního
areálu ve smìru Hluboká – ÈB na cca 1 rok. Do budoucna nebude již
zastávka na souèasném místì a je poèítáno s jejím posunem za most pøes
náhon ke koupališti. Bude nutno vybudovat vlastní nástupištì
a pøístupové chodníky pro cestující.
# Rada mìsta uložila MÚ zahájit pøípravu vybudování nového vodovodu
a kanalizace pro lokalitu Vývarka.

OZNÁMENÍ
pracovníci finanèního úøadu v Èeských Budìjovicích
navštíví Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou
v pondìlí 4. a 11. bøezna 2013 v dobì od 10 do 16.30 hod.
Ve vìci daòových pøiznání k dani z pøíjmu fyzických osob za rok 2012
Konzultace probìhnou v zasedací místnosti MÚ.
Úèelem je poskytnutí tiskopisù pøiznání a informaèních materiálù
poplatníkùm. Dále budou pracovníci finanèního úøadu daòová pøiznání
pøijímat, pøípadnì zodpoví konkrétní doazy k jejich vyplòování.
Stejnì jako v minulých letech nelze daò platit na místì v hotovosti.
Jan Piskaè, tajemník MÚ
Bezplatná inzerce:
 Auto-moto servis Josef Kadlec nabízí pøezouvání pneu na motocykly,
osobní a užitkové vozy. Provozovna: Chlumec 62, Hluboká nad Vltavou
Objednávky na telefonu: 607 160 956

Pøijímání dìtí do mateøské školy
pro školní rok 2013-2014
Pøijímání dìtí pro nový školní rok 2013-2014 bude probíhat postupnì
na 3 pracovištích v dobì od 7,30 hod. do 11,30 hod. vždy jeden den
v mìsíci dubnu 2013.
MŠ Masarykova 62
MŠ Masarykova 56
MŠ Ruská 527

pondìlí
úterý
støeda

8. 4. 2013
9. 4. 2013
10. 4. 2013

Bližší informace k Pøijímání dìtí do MŠ budou zveøejnìny
na webových stránkách MŠ Hluboká nad Vltavou
(http://www.ms.hluboka.cz/) v prùbìhu mìsíce bøezna 2013.
Nevíte, do kterého pøedškolního zaøízení v blízkosti vašeho bydlištì
zapsat svého pøedškoláka?
Pøijïte se ve støedu 3. dubna 2013 podívat. Na všech pracovištích
Mateøské školy Hluboká nad Vltavou bude probíhat „Den otevøených
dveøí“. Zákonní zástupci si v dobì od 9.00 hod. do 11.30 hod. mohou
prohlédnout prostory jednotlivých pøedškolních zaøízení a získat potøebné
informace k chodu jednotlivých odlouèených pracoviš.

Nìkolik slov k novému vydání knihy
Daniela Kováøe a Pavla Koblasy
»Hluboká nad Vltavou v promìnách staletí«
Se zájmem jsem se zaèetla do nového vydání této knihy. Oceòuji práci
autorù, jen mì nesmírnì mrzí, že k hlubockému amatérskému divadlu se

 Firma Èivako – ruèní mytí vozidel v Hluboké nad Vltavou (Tyršova
ulice) nabízí od bøezna letošního roku ultrazvukovou dezinfekci
klimatizace ve vozidle za cenu 500 Kè.
Mobil: 724 144 396 www.civako.estranky.cz
 BLUEBERRY SHOP – NOVINKY NA BØEZEN!!!
Nová jarní kolekce 2013 Good Childeren(Turecko): trièka kr. rukáv pro
dívky a chlapce, jeansy, barevné jarní kalhoty, legíny, jarní fleecové
mikiny rùzné barvy a velikosti. Módní jarní tenisky až do vel.35
Jarní bavlnìné èepice a šátky.
Masarykova 35(na proti kostelu) Po– Pá 9– 17 h
 Hledám paní na úklid rekreaèního objektu 12 km od Hluboké kvìten
– øíjen v sobotu od 10,00 do 14,00 hod, 125,- Kè/ hod.
Informace na tel. 602 320 677.
 Hledám podnájem na Hluboké s nájmem plus energiemi od 3500 –
4000 Kè. Staèí jedna nezaøízená místnost. Nabídky prosím na tel. 606 669
250 nebo 724 871 417.

Hlubocké Princezny poøádají sbírku víèek
Sbírka je urèena Patrikovi Šnédarovi, který trpí dìtskou obrnou, nemùže
hýbat nožièkami ani se sám posadit. Za každé kilo víèek dostane 7 Kè na
nákladnou rehabilitaci, která by mu pomohla nožièky alespoò trochu
rozhýbat a mohl by se sám posadit a hrát si se svým malým bráškou. Na
www.hlubockeprincezny.cz si mùžete pøeèíst celý èlánek o Páovì
nemoci. Byla bych moc ráda, kdybyste se do sbírky zapojilo co nejvíce
lidí. Patrikovi to pomùže a nám to neublíží. Poproste své rodiny, známé,
kamarády, poproste kolegy v práci. Èím víc lidí bude sbírat víèka, tím
rychleji Páovi pomùžeme. Víèka mohou být ze všech nápojù, sirupù, od
piva, z krabic od Juice nebo mléka, jediná podmínka je, aby bylo víèko
šroubovací.
Takže vyhlašuji VELKÉ MAŽOSBÍRÁNÍ víèek pro Páu.
Sbìrové místo: Tereza Kadlecová, Dvoøákova 659, Hluboká n/Vlt
Tel: 728 942 anebo v Drogerii Alma ve mìstì.

www.hluboka.cz

chovají jaksi macešsky, a vìnovali mu jen pár øádkù.
Na Hluboké je již 23 let aktivní soubor, který každý rok nastuduje
aspoò jednu hru, kterou pak úspìšnì nìkolikrát opakuje. Tento soubor se
dokonce zúèastnil slavnostního otevøení našeho kulturního centra
Panorama, nastudováním hry Aloise Jiráska – Lucerna. Soubor vždy hrál
nejen pro místní obèany, ale i pro mnoho návštìvníkù z širokého okolí.
Èlenové tohoto souboru hrají z lásky k tomuto druhu kultury, bez
jakýchkoliv odmìn, ve své volném èase. I to je v dnešní dobì tøeba ocenit.
Od roku 1990 , kdy byl soubor založen, bylo odehráno 25 her, což je cca
220 – 250 pøedstavení.
Je pravda, že je dnes na Hluboké i další divadlo pana Pikla, které
vzniklo odtržením z pùvodního souboru, divadlo hraje i kulturní
spoleènost Alta, ovšem na ochotnické divadlo také podporované mìstem
autoøi zapomnìli. Jsem vdova po panu Køížovi, který byl hlavním
iniciátorem založení tohoto amatérského divadla a léta byl jeho režisérem.
Za tuto svoji èinnost byl mìstem ocenìn a název souboru Køížžáci byl
a je uznáním jeho zásluh. Velice mì proto mrzí, že o nìm není v knize ani
nejmenší zmínka.
Pøekvapuje mì, že autoøi, kteøí toto nové vydání pøipravovali, nevyužili
statí o divadle z pùvodního vydání a soubor Køížžáci pøekroèili. Jistì by
bylo dobøe, kdyby se o divadle na Hluboké více informovali. Možná, že
nemají divadlo rádi, nebo to byl zámìr?
S mými pøipomínkami a otázkami souhlasí i ostatní èlenové souboru
Køížžáci. Fotografie v knize je z pøedstavení Køížákù o nichž zde není ani
zmínka.
Vìra Køížová, dlouholetá èlenka souboru Køížžáci
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Zámecká restaurace – pøátelská kavárna pro rodièe, prarodièe a hlavnì dìti
Paní Olga Nováková pøišla s nápadem, který potìšil nejen maminky na mateøské a jejich dìti na Hluboké. Díky novì otevøené kavárnì se
nejmladší generace našeho mìsta mùže potkávat v klidu a pohodì se svými vrstevníky, i když na nì tøeba nevyšlo ve školce místo nebo jsou ještì
pøíliš malí. Maminky si chválí, dìti se nevyjadøují, ale je na nich vidìt, že v novém prostoru je jim pøíjemnì.
Tak se pøijïte také podívat, mùžete i bez dìtí a nechat se nabít dìtskou energií pøímo na místì. Dobrá káva a mouèník vás potìší neménì.

Kavárna pøátelská dìtem? Zámecké restaurace byla posledních pár let
zavøená, prázdná a nevyužitá, a protože patøí naší rodinì, respektive mým
rodièùm, pøišla jsem s nápadem, že v ní otevøeme kavárnu s velkým
dìtským koutkem. Místo k setkávání s maminkami a prostorem pro dìti
mi jako mámì se dvìma malými dìtmi na Hluboké po celou dobu
mateøské citelnì chybìl. Tuhle budovu samozøejmì jenom kavárna
neuživí, a tak bych sem ráda dostala i akce, které tady bývaly, svatby,
rauty, schùze, oslavy... A dnes také dìtské oslavy – je to tady pro nì
ideální místo – velký prostor, pøedzahrádka, terasa na letní provoz. Už se
tady jedna dìtská oslava chystá. Vìk jubilantù 5 a 3 roky!
Je pøíjemné vidìt, že zámecká restaurace vypadá uvnitø jako
znovuzrozená. Všechno svìží a èisté a je tady pøíjemnì teplo.
I když byla Zámecká zavøená, tak jsme se o ni starali, takže to chtìlo »jen«
poøádný úklid, sem tam nìco vymalovat, nìco opravit, vymìnit, ale jinak
budova byla v poøádku.
I když vaše cílová skupinka maminek s dìtmi lukrativní skupinou pro
restauratéra možná není, je ten dìtský cvrkot uvnitø kavárny pøíjemný.
Jak už jsem øekla, je mi jasné, že
pøivydìlat si budeme muset i jinak, ale
budu spokojená, když pro zaèátek
zvládnu provoz na položkách nula –
nula, abych nemusela doplácet. To je
mùj první cíl a pak uvidíme, co dál.
Akce pro maminky s dìtmi jsou tady
samozøejmì zdarma, domluvíme se na
èemkoli a žádné poplatky nevybírám.
Jsem ráda, pokud pøijdou, dají si kávu
a štrùdl a uvnitø bude živo. Hlídání dìtí
nabízíme, ale vyèkáváme – jsme pøipraveni, že po projeveném zájmu se
podle toho rychle zaøídíme. Mám pøedbìžnì dojednanou spolupráci s
dvìma paními, jedna pracovala 30 let ve školce, druhá je zase mladá
sleèna, která obor studuje. Pokud se tedy maminky budou ptát po téhle
službì a budou ji chtít, bude.
Co mì pøekvapilo, bylo zjištìní, že maminky projevily zájem, aby se tu
také vaøilo. Jde jim o obìdy, dìtské jídlo a polévku. S tím jsem sice
pùvodnì nepoèítala, ale problém to také nebude. Argument maminek je,
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že nìkteré sem jedou tøeba z Budìjovic na celý den, užít si všeho, co
Hluboká nabízí, a rády by si v prostøedí dìtem pøívìtivém našly i zdravý
spoleèný obìd. Stráví den s dìtmi venku a nemusí se starat o jídlo s
sebou, nebo hledat vhodnou restauraci.
Dìti jsou opravdu hosté, se kterými se tu poèítá. Pøipraveny jsou dìtské
pøíbory a bryndáèky, známé z obchodního domu Ikea, ohøívaèka lahví
s mlékem èi pøesnídávek k dispozici. Malá šatní skøíòka jako ze školky už
má na háècích povìšené bundièky a dìti v prostoru urèeném pro hernu
èile rejdí. Ty, co sem chodí èastìji, už to tady znají, a pobíhají samostatnì
kolem dokola, zabìhnou si i do místnosti s trampolínou, která je
vymalovaná postavièkami z pohádek. K dispozici je vlastnì velký dìtský
pokojíèek s dìtským nábytkem, hraèkami, velkým legem, kuchyòkou,
knížkami, samozøejmì potøebami na malování, hrami, plyšáky... Na
koberci je možné dovádìt podle libosti. Maminky mohou v klidu sedìt u
stolu s menšími miminky v náruèi a popíjet kávu, a mít ostatní
pohyblivìjší prata pod dohledem.
Jsou tady i hraèky, které rozvíjejí dìtské dovednosti, napøíklad pexeso
pro uši, hledáte dvojice poslechem. Olga by ráda, aby hry tady mìly
hlavu a patu, a aby motivovaly jak dìti, tak rodièe ke spoleèné høe. Navíc
spousta vìcí ještì pøibude, pokud se bude daøit. Vedle je salonek, který by
mohl být cvièební. Nabídka na dobrou krytinu podlahy už je vypracována,
zároveò by to mohl být i salónek pro rùzné specifické akce, pøednášky.
Zdùraznit musíme, že majitelka novì otevøené kavárny má dìti ráda,
takže jí hemžení okolo nejen nevadí, ale vítá je. Stejnì tak byla vybrána
servírka, která poèítá s tím, že bude pøekraèovat hraèky i dìti a
proškolena je i v nošení horkých nápojù.
Diferenciace pro hosty, které jsme pracovnì nazvali »nepøátelé malých
dìtí«, bez toho, že by jim to nìkdo vyèítal, je zde také vyøešena. V kavárnì
jednají s pochopením pro ty, kteøí si chtìjí kávu a mimochodem výborné
zákusky z vlastní domácí cukráøské dílny (jableèný teplý závin, buchty,
koláèe, teplé vafle èi drobnùstky typu kokosových koulí ala bonbón
Raffaello, ....) vychutnat v klidu. Pro ty je zde pøipraven salonek, kde se
mohou od dìtského ruchu izolovat. Netvrdíme také, že jsou zde zamìøeni
jenom a pouze na dìti, kavárna bude potìšena, když sem zavítají i senioøi,
a další hosté, pro všechny je zde vlídné a trpìlivé ovzduší zaruèeno.
Výhoda je, že tady máte opravdu hodnì místa... Tahle budova má
velkorysé prostory a je škoda je nevyužít. Já si pùvodnì myslela, že pøes
Hlubocký zpravodaj | bøezen 2013

letní sezónu otevøeno mít nebudeme, že tady budeme pro maminky k ukrácení jejich volných
chvil jenom v zimì. Abych stihla všechno, co mám na starost, protože jsem provozní také
zámecké restaurace nahoøe na zámku. Ale hned zaèaly otázky maminek, jestli tady budeme v
létì, a jestli bude otevøena ta skvìlá terasa s nejlepším výhled na Hluboké – a mì došlo, že se
z toho nevymluvím.
Na druhou stranu nejvíc akcí a zájmu skuteènì bývá v létì, tak uvidíme, jak to zvládneme.
Spolupracovat chci také s bratrem, který má na starost camping Bezdrev – ubytovaní hosté si
budou moci zakoupit slevové
kupony které pak mohou využít
jak v Zámecké, tak i v restauraci
na Zámku. Pravda je, že máme
na co navazovat – na práci
našich rodièù, kteøí se
pohostinstvím zabývali celý
život. Z maminèiny strany jsme
už asi šestá nebo sedmá
generace, které mají nìco
spoleèného s obchodem èi
pohostinstvím, spousta lidí
pamatuje mého dìdeèka pana
Dvoøáka, který byl vrchním na
Podhradì...
I když se po roce 48 spousta
tìch vazeb zpøetrhala, je hezké,
že na Hluboké se to zase vrací do rodových kolejí. Procházkové sklenáøi, Váchové stavaøi,
Irovští elektrikáøi a jiní, prostì mladší generace se snaží zase navázat na práci a øemesla svých
tátù a dìdeèkù a jdou znovu do rodinných živností. Jedni zaèali, druzí pokraèují. Myslím, že
je to tak dobøe.

My vám budeme držet palce. Aby si k vám našly
cestu maminky s dìtmi, ale i obvyklí hosté a také
turisté. Já si taky budu držet palce. Hluboká má
spoustu dobrých výletù a zastávek, zámek, zoo,
plovárnu, øeku, rybníky, pro dìti relaxaèní centrum
dole u Vltavy, já bych fandila i nìjakému
poznávacímu okruhu oborou...
Všechna mìsta se zámkem mìla svoji kavárnu a
díky svému interiéru té pøedstavì tahle kavárna
odpovídá. I když to tak historicky ve skuteènosti
nebylo. Ale moje zkušenosti s turisty jsou takové,
že zámkem prošli Nìmci, Rakušané, Francouzi,
Japonci a vypadá to, že dnes jsou na øadì Rusové.
Zámek už to ví, my v Podzámèí si toho už taky
všimli. Je dobøe s nimi poèítat. Nas mnogo, usmívá
se v roli ruského turisty Olga Nováková – a Èíòané,
tìch taky mnogo. Angliètina, dobrá, ale oprašujeme
slovíèka s azbukou. A právì typ kavárny s gobelíny
a køišálovými lustry potìší oko nejen ruského
turisty, tak proè jim tu iluzi zámecké kavárny
nedopøát.

Apropó, kde jsou teï vaše dìti? Jak to, že si nehrají tady v kavárnì?
Jsou ve školce v Townshendu, dnes už mají skoro šest a ètyøi roky. A já v dobì od 9 do 14
hodin musím stihnout zaøídit všechno, co potøebuji. Nedìle a pondìlí máme zavøeno – musím
se taky trochu vìnovat manželovi a domácnosti. Pøes týden se moc nevidíme, pracuje ve firmì
mimo Hlubokou.
Kavárna: Olga Nováková, telefon: 775 113 040

Prodej slepièek
Drùbež Èervený Hrádek, firma Dráb, opìt prodává slepièky
snáškových plemen Lohman hnìdý, Tetra hnìdá a Dominant žíhaný,
kropenatý, èerný, žlutý, modrý a bílý. Slepièky pouze z našeho
odchovu!! Stáøí slepièek 16 – 18. týdnù cena 159 – 170 Kè / ks
– v zaèátku snášky 178 Kè/ks
Prodeje se uskuteèní : v sobotu 13. dubna 2013
Hluboká n. Vltavou u vlak. nádraží poblíž SOŠ – v 15 30 h
Pøípadné bližší informace tel. 728 605 840 728 165 166 415 740 719
Pøi prodeji slepièek– nová služba– výkup králièích kožek – cena 22– 35 Kè/ks

30.3. sobota
Velikonoce v zoo s Flopem
10 - 16 hodin
Velikonoèní sobota mezi zvíøátky.
Tradièní zvyky, malování vajíèek, køest mláïat
nebo soutìže pro dìti.

Víkend mužù 2013
5. – 7. èervence 2013 v Hluboké nad Vltavou
(Sportovnì relaxaèní areál Hluboká).
Akce novì navazuje na tradièní Týden žen.
Obì události se protnou spoleèným páteèním veèerem.
Následující sobotu a nedìli si zúèastnìní muži užijí
dle svého gusta, program sestavený na míru (podle
fyzické kondice a zájmù). Mohou si vybrat z pestré
palety adrenalinových i relaxaèních aktivit pro pány
ve vìku od 15 do 100 let. I muži si totiž zaslouží své
dny! Kromì sportu a regenerace si pøihlášení zájemci
mohou dopøát øemeslné kurzy, pøednášky o zdravém
životní stylu nebo se seznámit s místními
gastronomickými specialitami.
více informací na www.tydenzen.cz

www.hluboka.cz
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Výtvarný víkend na Hluboké – tentokrát velikonoèní
Ètvrtý bøeznový víkend (22.-24.3.2013) ožije
hlubocký Sporthotel Barborka výtvarnými
aktivitami. Koná se totiž pátý roèník
Velikonoèního kreativního víkendu. Pod
vedením zkušených lektorek si každý
zúèastnìný bude moci vyzkoušet napøíklad
košíkáøství, drátování, vrtání kraslic atd.
Všechny vyrobené vìci si pochopitelnì
úèastníci odnesou domù.
Poøadatelem akce je Výtvarná dílna Kajjka –
www.dilnakajjka.cz . Majitelka Výtvarné
dílny, paní Kajjka Hátleová je jednou z
lektorek pøipravovaných kurzù.
O tom, že úèastníci budou v dobrých
rukou, svìdèí fakt, že paní Kajjka je
poøadatelkou kreativních akcí již více než
deset let, je také autorkou øady knih o tvoøení
a dlouholetou spolupracovnicí kreativních
èasopisù a internetových portálù. Druhou
lektorkou je paní Lada Lipšová, šikovná
floristka s praxí v kvìtináøství, které
zajišovalo výzdobu i na soutìžích Miss. V páteèní podveèer probìhne kurz vrtaných kraslic, tzv.
Madeira – úèastníci kurzu se nauèí jak rozvrhnout vzor, jak vrtat skoøápky modeláøskou vrtaèkou a
jak je následnì zdobit bílým voskem.
V sobotu se pak rozjede hlavní kreativní den, kdy na kurzu košíkáøství bude možnost plést košíky
z pedigu (ratan) a díky spoustì èasu zvládnout i takové lahùdky, jako je tøeba ošatka ve tvaru slepièky,
nebo opletení zrcadla èi pletení velikonoèního zajíèka. Bude také možnost vyrobit si drátované nebo
papírové stínidlo funkèní lampì. Kurz drátování nabídne totiž výrobu velké koule zdobené korálky
a kurz papírové kusudami (japonská technika skládání papíru) bude tentokrát také zamìøen na výrobu
koule. Obojí lze pak snadno použít jako stínidlo lampy. Další zajímavé tvoøení bude výroba látkového
vìnce pøipomínajícího techniku patchwork avšak bez šití, nebo tøeba výroba kraslice technikou
quilling, pøi níž se ze stoèených proužkù barevného papíru vytváøejí kvìty a rùzné vzory. Pøipraveno
je i dost materiálu pro všechny, kdo si budou chtít vyzkoušet kouzla aranžování pøi výrobì velikonoèní
dekorace, nebo velikonoèního vìnce.
V nedìli pak celý víkend ukonèí odpoèinkový kurz malování na porcelán, z nìhož si úèastníci
odnesou vlastnoruènì ozdobenou soupravu konvièky, šálku a podšálku na èaj.
Všechny kurzy jsou urèeny i pro naprosté zaèáteèníky a naprosté nemalíøe. Dùležitá je jen chu tvoøit.
O všechno ostatní se postarají lektorky Kajjka a Lada.
Litovat nemusí ani ti, kdo to mají na Hlubokou o nìco dál. Ubytování i možnost stravování je
zajištìno pøímo v prostorách hotelu, kde probíhají kurzy.
Na všechny kurzy je potøeba se nahlásit pøedem. To proto, že prostory, v nichž se kurzy konají, mají
omezenou kapacitu.
Pøihlášky pište na adresu: kajjka@dilnakajjka.cz
Více najdete na stránkách Výtvarné dílny kajjka : www.dilnakajjka.cz
Pro více informací kontaktujte: Karla Hátleová – majitelka Výtvarné dílny, tel: 725 721 708

BURZA A MINITRH JARO – LÉTO 2013
Srdeènì Vás zveme na burzu dìtského a tìhotenského obleèení,
sportovního vybavení a hraèek a zároveò na velikonoèní øemeslný
a kulináøský mini trh (medové perníèky, sýrové cukroví, mazance,
malovaná vajíèka a velikonoèní výzdoba)
KDE: NOVÌ!
Kavárna, cukrárna, restaurace v Zámecké s velkým herním prostorem
pro zabavení vašich dìtí Hluboká nad Vltavou, Tyršova 23
KDY:
ÈTVRTEK 21. 3.
Pøíjem vìcí
15:00 – 18:00 hod.
PÁTEK 22. 3.
Burza a trh
10:00 – 11:30 hod. a 12:30 - 18:30 hod.
SOBOTA 23. 3.
Burza a trh
10:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 16:00 hod.
Vyzvednutí neprodaných vìcí a vyúètování 16:00 – 18:00 hod.
Každý zájemce o prodej zboží: Zavolá na tel. 774 22 50 63 nebo napíše na
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz, kde mu bude sdìleno poøadové èíslo a podrobnosti
o prodeji. Dle instrukcí si pøipraví èitelný a ocenìný seznam všech nabízených vìcí
Každou vìc èitelnì a viditelnì oznaèí. Všechny vìci vyèistí a vypere
MC Hluboká si bude úètovat 10% z ceny prodaných vìcí od èlenù MC a 20 % od
neèlenù.
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To høíšné jaro!
Když v noci okna pootvírám
a skonèím den a modlení,
tak otevøu se Múzám, vílám
a zkouším s nimi škádlení.
A s kuráží se sebe táži:
snad o sobì dnes více vím,
co je dnes se mnou, že jsem v ráži!?
Dobøe, tak já to vyzradím.
Snad cítím, že dnes jaro pøišlo,
vše špatné se dnes odkládá
a ve mne zase bude èisto,
jak kdysi: Paráda!
Mé city nic hned neroznítí
a chtivé oèi nezamží,
jak tolik na luèinách kvítí
když naráz k slunci vyráží!
Jak pøelaskavá je dnes chvíle,
jak bych se právì narodil!
Však nìco chybí v lidském díle
a já bych to rád oslovil.
Snad proto jsem i roztržitý,
vždy k Bohu volám jarní noc:
Pøijï, dokud je svìt nepøepitý,
pøijï s prostou láskou na pomoc!
Antonín Zvánovec

Pozvánka na pravidelné
anglické konverzace:
konají se v mezinárodní škole
Townshend, vždy v pondìlí
a ve støedu od 19:00 hod.
V pondìlí je konverzace s panem
Tomem a ve støedu s paní Irou
(maminkou øeditele školy).
Dle upozornìní úèastníkù bývá
vìtšinou zavøený hlavní vchod
a vstup je tedy zadním vchodem
do budovy.
h OZNÁMENÍ h

Nový JØ linky MHD è. 4, platný od 1. 4. 2013
Na základì oznámení koordinátora dopravy v Jè
kraji (JIKORD s.r.o.), že ten již nebude v rámci
linky MHD è. 325004 4 finanènì kompenzovat,
jako v minulých letech, spoje jedoucí o sobotách,
nedìlích a svátcích, jednalo mìsto Hluboká nad
Vltavou, ve spolupráci s obcemi Hosín a Hrdìjovice,
s Dopravním podnikem mìsta È. Budìjobvice a se
spoleèností JIKORD o zmìnách JØ linky è. 4.
Dosavadní rozsah spojù bude zachován do
31.3.2013. Od 1.4.2013 dochází ke zmìnì jízdního
øádu linky MHD è. 4 tak, že v pracovní dny pojede
7 párù spojù, v SO, NE a svátky pojede 5 párù spojù.
Z dùvodu nevytíženosti je v novém JØ, kromì
jednoho ranního školního spoje, zrušeno zajíždìní
linky è. 4 k vlakovému nádraží u Sudárny.

Hlubocký zpravodaj | bøezen 2013
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Šastné dìtství
Vyrùstal jsi v 50–tých, 60–tých,
70–tých nebo 80–tých letech? Jak jsi
to vùbec pøežil?
Auta nemìla bezpeènostní pásy,
opìrky hlavy a žádný airbag, na
zadním sedadle bylo veselo a ne
nebezpeèno. Dìtské postýlky a
hraèky byly barevné a natøené
jedovatými nebo pøinejmenším
pochybnými laky. Neexistovaly
žádné dìtské pojistky na zásuvkách,
dveøích aut, dózách s léky a
chemických èistících prostøedcích.
Na kole se jezdilo bez helmy. Pili
jsme vodu ze zahradních hadic a
jiných pochybných zdrojù a ne
minerálku ze sterilních lahví.
Stavìli jsme motokáry. A ti z nás,
kteøí mìli to štìstí, že mìli u domu
asfaltovou silnici, zkoušeli lámat
rychlostní rekordy... aby potom
eventuálnì v polovinì zjistili, že
zapomnìli na brzdu. Po nìkolika
nehodách byl i tento problém
vìtšinou vyøešen.
Smìli jsme ven jen s jednou
podmínkou – že budeme do tmy
zase doma. Neexistovaly mobilní
telefony, nikdo nevìdìl kde jsme a
co dìláme. Neuvìøitelné. Školní
vyuèování bylo pouze dopoledne a
na obìd jsme byli doma. Mìli jsme
modøiny a odøená kolena, zlámané
kosti a nìkdy také vyražené zuby,
ale nikdy, nikdy nebyl kvùli tomu
nìkdo obvinìn – i když došlo k neshodám a rvaèkám. Nikdo nebyl vinen, jen my sami.
Jedli jsme sladkosti, chleby s máslem, pili jsme nápoje se skuteèným cukrem a nikdy jsme
nemìli problémy s nadváhou, protože jsme byli poøád venku, v pohybu a aktivní. Dìlilo se
nás pìt nebo šest o jednu limonádu, pili jsme ze stejné sklenice a nikdo z nás neonemocnìl
nebo nezemøel.
Nemìli jsme Playstations, Nintendo, videohry, 99 televizních kanálù, videa, dolby
surround, poèítaèe, mobilní telefony nebo internet... mìli jsme kamarády. Smìli jsme ven,
pìšky nebo na kole, navštívit kamarády, i když bydleli nìkolik kilometrù daleko, zaklepat
na dveøe a nebo i jednoduše bez zaklepání vejít do domu a hrát si s nimi.
Ano. Venku, v tom nebezpeèném svìtì. A docela sami. Jak jen to bylo možné? Hráli jsme
fotbal na jednu bránu a když nìkdo nevyhrál, nemìl z toho psychické trauma a nezboøil se
proto svìt. Nìkteøí žáci nebyli možná tak dobøí jako jiní, a když zùstali sedìt, tak prostì
opakovali jeden rok. Nikdo nebyl proto poslán k psychiatrùm nebo psychologùm. Nikdo
nemìl dyslexii, problémy s koncentrací, nikdo nebyl hyperaktivní. Prostì si jenom zopakoval
jeden rok. Každý dostal svoji šanci. Mìli jsme volnost a èas na hraní, úspìchy, neúspìchy,
úkoly... a uèili jsme se s tím žít. Zùstává nezodpovìzena otázka, jak jsme tohle všechno
mohli pøežít ? A pøedevším, jak jsme pøi tom mohli rozvíjet naši osobnost?
Znovu blahopøeji! Každému, kdo zažil toto velké štìstí a žil jako dítì! Zdroj: internet

Pár vzpomínek na Starý úøední dùm
Pro nás, kteøí jsme tu vyrùstali, zùstal hezkým místem našeho dìtství, a tak se do našeho
»úøedòáku« rádi vracíme. Pùvodní velké byty pro schwarzenberské zamìstnance se v 50.
letech zmenšovaly, pøedìlovaly pøíèkami, a tak tu nakonec vzniklo asi 27 bytù, obsazených
rodinami vìtšinou s více dìtmi. Do domu se vchází bránou a je tu dvùr s kašnou uprostøed.
V rozích vchody do jednotlivých èástí domu, byty v pøízemí a v patøe. Døevìné schody, které
se každou sobotu drhly, v létì vyhøáté do sluníèka. Pìknì se na nich sedìlo, když jsme si tu
povídaly, nebo tøeba šily na panenky. Nám dìtem patøil celý dùm.
Kolem kašny jsme se uèily jezdit na kole, nejdøíve po jedné šlapce s rostoucí odvahou
naskoèit, a po pár pokusech už se jelo. V zimì se tu zkoušely i lyže, a tak na Štìdrý veèer
kolem kašny kroužil malý lyžaø, dokonce s novou aktovkou na zádech (musel vyzkoušet
dárky od Ježíška). Další prostory: sklepy. Rùznì propojované, a také s tajemnými
strašidelnými výklenky, ale bájeènì se tu hrálo na schovávanou.

Potom pohroma, když jsme vylezli
jako kominíci. Pùdy, které se daly
probíhat po celém obvodì
obdélníkového pùdorysu domu.
A když na pokyn hasièù se zrušily
pøíèky a zùstal velký prostor, kde se
v zimì sušilo prádlo. Ale v létì,
když tøeba pršelo, patøily pùdy nám.
Hráli jsme tu divadlo, poøádali
módní pøehlídky, šaty jsme si
pùjèovali potajmu z rùzných truhel,
beden a krabic, nakrucovali jsme se
ve støevíèkách na podpatku. Špinaví
ale spokojení jsme se potom plížili
domù. Vedle brány byla pumpa s
pitnou vodou (vodovodní sí mìla
vodu užitkovou) a tak v každé
kuchyni stála konev s pitnou vodou,
my si pumpovali vodu rovnou do
pusy, když byla žízeò.
Voda nás i léèila, staèilo
napumpovat na rozbité koleno, loket
a bylo ošetøeno a hojilo se dobøe
všechno.
Protìjší branou se šlo na zadní dvùr
– zadòák. Tam se od jara sušilo
prádlo, stály tu hranice døíví (topilo
se døevem v krásných kachlových
kamnech, pak se pøešlo na piliòáky
– v zimì veèer byly vyšlapané
cestièky jak se nosily nacpané
bubínky).
Ale také chlívky pro slepice,
nahoøe v chlívkách se chovala
prasata a další domácí zvíøata. Byli jsme ve mìstì, ale
také trochu vesniètí.
A ze zadòáku už byl jen kopeèek a cesta do vinice,
která také patøila nám a našim hrám. Skrýše a dokonce
kanály, které jsme prolézali a vìøili, že se dostanem až
dovnitø zámku. Strání jsme lezli do dolní zahrady.
Když se tu natáèela Pyšná princezna, ve stráni zùstaly
po filmaøích zbytky z natáèení (ozdobné sloupky od
kašny, do které princezna spadla) a my si mohli hrát
divadlo.
Hráli jsme i na balkonech v dolní zahradì, když se
opravovali a po odchodu øemeslníkù zùstaly otevøené.
Do parku jsme chodili v zimì sáòkovat. Tenkrát to byl
malý a velký rezík (=rezervoár) v horní zahradì.
Jezdilo se celé odpoledne až do tmy, dokud byl sníh,
každý den, zkoušelo se i lyžovat. Tady jsme vidìli
poprvé televizi, když jsme se vraceli ze sáòkování,
pozvali nás do klubovny AJG, kde byla jedna z
prvních televizí. V létì jsme se spoleènì chodili
koupat na Muòák. U benzinky pana Pulce jsme si
nechali nafouknout duši od auta, skutáleli ji dolù k
rybníku a na ní jsme se nauèili plavat a ještì užili
spoustu legrace. Na Muòáku rostly tenkrát kotvice,
smùla byla, když se na ni šláplo a v noze zùstal
zaražený trn. Kotvice byly suvenýrem z Hluboké.
Jedna pùvodní èerná, jen nalakovaná, a dvì barevné,
svázané šòùrkou, prodávala v malém krámku sleèna
Matìjkù, která bydlela také v úøedòáku.
V domì byly ještì kanceláøe státních statkù, stávala
tam na zadòáku šatlava. Spoleèná prádelna, prostì
centrum spoleèného života pro všechny obyvatele,
kteøí tu v prùbìhu let bydleli. Snad na úøedòák rádi
vzpomínají...
M.B.
Foto Jan Pirgl: starý úøedòák a Munický rybník
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Namaluj mi beránka...
... A tu, protože jsem ztratil trpìlivost a protože jsem spìchal, abych se co nejdøív
pustil do rozebírání motoru, naèmáral jsem tuhle kresbu.
A prohlásil jsem: »To je bedýnka. Beránek, kterého chceš, je uvnitø.«
Ale byl jsem velice pøekvapen, když se oblièej malého prince rozzáøil. »Právì tak jsem to chtìl. Myslíš,
že ten beránek bude potøebovat hodnì trávy?« »Proè?«
»Protože u mne doma je všechno malinké...«
»Jistì to postaèí. Dal jsem ti docela malého beránka.«
Sklonil se nad kresbu. »No, není tak moc malý... Jé, podívej se, on usnul...«
A tak jsem se seznámil s malým princem.
Mùžete se nám pøedstavit? Dìlám práci, která
když odezní, tak vlastnì není a nic po ní
nezbude... konstatuje Mgr. Jiøina Zimová,
která pracuje v AJG jako lektorka pro práci
s mládeží. Z mé práce nezùstává hmatatelný
výsledek, protože dìti si vìtšinou své výtvarné
práce odnesou domù. Stejnì jako zážitky
z našeho spoleènì stráveného èasu. Nebo pokud
tvoøíme nìco z pøipravených pomùcek
a materiálù, zase je uklidím a pøipravím pro
pøíští skupinu. Zjistila jsem, že je dobré alespoò
fotograficky dokumentovat èinnost, kterou
doprovázíme jednotlivé výstavy. Portfolia
z nìkterých výstav tak dokladují, co všechno
jsme podnikali... Téhle práci se vìnuji pátý rok,
mám vystudovanou pedagogiku, a jednoduše
øeèeno starám se o to, že zprostøedkovávám
výstavy Alšovy jihoèeské galerie skupinkám
dìtí, žákù a studentù...
Jenom dìtí? Není to až tak èasté, ale obèas
pøijde klub turistù, nebo senioøi z
Èeskobudìjovicka... Zavítaly k nám i maminky
s dìtmi z mateøského centra Pomnìnka a s
nìkterými sdruženími se setkáváme zcela
pravidelnì, napøíklad s Arpidou nebo s klienty
Domova sv. Anežky z Èihovic od Týna nad
Vltavou. Nìkdy si pouze spoleènì projdeme
výstavu a nìkdy také nìco vytváøíme, je to spíše
na jejich chuti.
Takže vy vlastnì uèíte dìti èi dospìlé milovat
umìní? Ano, v zásadì jde o pìstování kladného
vztahu k umìní cestou porozumìní. Jednou z
cest, kterou nám nabízí moderní pedagogika je
artefiletika. Ve zjednodušeném pøekladu láska
k umìní. Artefiletika v sobì zahrnuje jak
vizuální vjem, tak osobní prožitek a nìkdy i
touhu po vlastním výtvarném èi jiném
vyjádøení. Vysvìtleno na pøíkladu: díváme se
na obraz podzimní krajiny, vnímáme ji zrakem,
pokud následnì pracujeme i s podzimními
plody, mùžeme tento vjem doplnit i o èich,
hmat èi sluch a naše vnímání a pozorování se
nesmírnì rozšíøí. Mùžeme do obrazu vstupovat
také skrze pøíbìh, i to je cesta, která dokáže
velmi pøispìt k porozumìní. Takováto cesta se
rovná jakémusi plnému »nádechu« v
porozumìní obsahu obrazu. Následná vlastní
výtvarná tvorba je potom vždy jakési
»vydechnutí« toho, co jsme poznali a co jsme
díky obrazu všechno zažili. Pedagogice
pracující na tìchto principech se také nìkdy
øíká zážitková pedagogika. Takže se klidnì
mùžeme octnout v lese, aniž bychom vystrèili
paty z galerie. Skrze umìní mùžeme hledat také
cesty k okolnímu svìtu, k lidem kolem nás a v
neposlední øadì sami k sobì. Vzbuzuje-li v nás
pohled na obraz otázky, pak je to dobrý obraz a
my jsme na dobré cestì, protože pøemýšlíme a
to nás posouvá dál. Do galerie pøicházejí dìti
www.hluboka.cz

v doprovodu pedagogù. Jenže já mám trošku
lepší postavení než pedagog, který ve škole
musí pøedat nìjaký souhrn informací školního
vzdìlávacího programu. Mùj úkol je jiný:
vzbudit zájem, otevøenost, zvídavost ke galerii
a dílùm, které jsou uvnitø. Já nezkouším,
neznámkuji, nepouèuji nijak násilnì,
nevyžaduji výsledek.
Víc než o výsledek mi jde právì o tu cestu,
kterou spolu bìhem programu mùžeme ujít.
Provázíte programem každou výstavu?
Vlastnì každá z výstav, a už v AJG na
Hluboké, nebo ve Wortnerovì domì v
Budìjovicích, má svùj doprovodný program pro
všechny typy škol. Kromì vysokoškolákù – pro
nì a veøejnost se konají komentované prohlídky
s kurátorem výstavy.
Pøed vámi pùsobila ve vaší dnešní roli Šárka
Kosová, mám pocit, že s ní doprovodné
programy pro dìtskou veøejnost zaèínaly.
Nebo se mýlím? Sice naše programy
krystalizují do dnešní podoby pár posledních
let, ale jinak mám informace a potvrzují se mi
setkáními s rùznými odborníky i hlubockými
obèany, že o návštìvníky bylo v AJG vždy
dobøe postaráno. Nedávno jsme si povídali s
jedním budìjovickým galeristou o panu
Bílkovi, byl vystudovaný režisér, pracoval v
Èeském rozhlase v Budìjovicích. V roce 68 byl
z rozhlasu vykázán a našel azyl právì v AJG,
kde pùsobil tenkrát jako pracovník KVÈ – tedy
tvoøil kulturnì výchovnou èinnost – a sestavil
zvláštní strategii péèe o návštìvníka. Vyšel ze
své režisérské profese a zaèal tvoøit v galerii
komponované poøady, které byly audiovizuální.
Napsal scénáø, promítal reprodukce a pøidal
doprovodné mluvené slovo, které mu
namlouvali herci v Èeském rozhlase. Byly to
poøady zejména z dìjin výtvarného umìní pro
støedoškoláky i veøejnost. Na realizaci
jednotlivých programù se podílela také paní
Krejcarová z Hluboké.
Takže doprovodné programy nejsou žádnou
novinkou. Naopak, mìly dobrý zvuk a úroveò,
jezdili sem v 70., 80. letech na náslechy i
kurátoøi z Národní galerie, aby vidìli, jak to ta
Alšovka dìlá. Pan Bílek se po revoluci vrátil do
Èeského rozhlasu, a na jeho místo nastoupila
paní Maøíková, pracovala také jako fotografka
v Jihoèeském divadle a dnes má na starost
Galerii nahoøe v Metropolu.
Kolik školièek a škol obvykle provedete pøi
jednotlivých výstavách? Záleží na tom, o jakou
výstavu se jedná. Za posledních nìkolik let byla
úplnì nejvíc navštìvovaná výstava Zdeòka
Buriana ve Wortnerovì domì. To mi za dobu
od 8. záøí do 23. øíjna 2011 prošlo rukama
zhruba 3500 žákù a studentù. Samozøejmì jsem

je nezvládla sama! To je to, co musím
zdùraznit: pokud mluvíme o edukaèní èinnosti
v AJG, tak by nás tady kolem stolu muselo
sedìt pìt nebo šest lidí. Jsou to další lektoøi –
naši externí spolupracovníci. Mezi nejbližší
patøí Mgr. Eva Dranèáková z výtvarného
ateliéru Barevný kolo v Budìjovicích. Spolu
pøipravujeme všechny programy k výstavám,
workshopy i další volnoèasové aktivity.
Velice úzce také spolupracujeme s èeskobu
dìjovickou Filosofickou fakultou. S nimi
pøipravujeme specifický program pro gymnázia
a ostatní støední školy s názvem Barevné texty.
Jde o cyklus programù vìnujících se rùzným
obdobím umìleckého projevu ve výtvarném,
literárním a hudebním umìní. Je to taková naše
specialita pro støedoškoláky, kterou uvádìjí
pedagogové nebo absolventi Filozofické
fakulty, není totiž možné, aby jeden lektor
erudovanì oslovil všechny návštìvníky.
Úzce spolupracujeme také s Pedagogickou
fakultou v Èeských Budìjovicích, kde se uèí
budoucí výtvarní pedagogové. Pro nì poøádáme
semináø s názvem Galerijní animace, v jehož
rámci si zkouší animovat vybraná díla, tedy
pracovat s obrazem s cílem pøiblížit jej co
nejvíce dìtskému návštìvníkovi. V rámci
semináøe tvoøí studenti pracovní listy pro
rodiny s dìtmi, které jsou poté k dispozici
zdarma u vstupu do galerie. Aby si i rodina s
dìtmi, která galerii navštíví, mohla spoleènì
užít výstavu. Podle tìchto listù dìti i rodièe
pracují: doplòují, vkreslují, pátrají, musí
spolupracovat a památka na výstavu èi splnìné
úkoly jim zùstanou i pro doma.
Vìøím, že pokud dìti programy a hry s
umìním baví, rády se vrací.
Urèitì. Ne, že bych si pøi tom poètu pamatovala
jednotlivé dìti, pamatuji si alespoò paní
uèitelky. Navštìvují nás pravidelnì zejména
školky a školy z okolí. Ty nemusí mít tolik
starostí s dopravou. Ve Wortnerovì domì
bìhem roku nabízíme 6 poøadù a na Hluboké 4
poøady jenom pro pøedškoláky. Hlubocké
školky do AJG na zámku chodí pravidelnì a
také v Budìjovicích jsou školky, které do
Wortnerova domu skuteènì pøijdou šestkrát do
roka. Práce s nimi je pak opravdu radost, dìti
pøicházejí a už u dveøí se ptají, co nás dnes
èeká? Budeme se zase dívat na obrazy? Bude
pohádka? Budeme nìco kreslit? Vìtšinou se
jich hned na zaèátku ptám, jestli si pamatují, co
jsme tady dìlali minule a jak se jmenoval pan
malíø, o kterém jsme si povídali. A buï jsou
ruce nahoøe nebo vidím, že se zarazily, ale pak
si jeden vzpomene na nìjaký obraz nebo na
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pohádku a ony zaènou jeden pøes druhého
doplòovat, co jsme spoleènì vidìli, co jsme si
øíkali a co jsme tøeba tvoøili, to pak je
opravdová radost. Nìkdy si pamatují z
programu více, než já sama.
Práce s pøedškoláky se skládá vìtšinou ze tøí
èástí. První je návštìva výstavy, ale samozøejmì
ne celé. Vybereme jeden, dva, maximálnì tøi
obrazy, povídáme si o nich, hledáme zajímavé
detaily, všímáme si barev a kompozice. Další
èást je vyprávìní, pohádka nebo pøíbìh, který
vìtšinou bezprostøednì souvisí s výstavou.
Rozvíjí téma obrazu a pøibližuje ho dìtem.
Rozehrává dìj a rozvíjí fantazii. Vyprávìní je
interaktivní. Dìti samy se stávají souèástí dìje,
a už nìjakou spoleènou hrou nebo
vyprávìním, hledáním rùzných variant øešení
apod. Poslední èástí je výtvarná dílna. Všechny
èásti programu jsou vzájemnì propojené,
èasovì vyvážené a pøizpùsobené vìku dìtí,
jejich poètu, pøípadnì èasu, který mohou v
galerii strávit. Nìkdy mám pøipravené i rùzné
varianty programu. Správnì by mne nemìlo nic
zaskoèit.
Pak pøicházejí žáci ze základních škol.
Doprovodné programy pro nì jsou pokaždé
jiné, nemají tak pevnou strukturu jako u
pøedškolákù. Žáci na prvním stupni už mají
vìtší znalosti a zkušenosti, mùžeme se vìnovat
podrobnìji tématu nebo si ukazovat a
vysvìtlovat použité techniky a øešit rùzné
výtvarné úkoly. Ve výtvarné dílnì potom
zkoušíme stejnou techniku nebo rozvíjíme téma
do vìtší šíøe. Zrovna tak u žákù druhého stupnì.
Dost èasto používáme èernobílé reprodukce
obrazù z výstavy, se kterými pracujeme
metodou dokreslování, pøekreslování èi jiným
zpùsobem. Studenti støedních škol již vìtšinou
oèekávají informace o výstavì, o autorovi
a o výtvarných technikách.
Všechny dìti kreslí rády? Pøedškoláci vìtšinou
rádi tvoøí. Minimálnì se stane, že by nìkdo
zùstal stranou, to už bývá opravdu nìjaký
specifický problém konkrétního dítìte. Co se
týèe výtvarného projevu, musím zdùraznit, že
nám v žádném pøípadì nejde o koneèné dílo,
jeho kvalitu èi podobnì. Mnohem více jde o
samotný proces tvoøení. Kritik by mohl øíct: jak
to, že nám nejde o výsledný efekt – a já øíkám:
z nás všech nemùžou být akademiètí malíøi,
a proè by také mìli? Ale všichni si mùžeme
odnést radost z vlastní tvorby.
Když se narodí dítì, když vyrùstá, má touhu
nìco vytváøet, tvoøit rukama, tìší ho hrát si
s materiálem, malovat. Nìkdy na nás pùsobí
vlivy, které tuhle touhu v nás potlaèí. Mùže to
být naše okolí, rodièe, uèitelé, nebo kamarádi –
jééé, cos to tady nakreslil, vysmìjí se nám.
Nebo ty pøíliš pøísné paní uèitelky, které
vstupují do hry a bìdují nad ètvrtkou papíru, ale
tohle je špatnì, takhle se to nekreslí, paní
lektorka to chtìla jinak! Jenže zkusme se na to
podívat i z jiné strany: on vymyslel jinou
variantu, nebo vidí vìci jinak než my... Ale
proè ne, mì by to takhle asi nenapadlo – takže
klidnì upravím pravidla bìhem hry. Rozšíøím
zadání o další možnost, nevymyslela jsem ji já,
vymyslel ji žák a mì obohatila. Tomu se
nebráním, z toho se raduji. Nìkdy se paní
uèitelky bojí toho, že žák, který pøesnì neplní
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zadání, nedával pozor. Jenomže to také mùže
být o tom, že žák plní zadání jinak, protože nad
tím více pøemýšlí… Takže pozor, když mu to
vytkneme, aby pøíštì nepøestal z opatrnosti
pøemýšlet. Uèíme se nové vìci a šablonovité
kopírování není dobré ani ve výtvarném umìní.
Pracujete jen uvnitø galerií nebo venku?
Vìtšinou jsme v galerii. Ve Wortnerovì domì
využíváme – když je poèasí – prostor
pøíjemného dvoreèku. Vzpomínám na výstavu
Bohuslava Reynka, byla èervnová sobota.
Natáhli jsme na zeï balicí papír a dìlali takový
koèièí svìt. Koèièí stopy na chodníku, koèièí
prolézaèky, koèièí èumáèky a pohádky. O tom
všem byl workshop s názvem Dvùr plný koèek
inspirovaný grafikami Bohuslava Reynka
a fotografiemi Daniela Reynka. Bylo veliké
horko, ale byl to nádherný den. Venku jsme
také hodnì pracovali bìhem pøímìstského
tábora pro dìti s názvem Se štìtcem okolo
Hluboké. Kreslili a malovali jsme nejen
v prostorách galerie, ale také v okolí
hlubockého zámku, pøi cestì lodí a pøi výtvarné
návštìvì ZOO. Pøímìstský tábor poøádáme
i letos, tak budeme rádi, když pøijdou dìti
a užijeme si prázdninové tvoøení.
Pokaždé se vám daøí vymyslet k výstavám
zajímavý program?
Poøád mám obavy, že mì už nic nenapadne...
Skonèí jedna výstava a pro mì zaèíná všechno
od zaèátku. Sehnat podklady od kurátora,
poèkat na instalaci nové výstavy a potom
výstavu dùkladnì projít a pøemýšlet a nechat se
pohltit, nasát do sebe atmosféru a teprve potom
mùžu zaèít pøipravovat konkrétní program.
Nejdøíve si musím sama ujasnit, co výstava
sdìluje mì a co z toho mùžu a chci malým
návštìvníkùm zprostøedkovat, a vymýšlím, jaké
metody zvolit – a to bývá boj... Obèas je to
hned, vymyslím nebo najdu vhodný pøíbìh a jde
to snadno. Ale nìkdy ne. Nìkdy chodím
a nevím, co si poènu. Není to šablonovité,
pokaždé je to nové a jiné. A velká výhoda je, že
mùžu svoje nápady konzultovat s kolegy –
lektory.
Nìkdy i pøímo autor výstav se podílí na
programu pro veøejnost. Tentokrát napøíklad
pan Petr Nikl se svou aktuální výstavou.
Pøipravil si dvì hudebnì textové koláže. Je
pøíjemné mít možnost vidìt autora v akci.
Jedním z dalších pøíkladù byl i pan Michael
Rittstein. Pøipravil workshop, ze kterého vznikl
velký obraz, velké plátno. Tvoøil na zemi
a zaèal tím, že barvu vyléval z kýble a roztíral
ji na plátnì koštìtem. Potom vyzval úèastníky,
aby se zapojili. Udìlal hrubý koncept krajiny,
která mìla být zaplnìna zvíøaty. Jenomže
návštìvníci se vrhli tak vehementnì a nadšenì
do práce, až to sám autor musel po nìjaké dobì
zarazit. Barvy se totiž zaèaly tak mísit, až by z
toho za chvíli byla pouze ona bezbarvá
šedozelenohnìdá. Každý chtìl mít na obraze
svùj díl, stát se jeho souèástí, možná v tom byla
vyjádøena ona touha nás obyèejných lidí po
nìèem vìtším, než jsme my, po nìèem, co nás
pøesahuje, co po nás zùstane èi co nás pøežije.
To obraz vìtšinou splòuje. Velký zážitek!
Co vám dìlá radost? Mám radost, když dìti,
které jdou kolem vstupu do galerie, najednou ty

dveøe otevøou, pøivedou nìkoho z rodiny a ještì
se ke mnì hlásí. Prostøedí galerie pro nì
pøestává být cizí a nepøátelské. Cítí se tu jako
doma, jdou dovnitø a vyprávìjí rodièùm, co
tady vidìly a zažily a chtìjí jim pøedat to, co si
zapamatovaly.
A radost mi pøináší i pátý roèník projektu pro
základní, umìlecké a støední školy. Se
základními a støedními školami pøi návštìvì
galerie není už tolik èasu na vlastní tvorbu.
A tak mají žáci možnost reagovat na zajímavé
výstavy vlastní tvorbou ve škole a u nás potom
také jednou do roka své práce vystavit.
Po tématech V zemi já, Když je tma, Ve
zvíøecí kùži a V knize ukryté nás letos èeká
výstava s názvem Kdybych byl architektem...
Vernisáž probìhne 27. bøezna 2013 v 10.30 h
v jízdárnì AJG. Program moderuje Studio dell
arte a tvoøí ho pøedevším úèastníci projektu z
rùzných základních nebo umìleckých škol. Pøi
té pøíležitosti se budou moci úèastníci vernisáže
podívat také na krajinu a naše mìsteèko ze
zámecké vìže hlubockého zámku a budeme mít
možnost nahlédnout do zámecké lednice, která
sloužila k uchovávání ledu pro chlazení. Jsme
moc rádi, že nám zámek vychází vstøíc a
umožní nám vždy vstup do nìjakých
zajímavých prostor. Je to fajn, když pøijedou
dìti až ze Strakonic, z Jindøichového Hradce
a podobnì, že se mohou podívat na vìž, jindy
do zbrojnice nebo ke staré zámecké studni.
Výstava pak bude otevøena dennì od 9 do 18
hodin až do 14. dubna. Srdeènì zvu všechny
hlubocké obèany, aby pøi procházce parkem
bìhem Velikonoc nebo i po nich nezapomnìli
zavítat také do AJG. Vstup je zdarma.
Vìøím, že dìti veøejné prezentování jejich
prací potìší. Komu z nás visel obraz v
opravdové galerii? To je pravda, jsou na to
pyšné! A ještì jednu vìc bych ráda zmínila:
není to soutìž! Tomu se bráníme. Neøíkám, že
soutìžit v exaktních vìdách je špatnì,
matematická olympiáda mùže mít svého
jasného vítìze. Ale jaké zvolit mìøítko u
kreseb? Vyhrává ten, kdo zvládl nejlíp
techniku? Nebo barevnost? Perfektní
kompozice? Zvolený formát? Netradièní
pøístup? Nìkdo tomu zase dal tøeba srdce!
A tvoøil s mnohem vìtší radostí a nasazením...
Takže a si udìlá každý úsudek sám a vybere
obraz svému srdci nejbližší. Výstava by mìla
udìlat radost žákùm/studentùm – tvùrcùm,
i bìžnému divákovi, který má rád dìtskou
kresbu a v neposlední øadì by mìla být také
inspirací pro uèitele. Mohou najít srovnání s
ostatními, objeví nové techniky, témata, motivy.
Myslím, že vás vaše práce hodnì baví. Je to
velmi dobrodružná cesta k dìtskému srdci.
Èlovìk si láme hlavu s nejlepší metodou a pak
pøijde chvíle, kdy je stejnì nutné improvizovat
a naladit se na strunu návštìvníka. Pravda je, že
mi dìti pomáhají neustrnout a svojí hravostí mì
povzbuzují a zprostøedkovávají mi nové
zážitky. Takže když o tom teï tak pøemýšlím,
možná to ani nejsem já, kdo jim
zprostøedkovává prožitek a kladný vztah k
umìní, ale jsou to ony, které mne obohacují
svým stále novým neopotøebovaným pohledem
na skuteènost a svìt. A já jim za to dìkuji.
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Milé maminky, rádi bychom se opìt pøipomnìli s našimi aktivitami pro
aktivní maminky a jejich dìti. Jako v minulých letech pokraèujeme
v tìchto aktivitách:

Dne 31. ledna ukonèili žáci 3. a 4. tøíd
hlubocké základní školy plavecký kurz.
A byli hodnì smutní, protože za devìt
lekcí plaveckého kurzu se nauèili nejen v
rámci svých možností plavat, ale užili si
i hodnì zábavy. Pøi každé lekci zpestøily
paní plavèice plavání pestrými
pomùckami a hrami, takže si
žáci ani neuvìdomovali, že se
uèí plavat, ale bavili se.
Po každé lekci si za snahu
pøipevnili barevnou šupinu na
svého kapøíka a na konci kurzu
dostali mokré vysvìdèení.
Poslední hodinu mohli jezdit
na toboganu, klouzaèkách,
skákat na polystyrenové desky
a prolézat látkovým tunelem.
Výuka byla moderní, zábavná
a smysluplná.
Dìkujeme prima plavèicím
a plavèíkùm žáci 3. a 4. tøíd

úterý – 10 – 11.30 hod. – angliètina pro maminky a tatínky
úterý – 17 – 18 hod. – cvièení pro dìti 3 – 6 let
ètvrtek – 9.30 – 11.30 – hrátky s batolátky – 1 – 3 roky
ètvrtek – 19 – 20 hod. – kondièní a formovací cvièení
Kromì výše jmenovaných
aktivit již tradiènì
pøipravujeme v rámci Hrátek
s batolátky jarní a podzimní
burzu obleèení a dalších
potøeb pro dìti a maminky,
lampioòák, besídky apod.
Nyní je ideální možnost zaèít
navštìvovat naše aktivity a
stát se èleny MC, protože se
zaèátkem kalendáøního roku
se vybírá roèní èlenský
pøíspìvek TJ Sokol.
Bližší informace a kontakty na:www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz

Trenérský objev roku – Radek Drmota
Jako již každoroènì, i letos v øíjnu vypsala ÈBA anketu Trenér roku a Trenérský
objev roku. Hlubocký klub mìl v boji o titul Trenérský objev roku Radka Drmotu.
Do této kategorie bylo ostatními kluby nominováno dalších 9 trenérù. Spolu se
jménem nominovaného trenéra musel být zaslán i výpis jeho trenérských úspìchù
dosažených v daném roce. Radek musel v nominaci konkurovat takovým
trenérským jménùm jako Dan Krejèiøík – Arrows Ostrava – 1. místo MÈR
kadetù, nebo Milan Prokop – Draci Brno – 1. místo na Superpoháru.
My jsme ale Radkovi do kolonky »úspìchy« hrdì napsali: výrazný posun
hlubocké mládeže a 3. místo na Superpoháru. A pak už jsme jenom s napìtím
oèekávali, jak se trenérsko-metodická komise ÈBA rozhodne. Radek se
probojoval až do nejužšího tøíèlenného výbìru a byl pozván na 13. roèník horské
kliniky v Ostružné, kde probìhlo oficiální vyhlášení vítìzù.
Dne 25. ledna 2013 za úèasti 120-ti trenérù z Èech i Slovenska byl Radkovi
udìlen titul Trenérský objev roku 2012. Tato cena, udìlena ÈBA, je zrcadlem
toho, co Radek pro hlubocký klub a hlavnì pro mládež na Hluboké dìlá.
Radku, pøijmi od nás všech srdeènou gratulaci k získanému titulu a velký dík
za práci, kterou odvádíš!!!
Dále byly udìleny ceny: Trenér roku – David Winkler – Draci Brno, Cena Fair
Play 2012 – Pavel Budský, Rozhodèí roku 2012 – František Pøibyl, Rozhodcovský objev roku – Karel Vohánka. Gratulujeme!

Vážení pøíznivci èesko-nìmeckých setkávání,
dovolte mi, abych Vás oslovila jménem projektu Krùèek po krùèku do sousední zemì, který
realizuje Koordinaèní centrum èesko-nìmeckých výmìn mládeže Tandem v Plzni. Novým
zájemcùm o èeské-nìmecké programy pro dìti od 3 do 8 let bych tímto ráda pøedstavila náš
projekt.
Aktuální nabídka: • Program èesko-nìmeckých setkávání dìtí »Odmalièka«, v jehož rámci
mùžete žádat o finanèní podporu pøeshranièních projektù pro dìti ve vìku 3 až 6 let (žadatelé
mateøské školy nebo jejich zøizovatelé). Bližší informace o podmínkách programu, formuláø
žádosti i prùvodce žádostí na webu. • Semináø Mùj projektový den urèený èeským a saským
pedagogùm a pracovníkùm s dìtmi pracujícím s dìtmi od 3 do 8 let, který probìhne ve dvou
termínech, 27.4.2013 v Saské Kamenici (Chemnitz). • Nabídka Vyslanci ze sousední zemì, kdy
si MŠ, ZŠ (1. a 2. tøídy), ŠD a jiné organizace a sdružení pracující s dìtmi od 3 do 8 let mohou
pozvat Tandemem vyškoleného vyslance, který v daném zaøízení poskytuje odbornou pomoc pøi
realizace èesko-nìmeckých setkání a aktivit pøibližující nìmèinu a Nìmecko pro dìti.
Neváhejte se obrátit s pøípadnými dotazy! Za projekt Krùèek po krùèku do sousední zemì zdraví
Mgr. Štìpánka Podlešáková, pøedškolní oblast / Vorschulbereich, Koordinaèní centrum èesko-nìmeckých
výmìn mládeže Tandem,
Riegrova 17, 306 14
Plzeò tel.: 377 634 753, 377 e-mail:
podlesakova@tandem.adam. cz
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60 let motocyklového okruhu v Hluboké nad Vltavou
Dovolujeme si vám nabídnout seriál statí o Hlubockém motocyklovém okruhu, který letos bude mít šedesátileté výroèí a napøíklad
pan Prokeš (jeden z tradièních poøadatelù veteránských rallye Køivonoska) prý pro letošek plánuje k této události vzpomínkovou
akci. MUDr. Vìnceslav Èerný, který tento zajímavý seriál pøipravil, by takto rád na Hlubocký okruh upozornil. V padesátých létech
to byl jeden z nejlepších a také nejvýznamnìjších okruhù u nás a startovala tu kompletní èeskoslovenská jezdecká špièka.
Pan Èerný se motocyklovou historií zabývá mnoho let, a zajímavé ètení, které vám pøedložíme vèetnì historických fotografií,
doufejme udìlá radost jak pamìtníkùm, tak mladším ètenáøùm.
Dìkujeme autorovi za jeho exkluzivní nabídku Hlubockému zpravodaji.
díl. 1.
Tøináctého záøí tohoto roku tomu bude pøesnì na den dlouhých šedesát let, co
v Hluboké nad Vltavou poprvé zabouøily motory závodních motocyklù pøi prvním
roèníku motocyklového okruhu. Závodní okruh dávno zmizel v propadlišti èasu
a s ním i lidé, kteøí tvoøili jeho dìjiny. Toto povídání má pomoci pamìtníkùm
vylovit ze zasutých sfér mozkových závitù blednoucí vzpomínky a tìm mladším
povìdìt nìco o významné roli Hluboké nad Vltavou v dìjinách èeskoslovenského
a èeského motorismu.
Poèátkem padesátých let minulého století nastal ohromný rozmach mìstských
motocyklových okruhù, èasto se v republice jelo i šest závodù souèasnì. A Èeské
Budìjovice, které zaujímaly èestné místo v dìjinách domácího motorismu, a již
èasnì založenou odboèkou AKRÈs, èi Ligou motoristù, Celostátním srazem
Jawistù, Ariel klubem atd., nemìly žádný motocyklový okruh! Mìly sice
Jihoèeskou soutìž spolehlivosti a vytrvalosti, zvanou »Velká Jihoèeská«, která ale
nebyla schopna zastat vše, co tak významné mìsto, jako byly Èeské Budìjovice,
na poli motorismu potøebovalo.
Litvínovický triangl, na kterém se závodilo v roce 1949, byl pøíliš krátký, nepøíliš
obtížný a pro zamýšlený závod vìtšího významu se nehodil. Jihoèeský Autoklub,
který se poèátkem padesátých let minulého století promìnil pøes DSLM
(Dobrovolný svaz lidového motorismu) na KAMK Svazarmu (Krajský
automotoklub Svazu pro spolupráci s armádou) a na OAMK (Okresní AMK)
a ještì pozdìji na JèAMK, dráhu v Litvínovicích opustil a vzal pod svá køídla
okruh Pøes dva mosty u Záhoøí nad Vltavou, cca 10 km od Písku. Tento skvìlý
šestikilometrový okruh s pøevýšením 108 metrù byl ale pøíliš daleko, patøil více
píseckým a brzy vzal za své díky výstavbì Orlické pøehrady.
Volba pak padla na Hlubokou nad Vltavou. Umístìní nedaleko Budìjovic a na
tehdejší dobu hustá sí slušných silnic v kopcovitém terénu vystøelily Hlubokou
na špici motocyklového dìní v tehdejším Èeskoslovensku. Než byla vyasfaltována
èást okruhu vedoucí skrze Hamr do zámeckého parku k hájovnì Lepšovna a na
Fidelák, musela vzít Hluboká zavdìk krátkým okruhem mìøícím 2 815 metrù,
který se jel v letech 1953 a 1954. Start a cíl byl pøímo pøed vchodem do kostela
sv. Jana Nepomuckého a odtud závodníci projeli Masarykovou, posléze
Gottwaldovou a ještì pozdìji opìt Masarykovou tøídou, kolem parèíku, kde byl
pozdìji postaven hotel Park, na tzv. munickou køižovatku. Tady se okruh ostøe
lomil doleva a vedl závodníky rychlou partií pod mìstem kolem Židovského
høbitova k tzv. budìjovické zatáèce. Zde se okruh stáèel znovu ostøe doleva
a pøivádìl jezdce kolem Sádek a poté stoupající Tyršovou ulicí na námìstí, kde
další obtížná levá mezi hotely Obec a Podhrad, vystøelila jezdce do prostoru startu
a cíle.
První závod se konal 13. záøí roku 1953 a jel se jako podnik místní. Podrobnì
si o nìm povíme pøíštì, tentokrát pro zaèátek jen nìkolik zajímavostí. Dnes již
neèetní pamìtníci z øad závodníkù vzpomínají na první roèníky Hluboké s láskou.
Jsou i takoví, kteøí chovají Hlubokou v srdci jako svùj nejoblíbenìjší okruh.
Všichni se ale shodují v tom, že depo bývalo v zámku. A mají i nemají pravdu.
V létech 1953 a 1954 bylo totiž depo umístìno ve dvoøe tzv. »starého úøedòáku«,
který závodníci, znající vìtšinou jen závodní okruh a právì depo, považovali za
zámek. Možná bych mìl dodat ještì vysvìtlivku, že v závodnické mluvì se depem
rozumí parkovištì závodních strojù.
První roèník Hluboké se tedy jel jako místní závod urèený jezdcùm Jihoèeského
kraje, ale už v následujícím roce se jela Hluboká jako oblastní podnik, který
soustøedil na startu celou èeskoslovenskou špièku. A kolem necelých tøí kilometrù
okruhu se tísnilo neskuteèných 25.000 divákù! V. Èerný
díl. 2.
Dnes si povíme nìco o prvních dvou roènících Hluboké, které se uskuteènily v
letech 1953 a 1954. Struèný popis okruhu a jeho délka byly zmínìny v prvním díle
tohoto vyprávìní, takže pouze pøipomenu, že první roèník se jel 13. záøí 1953,
poøadatelem byl Okresní automotoklub Svazarmu Èeské Budìjovice a øeditelem
závodu Karel Trost, duše hlubockých závodù. Všechny vypsané kubatury jely 2
815 metrù dlouhý okruh 15x.
www.hluboka.cz

Na start se postavilo 59 závodníkù a divákù se sešlo 6 000.
V nejpoèetnìji obsazené tøídì do 150 ccm startovalo dvaatøicet
závodníkù, takže se jely dvì rozjížïky po šestnácti startujících.
První jízda byla o dost pomalejší než druhá, a tak její vítìz
Miloslav Kubovec do celkových výsledkù nezasáhl. Druhá jízda
byla nabitá a urèila celkové poøadí. Zvítìzil Václav Kvìch ze
Strakonic pøed píseèákem Miroslavem Knotkem a Františkem
Sobolíkem z Vodòan. Všichni samozøejmì jeli na motocyklech ÈZ
150. Patnácti dvìstìpadesátkám vévodil celkem jasnì Antonín
Posekaný ze Strakonic, který si jen hlídal náskok pøed pražským
jezdcem Eduardem Stránským (oba ÈZ 250), tøetí skonèil Václav
Kvìch na slabším motocyklu ÈZ 150. Jedenáct tøistapadesátek jelo
zøetelnì vìtší støelbu, protože karlovarský závodník Jan Novosad
na Speciálu Jawa donutil Antonína Posekaného poøádnì zatáhnout
za plyn. Závod byl skoro o dvì minuty rychlejší než
dvìstìpadesátky. V závìru pøece jenom Novosad povolil, a tak
Posekaný na tøistapadesátce Walter projel cílem o více jak 40
vteøin døíve. Tøetí místo patøilo E. Stránskému na Jawì 250.
Absolutním vítìzem se stal Antonín Posekaný, který na stroji
Walter 350 ujel tra dlouhou 43.225 metrù prùmìrnou rychlostí
93,5 km/h v èase 27:43,3 min.
Úspìch prvního roèníku byl mohutným odrazovým mùstkem pro
druhý roèník, který se uskuteènil 25. èervence 1954. Poøadatelé
dostali pøidìlen oblastní podnik, který se už jel pod hlavièkou
KAMK, tedy Krajského automotoklubu a také to znamenalo, že se
trénovalo už v sobotu od 16 hodin. Tehdy se totiž o sobotách
strana 13

chodilo normálnì do práce, takže bylo nutné trochu poèkat, než se sejdou
poøadatelé a sjedou závodníci.
Kolem dráhy se v den závodu tísnilo 25 000 divákù, takže bylo doslova
a do písmene natøískáno! Oblastní závod soustøedil na startu
naši elitu a to, co tehdy bylo naší elitou, patøilo zároveò do
svìtové extratøídy! Takže není divu. Zájem byl obrovský, z
Budìjovic jezdila nepøetržitì autobusová kyvadlová doprava
a restauraèní zaøízení byla vyjedena a vypita do posledního
drobku a do poslední kapky.
V nejslabší tø. do 175 ccm, byl favoritem velký jezdec malé
postavy, Václav Parus, startující na ÈZ 125 OHC a roli
favorita potvrdil. Loòský vítìz Václav Kvìch chtìl vítìzství
obhájit stùj co stùj, riskantní jízda ale skonèila havárií u
hotelu Obec, naštìstí se obešla bez zranìní. Parus jasnì vyhrál
o pùl minuty pøed Miloslavem Vaindlem z Plznì na ÈZ 150
a teprve tøetí pøijela do cíle první plnokrevná
stopìtasedmdesátka, kterou sedlal Karel Bojer ze Strakonic.
Hvìzdnì obsazenou tøídu do 250 ccm vyhrál jezdec par
excellence, František Šastný na Jawì, ale snadné to nemìl.
František Bartoš, jeden z našich nejlepších závodníkù nižších
kubatur, nedal Šastnému ani na chvíli vydechnout a v cíli byl o pouhé tøi
sekundy druhý. Tøetí místo obsadil další vynikající jezdec, Jiøí Koštíø z
Jièína, ten už mìl ale více než minutu ztrátu. Bartoš a Koštíø jeli na
motocyklech ÈZ 250 OHC.
Tøistapadesátky a pìtistovky, neboli
pùllitry, jak se tehdy královské kubatuøe
øíkalo, startovaly spoleènì. Tøistapadesátky
tak zùstaly ponìkud nespravedlivì ve stínu
pùllitrù a zvítìzil v nich Jiøí Koštíø na ÈZ
OHC pøed Arnoldem Buchtou z Kralup na
Velocette a strakonickým Antonínem
Posekaným, také na ÈZ OHC. Pìtistovky se
zapsaly do myslí mnoha divákù strhujícím
soubojem, který svedl František Šastný na
Jawì s Boøivojem Sedlákem na stroji ESO.
Šastný vìtšinou závodu vedl, ale Sedlák se
držel stále v závìsu, a aè málokdo vìøil, že
by mohl Šastného zdolat, ujal se za
obrovských ovací divákù dvì kola pøed
cílem vedení a Šastného už pøed sebe
nepustil. Diváci na tento závod
nezapomnìli a B. Sedlák byl vždy na
Hluboké
bouølivì aplaudován. Tøetí
dokonèil závod další vynikající jezdec té
doby, Oldøich Bartoš, bratr již zmiòovaného
Františka Bartoše, jenž jel, stejnì jako
Šastný, na Jawì 500 OHC. Boøivoj Sedlák
se stal také absolutním vítìzem závodu, tra
projel prùmìrnou rychlostí 105,9 km/h.
Hlubokou èekal tøetí roèník, horeènì se
pracovalo na novém úseku trati pøes
zámecký park. Ale o tom zase až pøíštì. V. Èerný

Ocenìné paštiky koneènì i na Hluboké!
Mùžete nakoupit formou farmáøského prodeje
kde: ve výrobnì MAUZ u budovy Husova sboru
kdy: pìt dní v týdnu, otevøeno od 7 do 14 hodin
ochutnat mùžete: celý sortiment – Myslivecká
paštika, Mandlová paštika, Farmáøská paštika,
Játrová paštika, libový salám, gothajský salám, junior
salám, salám uherského typu, šunky, jitrnice, sulc,
tlaèenka, oblíbená vodníkova tlaèenka... a mnoho
dalších dobrot z masa!!
Výherní anketní otázka:
Kolik stojí u Mauzù salám s hlubockým zámkem na
vinìtì? Napište sms na 775 622 006 – správnou
odpovìï a vaše jméno. Vylosovaný výherce obdrží
v dubnu voòavou a chutnou odmìnu!!!
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Fota k èlánku:
# Josef Šmrha: Rok 1953. Josef Šmrha z Dobré Vody na motocykla Jawa
250 v klesání na konci tehdejší Gottwaldoy tøídy k munické køižovatce.
# Hluboká 1955 – Husté øady divákù
lemující závodní okruh, to byla skvìlá
atmosféra roèníku 1955. V akci jsou jezdci
tøídy do 175 ccm na vltavotýnské silnici.
# Jos Lukšík: Takto vypadá dnes Josef
Lukšík z Plznì, jeden z úèastníkù prvního
roèníku Hluboké a jeden z našich
nejlepších silnièáøù té doby. O Hluboké
øekl: »Hluboká, to byl mùj nejoblíbenìjší
okruh. Je to pìkné mìsto a okruh v
krásném prostøedí. Depo jsme tam mìli
v zámku! Mìl jsem tam tetu a u té jsem
vždycky bydlel. Dnes už teta není a nejsou
ani závody, já ale na Hlubokou stále rád
jezdím.«
# Na tomto snímku je èást programu z
prvního roèníku r. 1953 se seznamem
poøadatelù a èástí startovní listiny. Program je z archivu pana Vl. Prokeše.
Bohužel není k dispozici více autentických snímkù z roku 1953
ani z roku 1954 (nemá je nìkdo z vás?)

Narodí se malí rysové????
V úterý 12.2.2013 k veèeru jsme do naší zoo pøivezli
novou samici karpatského rysa ostrovida. Na
doporuèení koordinátora chovu rysù ostrovidù jsme
vymìnili naši pùvodní samici Sedmièku za samici z
chovu zoologické zahrady v Magdeburgu. Dùvodem výmìny je zlepšení
genetické variability chovu tohoto druhu rysù v Evropì. Koordinátor
chovu vede plemennou knihu zvíøat a má tedy nejlepší pøehled o pùvodu
a stavu všech rysù v zoologických zahradách EAZA. Nová rysice se
jmenuje Cora a narodila se 13.5.2008 v Bernu. Pozdìji pøesídlila do
Magdeburgu, kde již 3x porodila koata a je tedy velmi zkušenou
matkou. V souèasné dobì právì nastává období páøení rysù a proto byl
nejvyšší èas výmìnu provést. Cora byla umístìna do samostatné klece
vedle našeho samce Doxe a pozdìji došlo k pøipuštìní rysù k sobì...
Hezký den pøeje Roman Kössl, Zoo Ohrada
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Na poèátku bylo slovo... A taky Greg Edwards.
Co by z nich bylo, kdyby nepotkali Grega? Je hezké vidìt, jak »náhodou« vznikne nìco hezkého, dùležitého, pøímo evoluce vzniku
nového druhu. Hlubockých baseballistù. Vznikl nový sport, nová komunita – když je vám její filosofie sympatická a máte se od koho
uèit, jste ochoten ji pøenášet dál... Kdyby se tehdy na Hluboké Greg Edwards neobjevil, možná by dnes, po 20 letech nezískal
Mgr. Radek Drmota cenu za trenérský objev roku od Èeské baseballové asociace, a ing. Jan Pirgl by možná neobjevil kouzlo
sociálních projektù, sportovního fotografování ani organizace velkolepých sportovních akcí. Historie hlubockého baseballu kopíruje
životopisy obou mladých mužù. Samozøejmì v historii hlubockého baseballu nejsou sami, ale tentokrát jsme si povídali právì s nimi.
napøíklad pro mì, takže takhle to nìjakou dobu
vydrželo, dva tøi roky, a postupnì, jak jsme
trénovali dál a dosahovali dalších a dalších cílù,
tak z toho kolektivu 20, 25 klukù – protože tam
pøibyli i anglicky mluvící kluci – které zase
pøitáhla Gregova osobnost z TIS, což byla kvùli
jazyku taky cenná zkušenost, tak postupnì se
z té party lidí zaèal zužovat sportovní tým, který
chtìl dobývat nìjaké mety. Dával si cíle
a postupoval dál.

Pamatujete se na dobu, kdy vám ještì slovo
baseball nic neøíkalo? Pamatuji, a docela
dobøe. Já vyrùstal ještì za komunismu a tehdy
byste v jižních Èechách baseball vùbec
neobjevili. Ale poprvé, ani nevím, jak jsme na
to pøišli, jsme ho zkusili hrát s partou klukù
v Zámostí, kde jsem vyrùstal. A rozhodnì jsem
to nebyl já, kdo s tím nápadem pøišel. Že je to
sport, jsem vìdìl, odmalièka jsem se o sport
zajímal a asi jsem si o nìm nìco pøeèetl ve
sportovní encyklopedii. Pravidla jsme moc
neznali. Pro mì se stalo mezníkem setkání
s baseballem v roce 1994.
A v tom roce vám bylo kolik? To mi bylo 16,
kluk tìsnì po pubertì, myslím, že v té dobì
jsem zaèínal postupnì moudøet, usmívá se
Radek.
Zatímco dnes asi nejen u nás, ale i v okolních
státech Evropy, už i malí kluci povìdomí
o baseballu mají. Je pravda, že po revoluci se
baseball rozšíøil hodnì na východ. Pøedtím
v Èechách existovaly takové kluby, vìtšinou
vysokoškolské, v Brnì, Praze, které vznikaly už
v 70., 80. letech. Vìtšinou se hrál softball, což
je podobná hra na menším høišti.
Ale v 90. letech sem zaèali pøicházet trenéøi ze
Spojených státù, vysláni sem díky programu
rozvoje asociace major leaguebaseball.
V Evropì tihle trenéøi rozvíjeli práci v klubech,
zakládali nové kluby a postupem èasu tady
tenhle sport zakoøenil. Øekl bych, že od konce
90. let se situace stabilizovala. Další kluby už
dnes vìtšinou nevznikají, ale tam, kde se
baseball usídlil, a kde se mu vìnují, tam zùstal.
Podle mne by byla potøeba další etapa rozšíøení,
protože klubù je relativnì málo a jsou oblasti –
jako naše jihoèeská – kde se vùbec nemùžeme
srovnávat tøeba s fotbalem, hrajeme soutìž jen
o nìkolika týmech. Místa, kde se baseballu daøí,
to jsou spíše jen body na mapì, plošnì je klubù
málo. Nevím, tøeba až hráèi prvních generací
dospìjí a odstìhují se do jiných míst, snad pak
nastane další vlna rozšíøení baseballu
v republice.
Ale øekla bych, že o hlubockém baseballu je
docela slyšet a dosahujete sympatických
úspìchù. Mùžeme zmapovat tehdejší pøerod
baseballu z dìtské hry do skuteèného klubu na
Hluboké? Byla to všechno jenom shoda
náhod? Potkali jste GregaEdwardse a tím to
zaèalo? Greg tady nebyl cílenì kvùli baseballu.
Pøišel na Hlubokou jako øeditel mezinárodního
gymnázia a mìl s sebou i své dìti, tøi syny
a hledal pro nì nìjaké vyžití. Myslím, že byla
šastná náhoda, že se potkala parta hlubockých
klukù s Amerièanem, sportovcem a správným
chlapem, který v tom uvidìl pøíležitost nejenom
nauèit nás – èeské kluky – baseball, ale využil
to i jako pøíležitost pro své syny a dìti
z mezinárodní školy skamarádit se s místními,
dát nám nìjaký program a vytvoøit sportovní
www.hluboka.cz

pøátelskou partu. Greg je výjimeèný èlovìk,
skvìlý pedagog, který dokáže hned upoutat. Pro
mì osobnì on byl obrovská osobnost, se kterou
jsem se v tìch 17letech setkal, a moc mì bavilo
trávit s ním a s lidmi okolo nìj èas.
Urèitì zapùsobil jako úžasná motivace a ten
náboj vám vydržel hodnì dlouho... Já z tìch
spoleèných let èerpám do dneška. Tam nešlo
jen o to hrát nìjaký sport. Tam byl od zaèátku
vztah, vybudovaný respekt, my se nikdy na
høišti nechovali nesportovnì. A jsme
prohrávali nebo vyhrávali, vždycky jsme to
brali vážnì a odpovìdnì, bavili jsme se tím
sportem a dávali jsme do toho všechno. Nejen
baseball, ale pracovitost okolo, týmový duch,
kamarádství, neexistovaly nìjaké vulgarismy,
hádání se s rozhodèím, od toho jsme byli
vždycky vzdáleni. Greg nastavil pravidla
èistého férového sportu i chování, a tak jsme to
celou dobu dodržovali a dodržujeme. Skoro mi
to pøipadá, že takhle on si pøedstavoval antický
olympijský duch, a tak nám ho taky pøedal.
Honza Pirgl: Ten sport nebyl a v klubu ani dnes
není koneèná vìc. Ten sport byl jen jedna èást
spoleèného nažívání, spoleèných aktivit, byla
v tom i ta angliètina, to všechno dohromady
bylo pro nás zajímavé a oceòovali jsme to.
Kolik vás zaèínalo v tom prvním kroužku
kolem Grega Edwardse? Myslím, že nás bylo
asi dvacet. Ani nevím, kde jsme se tam tehdy
všichni vzali. V Zámostí byla parta osmi deseti
klukù, postupnì zaèali pøicházet další, mìli
jsme kamarády, známé, pøišli a zùstali. Tady
Honza s bráchou. David Šastný. Všichni tomu
seskupení mìli co dát, byla z toho skvìlá parta
a všichni se tam cítili dobøe. Pro nìkoho byla
nejdùležitìjší ta parta, pro nìkoho zase sport –

Takže pøirozený vývoj sportovní kariéry jedné
kluèièí generace. A kdy došlo na vaše
trenérské zaèátky? Tam to bylo dané tím, že
když se Greg do nìèeho pustí, tak má obrovské
vize. A jemu nestaèilo trénovat juniory a pak už
skoro muže. On jistì vìdìl, že se jednou vrátí
zpátky do USA, a chtìl, aby to tady nìjak
pokraèovalo. Pokud by to dìlal jen
jednostrannì zamìøené na jednu vìkovou
kategorii, tak bychom pozdìji nemìli žádné
nástupce, a ten sport by zanikl. A tak zakládal
i dìtské týmy a trénoval je. A v tom jsme mu
zaèali pomáhat. Navíc jsme budovali høištì a
nás starší kluky, zaèal zapojovat poøád víc.
Dìlali jsme to z lásky ke sportu, k partì, bavilo
nás to a naplòovalo. Tìšili jsme se z toho.
Kdy od vás Greg odešel? Myslím, nevím, jestli
si to pamatuju pøesnì, že odešel v roce 2000.
Což byl takový zlomový okamžik. Byla to doba,
kdy jsme mìli opustit høištì na Podskalské
louce a zaèít budovat høištì na místì, kde je
teï, pod cyklistickou stezkou. My to tehdy brali
dost osudovì, jako že je možná se vším konec.
Nemìli jsme høištì, nemìli jsme trenéry, ale jak
to tak bývá, když odejde nìjaká osobnost, která
všechno zastøešuje, tak se ostatní zmobilizují.
A tak tady Honza, já, David Šastný a Michal
Pirgl, jsme se pustili do záchrany. Každý se
zaèal starat o nìco. Nìkdo o trenérství, další o
budování høištì, nìkdo o shánìní penìz. Zaèali
jsme s urèitými zkušenostmi a s tím pøístupem,
co nás Greg nauèil. A zaèínali jsme prakticky
od zaèátku. Mìli jsme kolem sebe pøátele, mìli
jsme mužský tým, ale tehdy prakticky nic víc.
Takže to byl pìknì prubíøský kámen. Krize =
šance. Když se na to dnes zpìtnì dívám, øíkám
si, že kdyby tady Greg ještì pìt let zùstal, tak
jsme možná nevyrostli v takové tvùrèí
osobnosti klubu, že bychom byli poøád spíš v
jeho vleku a spoléhali bychom na nìj. Ale
takhle on nás postavil pøed hotovou vìc. Mì
tehdy øekl, to si do dneška vybavuji: Tady máš
seznam dìtí ve vìku 15 – 16 let, tohle je tvùj
kadetský tým, budeš ho trénovat a zaènete hrát
soutìž. Takže já do toho šel. Zaèal jsem
komunikovat s dìtmi a rodièi a vybudovali jsme
první mládežnický tým.
Trénování jste mìli okoukané, nebo jste jezdili
na školení? Existoval tehdy nìjaký školící
systém? Tehdy urèitì ne. Trénoval jsem malé
strana 15

dìti a mládežnické týmy, když Greg potøeboval
pomoc, ale nebylo to nic soustavného. Nejvíc
jsem se nauèil od nìj a od amerických trenérù,
kteøí tu hostovali. Greg nás nauèil základy, jak
dìti nauèit házet, chytat, odpalovat a podobnì.
Z tìch trenérù, kteøí sem jezdili o letních
prázdninách, si vybavuji nejvíc Stana
Luketiche, byl tady 2x. Ten trénoval èeský
nároïák a pozdìji také španìlský a belgický
národní tým. A nás nauèil drily, soutìživost,
øešit rùzné situace, strategie, které do baseballu
patøí. To už jsme se uèili takovou nadstavbu,
vyžadoval pøi tréninku nejen disciplínu, ale také
rychlost... Takže my se uèili od našich trenérù
a tím, že jsme jich poznali hodnì, jsme mìli i
kde brát a nauèili se víc rùzných pøístupù a cest.
Jak to dnes mají hráèi s vybavením? Vím, že
Greg kvùli vám udìlal sbírku a poslal vìci
z Ameriky na Hlubokou. Tenkrát to bylo tak,
že životní úroveò byla jiná, ty vìci byly dražší
a ménì dostupné než dnes. Gregova sbírka
znamenala, že jsme na prvních pár let mìli s
èím a v èem trénovat a hrát. Pak už jsme k tomu
získali osobnìjší vztah a zaèali si vybavení
kupovat postupnì sami. Dnes je diametrálnì
jiná situace. Témìø všechny dìti, které máme v
žákovském týmu, mají svou pálku. Svoji
rukavici si poøídí úplnì každé dítì, do jednoho
dvou mìsícù, kdy zaène hrát. Dres si dìti kupují
také co nejdøív.
Pamatuji, jak to zaèalo v souèasné žákovské
kategorii. Jedna rodina koupila klukovi
vybavení a druhá se pøidala. V tìch zaèátcích
tomu hodnì pomohla rodina Vlachù, která
zastøešila výrobu dresù a nakoupila nìjaké
zboží v Praze, boty, èepice, rukavice atd.
Pøivezli vìci v autì na trénink a rodièe
nakupovali, protože tak to funguje, co má jedno
dítì, chce mít i druhé. A tým nakonec vypadá
líp, když je stejnì vybaven.
Rodiny hráèù asi hrají ve sportu velkou roli.
Jak snášely maminky praní bílých kalhot po
zápasech? Na poèátku jsme mìli šedé kalhoty
a ten pøechod na bílé kalhoty tehdy maminky
dost øešily. V roce 2001 jsme se spojili s
èeskobudìjovickým klubem Dodgers, když
tehdy pøišli o høištì. Mìli dva šikovné trenéry
a hledali pro své hráèe budoucnost. Oni mìli
šedé kalhoty a my bílé a pamatuji si na schùzku,
kde jsme se setkali a debatovali s trenéry, jak
bude vypadat náš budoucí spoleèný dres. A my
prosadili bílé kalhoty a oni argumentovali právì
maminkami, že budou proti a že to nebudou
umìt prát.
Ale v souèasné dobì to zrovna maminky
nepovažují za žádný problém. Maminky si
vždycky najdou nìjaký postup, mají rùzné
odstraòovaèe skvrn, a když už, tak nakoupí více
kalhot a vyperou je spoleènì jednou za èas. Ale
co je podstatné, ty bílé kalhoty vypadají
vizuálnì velice pìknì a je málo oddílù v
republice, které by nemìly bílé kalhoty.
Honza Pirgl: Pravda je, že døív jsme mìli jedny
kalhoty, které na nás maminky látaly a díry
podkládaly látkou do chvíle, kdy se definitivnì
rozpadly. V tom se doba zmìnila, že je dnes
jednodušší koupit nové, tehdy nešla sehnat ani
ta správná látka, ani celé kalhoty. Mìli jsme
dvoje kalhoty, jedny na zápasy a druhé se
používaly na zaplátování. Kalhoty jsou ze dvou
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vrstev látky a já tehdy mìl postupnì na kolenou
ètyøi vrstvy, jen aby vydržely.
Èeské maminky jsou obìtavé a je hezké, že jste
už tehdy øešili svou vizuální sportovní stránku.
Kdy do hry vstoupily i další týmy, tøeba ty
holèièí? Holky pøišly ještì za Grega, dívky z
Townshendu tvoøily pùl týmu a ty èeské se
pøidaly. Dnes je škoda, že se tenhle tým
rozpadá, sleèny, které do toho šly se zápalem a
nadšením dospívají, je jim 22 a 24 let
a dostudovávají školy a samozøejmì hledají si
práci a partnery a odcházejí. Dneska bohužel
z mezinárodní školy podporu v ženském týmu
nemáme. To je dnes naše slabší stránka. Oddíl
ze strany klukù funguje, ale ty holky nám tam
prostì chybí. Protože v tìch našich 17, 18
letech bylo prima, že jsme tam ten ženský svìt
kolem sebe mìli a mohli s nimi trávit èas, byly
tam i lásky, kamarádství, urèitì to hodnì
obohatilo klubový život.
V žákovských týmech teï nìjaká dìvèata
máme, tak doufám, že to bude dobrý základ pro
budoucí tým kadetek nebo juniorek, návyky
mají výborné, protože dnes jsou nuceny se
porovnávat s chlapci a konkurovat jim, a jsou to
holky makavé a nadšené, takže uvidíme, jestli
v budoucnu dáme dohromady èistì dívèí tým.
A právì vy jste, Radku, nakonec dorostl ve
vynikajícího trenéra, nyní èerstvì ocenìného.
Jste jedním z tìch, který zùstal oddílu vìrný po
celou dobu jeho existence. Myslíte, že jste
dozrál v trenéra, protože i v civilu jste uèitel?
Ovlivnilo se to nìjak vzájemnì? Nebo ten
talent nìkoho vést už ve vás døímal?
Myslím, že to u mì byl pøirozený vývoj.
Pùvodnì jsem se chtìl stát jenom trenérem,
vystudovat Fakultu tìlovýchovy a sportu, ale to
se mi nepovedlo. Zaèal jsem samozøejmì
trénovat dìti døív, než jsem se dostal na
pedagogickou fakultu. Ale pravdìpodobnì bych
školství volil i tak. Uèitelem tìlocviku jsem se
nestal, jak jsem si pøál, nakonec uèím dìjepis
a zemìpis, ale pro mì je dobré, že si tìlocvik
realizuji pøi trénování.
Rozhodnì ale díky trenérské èinnosti jsem pak
ve škole na praxi a v prvních letech, kdy jsem
zaèal uèit, nebyl úplný nováèek. Pøístup
k dìtem už jsem znal, nebál jsem se mluvit pøed
dìtmi a urèitì tam byla vìtší jistota, než bez mé
trenérské prùpravy.
Proè jste byl ocenìn? Jak se pozná dobrý
trenér? Jistì v tom hrají roli úspìchy svìøených
týmù. Všichni trenéøi, kteøí v soutìži nìèeho
dosáhli, vedou úspìšné týmy.
Trénoval jsem intenzivnì pøed tím už 12 let, a
nikdy jsem na tuto cenu nedosáhl. Není to o
tom, že bych trénoval dìti kvùli ocenìní, ale je
to o tom, že Hluboká v tìch mládežnických
kategoriích byla prùmìrný tým, nikdy nebyla
pøíliš v popøedí. Sice všichni vìdìli, že trénuji,
ale nijak jsme na sebe neupozornili. Navíc tahle
anketa Trenér roku, objev roku, funguje teprve
asi tøetím rokem. A my v roce 2009 dali
dohromady partu klukù, byli talentovaní a
šikovní, vybudovali jsme z nich úspìšný
žákovský tým, který byl úspìšný i na
republikovém fóru a zaèalo se o nás víc vìdìt.
Hluboká jako taková se zviditelnila, a tím i
možnost uspìt v anketì byla daleko vìtší. Pro
mì osobnì vítìzství v anketì bylo velké

pøekvapení, protože úspìchy jsem mìl z
nominovaných trenérù nejmenší. Myslím, že
roli tam hrál ten náš posun. Všichni v republice
jsou zvyklí, že první místa vyhrávají kluby
z Prahy nebo Brna, mají dobré reprezentaèní
trenéry, to se bere jako samozøejmost. A teï se
tam objevila Hluboká, která za poslední dva
roky udìlala velký krok vpøed a pøešla ze
sportovního suterénu do špièky. A to asi
neuniklo pozornosti trenérù, kteøí pak hlasovali
pro mì. Nominováno bylo 11 trenérù, z nich
pak metodická komise pod èeskou baseballovou
asociací vybrala 3, a koneèného vítìze vybírali
nejlepší trenéøi v republice.
A to, že výhru pøisoudili mì, beru jako výraz
toho, že to nebylo jen za trénování, ale za
komplexnost. Získal jsem to za organizaci, za
budování klubu, sestavení týmu. Nejsem trenér,
který jen pøijde a odtrénuje si dvì hodiny, u nás
není možné to takhle dìlat. A myslím, že
nejsem až tak kvalitní trenér, abych to dostal
opravdu jenom za vedení tréninku. Pro mì
osobnì je to cena za to, že jsem mìl nejvìtší
podíl na vybudování týmu a jeho dovedení na
špièku.
A svým zpùsobem je to ocenìní celému
hlubockému baseballu. Nicménì vy si
zasloužíte cenu za vìrnost oddílu, poctivost,
výchovu dìtí a za sportovní úspìchy, které jste
z týmu vykøesal. Špièka baseballových oblastí
je v Praze a Brnì. My patøíme spíš k tìm
rozvojovým oblastem. Samozøejmì je tady na
nás víc vidìt, jak to dìláme poctivì, srdcem
a nadšením. Trenéøi z rozvinutìjších oblastí
nás znají, potkáváme se pøi zápasech, jezdí
k nám na soustøedìní.
Dùkladná musí být i spolupráce s rodièi
a snaha pøilákat dìti. Oni se pøijdou s letáèkem
podívat, co je to za sport. Moc ho neznají, ani
rodièe, ani dìti. A když už na náš nábor reagují,
my musíme dìti nadchnout, aby daly pøednost
našemu sportu pøed jinými. Aby byl pro nì
zajímavý, zajímavìjší než hokej, a fotbal, jinak
k nám chodit nebudou.
Je to takový doklad toho, míní Honza Pirgl , že
vìci se mají dìlat krùèek po krùèku. Že nemá
smysl se tlaèit pøíliš dopøedu. Až když je ten
správný okamžik, pøijde úspìch. A tím
nemyslím jen to ocenìní. To je práce, která se
dá datovat v pøípadì Radka ne do chvíle, kdy
založil dobrý mládežnický tým v roce 2009, ale
zaèíná nìkdy rokem 1994. Pøíští rok budeme
slavit 20 let s baseballem na Hluboké a on se
mu po celou dobu vìnuje naplno.
Samozøejmì nejsem to jen já, øíká Radek, je víc
lidí okolo, kteøí mají zásluhu na tom, že se tým
tak povedl. Udìlali jsme kroužky na školách
a odtud získali talentované žáèky do týmu.
Pøedtím jsme to dlouho dìlali tak, že jsme
nabírali dìti rovnou do klubu na Hluboké. My
jsme trénovali týmy, kde jen polovina hráèù
byla schopná podávat výkony, tvrdì trénovat
a jezdit na soutìže. Druhá polovina chodila na
høištì, protože je to bavilo, mìli tam kamarády,
mìli k tomu vztah, ale nebylo možné udìlat
konsolidovaný tým, který by mìl 18 hráèù a byl
by schopný konkurence.
A teï, když jsme vytvoøili kroužky a zaèali je
dìlat na školách, z každého kroužku pøišlo pìt
šest hráèù do klubu a my vytvoøili silný tým
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a mohli nastolit opravdu pravidelný tvrdý
trénink, hodnì zápasù a soutìž.
Dali jsme do akce co nejvíc trenérù. Baseball
není fotbal, tam to není o jednom trenérovi pro
mužstvo. Máme hodnì technik, musíme nauèit
dìti házet, odpalovat, chytat, chce to hodnì
trpìlivosti a hodnì opakování. Nìkdo se to
nauèí rychle, nìkdo pomalu, ale bez správné
techniky nejde efektivnì hrát. Ten, kdo hází
pomalu a nepøesnì, nemùže být dobrý.
Proto je potøeba víc trenérù pøi tréninku,
protože hráè bez dohledu – nebo malé dìti bez
dohledu – si sami od sebe správnou techniku
nevštípí. Ideální je jeden hráè, jeden trenér.
Kolik je na høišti dìtí pøi zápasu?
Devìt, ale pro soutìže potøebujete tým nejménì
15 hráèù. Už v dìtských kategoriích potøebujete
zázemí s více konkurenceschopnými hráèi,
pokud chcete skuteènì soutìžit a vyhrávat.
Do bojù o poháry tedy jezdí ti lepší. A ti
ostatní? Dobrá otázka. My se nebráníme
žádnému èlenovi. Není to tak, že by pøišlo dítì,
které neví co s rukama nohama, špatnì bìhalo
a my mu øekli: my tì nechceme. To v žádném
pøípadì. Snažíme se dávat pøíležitost každému,
bylo to tak v døívìjších letech a je to tak i dnes.
Protože máme hodnì dìtí, postavíme dva týmy.
Jeden je špièkový, jezdí na mistrovství
a dùležité turnaje. A ten druhý, záložní, nemá
tak našlapaný program, nemá tolik tréninkù,
dìti hrají spíš pro radost než pro výkon. Ale
pokud pracují a zlepšují se, tak mùžou
nakouknout do toho prvního týmu. Nìkteøí
hráèi se mùžou prolínat obìma týmy.
Asi se to tak rozdìlí podle naturelu, nìkdo je
bojovník a nìkdo sport bere spíš jako zábavu.
Máme kluky, kteøí dneska ví, že chtìjí nìco
dokázat. Je jim 12, ví, že je v Praze støední
škola s tímhle sportovním zamìøením a dìlají
vše proto, aby se tomu sportu mohli dále
vìnovat.
A pak jsou dìti, které pøijdou na trénink,
makají naplno, soustøedí se, disciplína být musí,
ale nevyžadujeme po nich tolik, co po tìch
špièkových. Ale není proè je kritizovat,
abychom jim zkazili dobrý pocit ze sportu,
a nechceme jim sport brát, ani když nechtìjí
dosáhnout nìjakých vysokých met. Chceme,
aby mìly ze sportu radost, podle toho k nim
pøistupujeme a poèítáme s nimi pro druhý tým,
oni si taky rádi zahrají turnaje na své úrovni.
Navíc mám pocit, že s dìtmi podnikáte
mnohem víc mimosportovních aktivit než jiné
sportovní oddíly. Klubový život, jaký provozuje
baseball, jinde takhle nefunguje.
My bychom rádi s dìtmi dìlali ještì víc
rekreaèních aktivit. Vyrazit na lyže, na kola, je
èím dál tím složitìjší. Pokud chceme být
opravdu úspìšní v republice, trénujeme 3x, 4 x
týdnì. To je dost. O víkendech hrajeme
a nezbývá moc èasu na další aktivity. Tak to
dìláme tak, že poøádáme soustøedìní a ten èas
využijeme nejen k tréninku, ale i doplòkovým
aktivitám. Jdeme hrát minigolf, peèeme buøty,
zkoukneme film, který si pustíme v sokolovnì.
Uvìdomuji si, že v tomto ohledu bychom chtìli
pøidat, ale velice tìžko se hledají termíny. Ale
není to v žádném pøípadì ztracený èas.
Spoleèné aktivity totiž kolektiv neuvìøitelnì
stmelí. Lidi se potøebují poznat, aby z nich byla
www.hluboka.cz

parta. Žákovský tým se poznává hodnì na
výjezdech. Døív to bylo tak, že v zimì se
nehrálo, jenom trénovalo v sokolovnì. Pak se
zaèala hrát tzv. zimní série – Winterleague.
Nejde tam o medaile, vùbec ne, jde o to si
zahrát, protože dìti se nejvíc nauèí hrou a taky
je nejvíc baví. A my, protože je to v Praze
a Hrotovicích (u Tøebíèe), tam jezdili a jezdíme,
a je to vždycky èasto na 2 dny s pøespáním. Dìti
jsou pohromadì a poznávají se a rodièe už
vytvoøili taky partu, vyprávìjí si do dvou do tøí
v noci a užívají si spoleèný víkend.
Øekli jsme, že pøed tìmi skoro 20 lety jste
zaèínali ve 20 lidech. Dnes je vás kolik?
Dnes je nás kolem 120. Cílem je, abychom mìli
všechny týmy. Aby byla návaznost. Není
problém mít mužský tým. Ale co s ním bude,
když nebudeme mít mládežnické týmy, aby nám
kluci dorùstali do mužstva? Mládež by mìla být
poøád na prvním místì. K tomuhle zjištìní došel
Honza už pøed pìti lety a já k tomu pak taky
došel, a teï se tou myšlenkou snažím nakazit
ostatní hráèe mužského týmu. Baseball v Èesku
nikdy nebude sportem, kterým si èlovìk bude
vydìlávat, pokud nebude patøit mezi nejlepší
hráèe v republice. Proto hrajeme pro svou
radost a musíme si uvìdomit, že když nebude
široká základna, mohlo by se stát, že by náš
klub zanikl, protože by nebyl nikdo, kdo by
pøicházel do mužské kategorie. A to by byla
obrovská škoda. Máme areál, je za ním už kus
historie, 11 let, podílela se na nìm obrovská
spousta lidí, odpracovali jsme tam stovky hodin
práce a nechali tam hodnì naší energie. A to
cítíme jako velký závazek.
Nelze mít jen jeden tým. Musíme zaèít od
žákù a pøedávat je dál, juniorùm, kadetùm,
mužùm. Musí být návaznost. Chce to koncepci,
bez ní to nejde.
Jste skromní, já myslím, že hlubockému klubu
zánik nehrozí, vždy se v nìm realizují
opravdu talentované osobnosti, a to nejen
sportovnì talentované, ale profesionálnì a
osobnostnì. Vždy kolikrát jste už dokázali
perfektnì zorganizovat Mistrovství Evropy
žákù?
Ètyøikrát: 2006, 2008, 2010, 2012.
Já mìl na mysli spíše naši úspìšnost v
soutìžích. Co se týèe organizace, jsme skuteènì
na špièce. Poslední dobou malièko ztrácíme,
náš areál je poøád stejný. Zatímco jinde zaèínají
do baseballu proudit peníze. Tam, kde kluby
povyrostly do èlenské základny nad 100 lidí,
požádaly mìsta a nìkde se postavily nové
komplexy – areály za 10 a více milionù korun.
My jsme vybudovali høištì v roce 2001, 2002
a od té doby se ho snažíme udržovat. Jsou tam
nìjaká vylepšení, ale rozvíjeli jsme hlavnì areál
okolo, to byla naše hlavní priorita, abychom
pøilákali lidi.
Myslím, že v nejbližších chvílích bychom se
mìli zamìøit na obnovu høiš, ztrácíme
konkurenceschopnost v poøádání turnajù, naše
høištì už nejsou top høištì a spadají mezi
prùmìr. Kdyby se to mìlo dál takhle vyvíjet, asi
bychom o možnost poøádat turnaje pøišli.
Neznám, jaké jsou høištì jinde, zda mohou být
i zastøešená. Je mi jasné, že pozitivní je pìkné
umístìní v pøírodním areálu, ale proti jistì
hraje závislost na nepøízni poèasí. Poèasí, ano,

to je pro nás nejvìtší negativum. Zastøešená
høištì v republice nejsou, ale profesionálnì
udìlaná høištì samozøejmì mají zavlažování a
odvodnìní, lepší povrch, jsou také udržovaná
profesionálnì. Samozøejmì dobøe udìlaná høištì
se udržují lépe. A my máme nejvìtší problém s
vodou. Potøebujeme nový povrch. Když èasto
prší, dìlají se louže, prohlubnì, nièí se povrch
a ztrácíme pøed profi høišti. Když poøádáme
turnaj, musíme k tomu mít nejlepšího
kamaráda, a to je poèasí. To když zklame,
nemùžeme odvést turnaj na jednièku. Máme
správce, ale sportovní komplex je velký, a
protože høištì moc nevydìlává, prioritou je
areál pro návštìvníky. Potøebovali bychom víc
technických pracovníkù. Je to takové zakleté.
Na jaøe pøi jarní brigádì uvedeme høištì do
dobrého stavu, ale pak bìhem sezóny, po
deštích a pøi náporu tréninkù a turnajù se už
kvalita nedá srovnávat s ostatními høišti. Což
bohužel poznáváme, když jezdíme po republice
na ostatní høištì a porovnáváme.
Honza Pirgl: Doba se zmìnila. To, co nás uèil
Greg, který z nás stvoøil takové ty skautíky,
kteøí si všechno udìlají a zvládnou svou vlastní
hrubou silou, tak to nám stejnì nestaèí a chybí
investice na obnovu. Zátìž na areál pøi
množství lidí je neúmìrný, a protože základ
není položen na profesionální úrovni, tìžko
udržet krok s profesionály. Celá léta jsme se
rozptylovali tím rozkroèením, že jsme dìlali od
každého trošku, sportovali a budovali a shánìli
peníze a organizovali, a tím jsme se trochu
vyèerpali. A to je problém, protože to èlovìka
demotivuje – nic není hotovo a žádný poøádný
výsledek – není to ku prospìchu vìci.
Radka obdivuji, že i za tìchto podmínek se
dokázal soustøedit a své trénování dotáhl ke
špièce. Považuji za jeho silnou stránku, že se
soustøedí na to podstatné a vždycky dovede svùj
úkol do konce, jde do hloubky.
RadekDrmota: Je to o množství té práce.
Dìláme jednu vìc a mezitím zaène haprovat
druhá. Pozoruji to i na trénování. Trénoval jsem
kadety, juniory, jeden rok i muže, ale v roce
2008, když právì Honza odešel z klubu, tam
jeden rok žádná trenérská koncepce nebyla. Ale
pøirozeným vývojem a že jsem byl jedním
z nejstarších v klubu, a opravdu mi na tom
záleželo, stal jsem se organizátorem
sportovního programu. Takže teï už taky
nejsem jen trenér zahledìný jedním smìrem, ale
hodnì èasu trávím tím, že snažím nìjak tlaèit
celou tu káru pøes sebou. Snažím se zapojovat
ostatní, poslat trenéra do kroužku, kde chybí.
Ale musí to být trenéøi, kteøí opravdu motivují
– protože špatný trenér dìti odradí. A špatná
povìst se rozšiøuje velice rychle. To znamená,
že je potøeba mít u všech dìtí, u každé kategorie
trenéra, který má zápal, nadšení, je spolehlivý
a slušný a bude to dìlat rád. Jakmile se tam
objeví nìkdo, kdo to bude dìlat z donucení, tak
to brzo skonèí. Tak jak si Greg vychoval nás,
chceme vychovat i své nástupce.
Asi je také naèase, abyste si pomalu zaèali
sami vyrábìt budoucí hráèe se svou správnou
genetickou informací. Nebo je hlubockých dìtí
dost? Na to, kolik sportovních možností
k vyžití tady existuje, je Hluboká dost malá.
Proto jsme vymysleli strategii s kroužky. Hodnì
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dìtí nám pøinesl kroužek na Borku. Máme
kroužek na budìjovických sídlištích Máj
a Vltava. Ve Vodòanech, ve Zlivi. Ideální by
bylo mít jich ještì víc, ale je to o lidech. Poøád
je víc než polovina lidí v oddíle odjinud než
z Hluboké.
Máme 15, 16 trenérù, kteøí se zapojí jako
trenéøi èi asistenti. Je to tøeba, hlavnì u tìch
dìtí, èím víc je lidí u tréninku, tím vìtší je
kvalita.
Jak dlouho se dá baseball hrát?
Baseball mùže být náplní celoživotní, zahrát si
mùžete od dìtství až po starší pány. Je to
vyloženì o zdraví. Dokud mùžete po høišti
bìhat, hrajete. Máme B tým pro ty, co už se
nechtìjí tolik honit, nejde o to být úplnì top, ale
hrát. Už to pomalu vidím jako svoji
budoucnost. Podobnì jako tenis si mùžete
zahrát do vyššího vìku, když se pohybujete
a trénujete v rozumných mezích.
Je to vìc, která se mìní vìkem. Já se vždycky
cítil jako hráè a pak teprve... jako trenér.
A postupnì se mìním k tomu, že se cítím víc
jako trenér. Zpomaluji se, mìl jsem problémy se
svaly, byl jsem na operaci kolene, mladí jsou
rychlejší a lepší. Také už nestíhám trénovat
a mìním se v plnohodnotného trenéra, a tam
mùžete být do šedesáti a možná i déle. Zøejmì
i psychicky se takhle posunuju.
Nutno øíct, že my jsme spoleèenství. Tak to
Greg vždycky myslel a vedl, aby to bylo
provázané, aby dìti se znaly s muži z oddílu,
aby ty kategorie nebyly oddìlené. Chtìl bych
aby to takhle pokraèovalo dál.
Celý hlubocký baseball mi pøipadá jako
závidìníhodné sociální spoleèenství.
Honza: Mì to od zaèátku spíš pøipomínalo
sociální projekt víc než ten sportovní. Nechci
shazovat sportovní stránku vìci. Ale já jsem
takový pøíznivec sociálních projektù a dávám
tomu velký akcent. Jako dítì jsem strávil dìtství
v chlorované vodì jako plavec a vidím, že
nìkteré vìci je tøeba dìlat jinak, než jsem zažil.
Tam to bylo jenom o sportu, výkonu, ale to
spoleèenství mi i tak pøineslo pøátelství na celý
život. Protože jsme spolu trávili èas. Komunita
ve sportu je dùležitá a já mám pocit, že celý
život doháním, co jsem jako dítì nezažil.
Podle mì fakt, že u hlubockého baseballu
zùstali lidi z tìch pùvodních 20, 30, kteøí si to
vzali za své, že tam chtìjí vytváøet spoleèenství,
nemùže ztratit ten pùvodní rys. Ti lidi tam buï
zùstali, nebo se tam na høištì obèas vracejí, by
nìjakou oklikou. My si neseme Gregovo
know-how. Kdybychom úplnì vymìnili vedení
klubu za jiné lidi, kteøí to nezažili, asi by to
bylo jiné, to klasické sportovní, jako v hokeji
nebo fotbale. Myslím, že si mùžeme myslet, co
chceme, ale Greg do nás tehdy v roce 94 zasel
nìco – nìjaké semínko, které prostì tady u nás
v našich podmínkách nebylo a bez nìj by
nevyklíèilo. Tréninky plus turnaje plus
setkávání ve volných chvílích pøinese dìtem
pocit spoleèenství a pøátelství, které pøetrvává.
Já s tebou souhlasím, øíká Radek.
Kdy je dobré zaèít hrát? Zaèít je dobré co
nejdøív. V pìti letech. Plánujeme po vzoru
Domažlic zaèít ve školkách, oslovit školky a
zkusit s nimi udìlat dva tøi turnaje za rok v té
nejjednodušší verzi. Ukázat dìtem, že ten sport
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existuje a pak by byla i vìtší šance, že si v první
tøídì najdou náš kroužek s tímhle sportem,
protože ho budou znát. U šestiletých dìtí je to
spíš o všestrannosti. Ty dìti musí umìt bìhat,
ovládat ruce, nohy. To když zvládnou, tak se
nauèí a jsou schopny zvládnout složitìjší vìci,
které baseball vyžaduje.
Z pohledu maminky: jak moc je to nebezpeèný
sport? Ta pálka bývá èasto synonymem
nebezpeèné zbranì... Budete se divit, ale nám
se nestalo, že bychom vezli dìti na ošetøení
kvùli tomu, že nìkdo nìkoho švihnul pálkou.
I když z toho mám vždycky obavy, zvláš
v tìlocviènì, když dìtem øekneme, jde se pálit,
dìti vytáhnou každý svoji pálku z baùžku
a jsou natìšené na akci. Ví, že se nesmí pálkami
ohánìt, to si vždycky vèas vysvìtlujeme, ale než
se pøipraví stanovištì,
minutku tam povykují.
Ale nestalo se to, jsou
disciplinované, snažíme se
o to.
Co je na tomhle sportu
nejnebezpeènìjší, je asi
míèek. V 11 letech se zaène
hrát s tvrdým míèem, nìkteøí
ti šikovnìjší k tomu
pøièichnou i døív, a když se
dítì nenauèí chytat,
nezvládne techniku rukou a
nemá dostateèný postøeh, tak mùže tím míèem
dostat. Dítì, které chytat umí, pøihrávky na sebe
v pohodì zpracuje, vykryje. Úplnì jistì. Pokud
zrovna nekouká jinam. Soustøedìní je nutné.
Ale co se týèe zranìní, rozhodnì to není
nebezpeènìjší sport než jiné. Øekl bych, že
fotbal, hokej a jiné kontaktní sporty jsou
mnohem nebezpeènìjší.
Zranìní tady mohou být zpùsobena
nepozorností a tuhle oblast si dost hlídáme,
takže v momentì, kdy dìti mají nìco
nebezpeèného v ruce, pálku, nebo když si hází
navzájem, tak je uèíme naprostému soustøedìní.
A o tom je trénink, musíte se nauèit skluzùm
a správnì padat, abyste si pak v akci nepodvrtli
kotník. Nešidit pøi trénincích, protože pøi
zápase jdete do akce na 200 % a mìla by být
nazkoušena. A taky nemít strach, protože strach
je spouštìè problémù.
Honza: To, že tìch úrazù není moc, je proto, že
je to nekontaktní sport a je perfektnì
zorganizovaný. Tam, kde se pohybuje jeden
èlovìk, tak se obvykle nepohybuje nikdo jiný.
Technicky není souèástí strategie se nìjak
ohrožovat – jako je tomu v jiných sportech.
Sport je to složitý, pravidla se nedají pochopit
jen když kolem jedete po cyklostezce a na pár
minut zastavíte. Rodièe se uèí tím, že na ten
sport koukají a koukají. Je to tak, že když pøijde
na zápas nìkdo ménì zkušený, ti zkušenìjší ho
pouèí, vysvìtlují. A dìti se základní pravidla
nauèí docela rychle.
Radek: To je to, co mi pøineslo trénování a pak
pedagogika. Nauèil jsem se dùslednosti,
pøedvídavosti, a taky metodice, jak pøistupovat
k rùzným vìkovým kategoriím dìtí. Dneska už
mi nedìlá problém trénovat osmnáctileté a nebo
osmileté. Døív jsem nevìdìl, èím ty malé
zaujmu. A taky jsem si øíkal, že v tom vìku
nedokážou poøádnì trénovat. Omyl. Dneska

jsme s nimi moc rád. Není to o tom, hodit mezi
nì míèek, a hrají. Chce to øád, stokrát
a tisíckrát opakovat v prùbìhu tìch prvních
mìsícù a let tu základní techniku. Aby se to
nauèili správnì, aby se pohyb zautomatizoval.
Aby impuls z mozku pøedal pøesnou informaci
do svalù. A zjistil jsem, že to jde, že dìti to
preciznì natrénují formou nìjaké hry nebo
soutìže... takže nejen oni, i já se s nimi poøád
uèím.
Pro mì je to náplò do budoucna. Rád bych
také zmínil Ondru Konvalinku. Ondra je už
øadu let asistent u reprezentace žákù Èeské
republiky. Já jsem sice rozvinul program
a myslím, že poctivì trénuju žáky a trávím
s nimi nejvíc èasu, ale on je ten špièkový
kvalitní trenér, který dokáže vykøesat na
mistrovství z dìtí maximální výkon. Mì chybí
jeho preciznost, emotivnost,
umìní motivovat – on má to, co
já nemám, a opaènì. V souèasné
dobì studujeme II. stupeò
trenérské tøídy, abychom se
zlepšili. Chceme u trenérství
zùstat, zùstat v klubu na Hluboké.
Osobnì zatím nemám ambice se
dostat nìkam jinam. Tady
bydlím, tady mì to bavilo
vždycky a pokud mi to èas
umožní, rád zde nìjakou kategorii
budu trénovat.
Jak jsem se vždycky bránil tomu, trénovat
malé dìti, chtìl jsem ty starší, co už nìco umìli
a trénovat s nimi strategie a složité souhry. Ale
zjistil jsem, že s tìmi malými je to kolikrát
velká zábava, a že zrovna u tìch nejmenších je
potøeba trenér zkušený, trenér odborník.
Protože když pak èasem dostanete ty dìti už
starší, ale odfláknuté, tak už to z nich
nevykøešete, pøesnost a techniku sílou
nenahradí. V tom je síla Hluboké, že ti
nejzkušenìjší trenéøi trénují ty malé.
A navíc, nejmladší dìti, jejich radost, ten
jásot, když nás vítají na tréninku, to je
neuvìøitelná síla, kterou jako trenéøi dostaneme,
i když pøijdeme utahaní z práce, vyèerpaní
a unavení. Pak se zaèneme nabíjet jejich
úžasnou energií. Pak se mi zdá trénink krátký,
klidnì bych zùstal a pokraèoval, dìti berou
všechno s pøirozenou dìtskou radostí
a nadšením a to je tak pøíjemnì nakažlivé...
Uèit tak malé dìti, podotýká Honza, má ještì
jedno zvláštní kouzlo. Když øeknete vìtu, pro
dospìlého jasnou, nikdy nevíte, jak ji pochopí
dítì. A ještì lepší je skupinová dynamika, dìti
jsou dohromady živel a miluju jejich
neuvìøitelné otázky, jejich zájem a vymýšlení.
Komunikace je vždycky to dùležité, co ukazuje,
že skupina funguje dobøe. Já vím, jak jsme se
zlobili, že nám dorùstali junioøi a vadilo nám,
že nejsou tak ochotní pøenášet kameny z høištì,
jako jsme byli ochotní my. Ale tyhle vìci chtìjí
svùj èas. Kluci, kteøí je døív nesbírali, je teï
sbírají. Možná, kdyby ti dnešní tahouni klubu
odešli, tøeba i oni by pøevzali odpovìdnost
a táhli to dál...
Pro zajímavost:
http://www.patriots.cz/vyroba-baseballovehomicku-video-1-2487707487.htm
Foto na další stránce:
Radek Drmota, fotografie z let 1994 - 2012
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Kdo si hraje, nezlobí
V jednom nejmenovaném domì v Hluboké nad Vltavou jsme našli partu
šastných tatínkù a jejich dìtí. Scházejí se tu dvakrát do týdne, aby
propadli kouzlu automobilových závodù, pøi kterých sice dochází
k haváriím a adrenalinovému vypìtí, ale nikdy neteèe krev a nikdy nejde
o život. Maminky tady nenajdete, ale upøímnì øeèeno – nikomu nechybìjí.
Ženský živel pøítomen je, závodit mohou i malé sleèny a jde jim to velmi
dobøe.
Když jsem si pak doma pouštìla rozhovor z diktafonu, byl podbarven
vrèením závodních aut ze závodního okruhu, zaznívaly mužné a klející
hlasy, a napìtí tréninkové hodiny bylo pøímo hmatatelné. Tuším, že tøikrát
vyhrál rozjížïku Honzík, byl na to hrdý, ale choval se skromnì jako pravý
vítìz. A nikdo by pouze sluchem neodhalil, že tahle závodní autíèka jsou
50x menší než opravdové stroje a že pod pneumatikami jim neleží asfalt,
ale gumová dráha...
Video pro inspiraci, odkaz na youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=f9vZnXv8I7Q
Kapitolka první: v garáži.
V garáži je poøádek a èisto, naleštìné modely aut vyrovnané
v policích. V zimì je prostì víc èasu na leštìní závodních
strojù. Karel Vlasák staví modely aut se svými dvìma dìtmi,
Ivetkou a Davidem.
Dìti dostanou modely jako stavebnice a samy si je postaví, øíká, i když
s nìèím samozøejmì pomùžu. Je to tak lepší, než kdyby dostaly autíèko
už hotové, takhle aspoò pochopí, co je to za práci postavit funkèní model,
znají to úsilí, které za tím je.
Pravda je, že jsem jako kluk modelaøil, stavìl si letadýlka, jako starší
kluk si opravoval motorky, zkrátka nikdy jsem se úplnì neoprostil od
dìtských snù a radostí. Naše heslo je, že chlapi zùstávají dìtmi po celý
život, takže si nìjaké hraèky poøizují prùbìžnì a dneska jsou pro mì dìti
takové pošouchnutí k tomu, abychom nìco mohli dìlat spoleènì
a vzájemnì se tím bavili.
Je to aktivita, která se dá dìlat i ve vìtším kolektivu s kamarády a jejich
dìtmi. V zimì stavíme a závodíme v domì, na jaøe s modely vyjdeme ven.
A dìti ve školním vìku to hodnì baví, závodíme, zajedeme na nìjakou
akci a bavíme se spoleènì.
S vìtšími modely, které mají až kolem 50 cm, se mùže vyjít na
procházku, dopøedu se udìlá tra a tøeba vyjedeme až na Kle. Dìti to tak
mnohem víc baví, a nohy je nebolí, než kdybychom jen tak šplhali do
kopce.
Pak jsou modýlky, se kterými jezdíme závody na naší vìtší venkovní
dráze. Anebo mùžete jezdit závody trialové mezi tyèkami, nesmíme se
dotknout, tam záleží nejen na rychlosti, ale i šikovnosti...
Já jsem vyhrála druhé místo, hlásí Iveta.
Poslední kategorie jsou stavební auta, v hale navozí hlínu a opravdu se
bagruje, pracuje se stroji, takové závody jsme absolvovali napøíklad
v Brnì nebo rakouském Spilernu.
Výrobce modelù Jeep je èeský výrobce, ale kupuje americké komponenty,
ze kterých se pak složí stavebnice a postaví auto. Další modýlky jsou
z japonských stavebnic a pak tøeba nìmecká firma – která je tady v garáži
zastoupena bagrem. Bagøík opravdu funguje na hydrauliku, takže všechna
hejblátka se hýbají pøes tlak oleje. Dìti s tatínkem ho stavìly ètyøi mìsíce
a pìknì se na nìm »vyøádili«.
Bagr váží 9 kilo a teï v zimì si vlezeme do obýváku za okno a pøes sklo
ovládaným bagrem venku odhrnujeme sníh – a pøi tom se dobøe bavíme,
vypráví Karel Vlasák. Ano, i holèièky umí sestavit nároènou stavebnici,
kontejnerový závìs stavìly obì dìti dva mìsíce samy, šroubovaly
a šroubovaly, a výsledek je nádherný. Beru to tak, že je to lepší, než ležet
na gauèi u televize. Vìtšinu aktivit dìlám s dìtmi, zkoušíme hodnì vìcí,
sportujeme, surfujeme, lyžujeme. Dìti pravidelnì hrají hokej, tenis a jezdí
na koních…
David napøíklad jezdí na elektrické trialové motorce se kterou vyhrál
v loòském roce OSET Elektro Cup v kategorii pokroèilí, a protože
v podobných závodech závodí tøeba jen tøi holky, tak soutìží dohromady
s kluky. Vloni ani snaha Ivetky nevyšla naprázdno, když mezi kluky
v kategorii zaèáteèníkù vybojovala pohár za 3. místo. Nìco je tøeba
nechytne dnes, ale mùžou se k tomu vrátit v dospìlosti. Jde o to, mít na
výbìr.
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Kapitolka druhá: závodní okruh!
Ocitáme se v místnosti, kde se schází místní partièka autíèkáøù, kamarádi,
tátové a dìti.
Ono se to nezdá, ale dospìláci mají s dálkovým ovládáním autíèek vìtší
problém než dìti. Máte malý volant v ruce a jinak s ním toèíte, když auto
jede na okruhu od vás a když se pak otoèí a jede k zase k vám. Zatímco
dospìlí si své mozkové hemisféry složitì propojují, aby jim to jelo, dìtem
tohle funguje úplnì automaticky.
Nìkterá autíèka jedou tøeba až 60 km/hod. takže tam je opravdu málo
èasu na reakce a když nìco nestihnete, máte smùlu. Takže i havárka se
stane. Nejde o mrtvé, ani o zranìné, pouze o prohraný závod. Adrenalin
v tom ale je velký, to si pište.
Dìti z okolí pøijdou se svými modýlky a samozøejmì v tlupì je vìtší
legrace. Potrénují, a když jsou závody, položí se do toho naplno. Tátové
se snaží, aby ani holky nepøišly zkrátka. David
napøíklad jezdí i elektrické trialky, a protože
v podobných závodech závodí tøeba jen tøi
holky, tak je pro nì cesta k poháru jednodušší.
Autodráha má tra dlouhou asi 50 metrù,
propletenou po celé místnosti a rozjetá autíèka
nìžnì vrèí.
Pro zimní období, kdy jsme museli od venkovní dráhy a autíèek
abstinovat, jsme si udìlali malou dráhu v rohu, vysvìtluje pan Vlasák,
a uprostøed zùstal pingpongový stùl. Postupnì ale dráha nabyla vrchu
a teï leží na celé rozloze místnosti.
Je ze zvláštních pìnových ètvercù, sestavena do smysluplné a nároèné
dráhy, kde na vás èíhají dùmyslné zatáèky, samozøejmì vèetnì
odpoèinkového depa. Pøes poèítaè bìží èasomíra, jeden z tatínkù, Libor
Prchal, se do závodìní položí na plné pecky, je to závodník ostøílený, však
také získal I. místo v celorepublikové soutìži. Od té doby se tu jezdí ostré
závody, kde jde o èest a nikdo se nešetøí.
Modýlky mají výkonný motor, pérování, dùležitý je i povrch pneumatik,
vysvìtluje pan Prchal. Podle druhu pneumatik pak jezdí buï s vìtším
odporem, nebo také smykem. Aby se mohlo jezdit hodnì rychle, vše se dá
mìnit a vylepšovat. Jezdí
se na elektriku, tedy na
baterky.
Nìkdo jede koleèko
minutu, rekord má opìt
tatínek Libor za 10,6
vteøiny. Teprve pozdìji
pochopím, jaký je to
úspìch, když dostanu
jeden volantík do ruky a snažím se autíèkem projet dráhu. Køižuju cestu
jak s šesti promile alkoholu v krvi a doklopýtám autíèkem sotva do pùl
dráhy – asi až po pùlhodinì. Celou dobu se samozøejmì vehementnì
motám ostatním do cesty a otloukám mantinely. Ostatní hodnì rychlá
autíèka s mnohem šikovnìjšími øidièi se mi míhají pøed oèima, za veèer
totiž, jak øíkají pánové, ujedou s autíèky asi 40 km.
Jaké nebezpeèí závodníkùm pøi tomto sportu hrozí? Mozoly na palci,
který tiskne dálkové ovládání?
To spíš se nám tady nìkteøí kamarádi psychicky hroutí... smìjí se tatínci
i dìti. Vždycky po pár kolech závodù musíme odpoèinout. Støídáme oba
smìry dráhy. Dneska je to pohoda – tréninkový den, nedìle, vychytáme
mouchy, vyzkoušíme, co jde ještì vylepšit. Ale atmosféra o závodech
bývá hustá. Máme samozøejmì závodní
listinu a jedeme šampionát...
Malým i velkým klukùm (i holkám) výhry
samozøejmì zvedají sebevìdomí. Takže
vidíte. K tìm mnoha krásným hlubockým
sportùm mùžeme pøipoèíst ještì jeden –
i když bez vùnì benzínu – napínavý,
rychlý, adrenalinový a jen pro šikovné
celé chlapy a holky.

Hlubocký zpravodaj | bøezen 2013

h Kam za kulturou h
Petr Nikl
Tváøe z New Yorku
Alšova jihoèeská galerie
pøipravila pro návštìvníky další
originální výstavu s názvem
„Petr Nikl / Tváøe z New Yorku“.
Zahájena bude slavnostní
vernisáží dne 14. února v 17.00
hodin ve Wortnerovì domì v
Èeských Budìjovicích.
Hlavním cílem výstavy je
zabydlet Wortnerùv dùm lidmi z
New Yorku. Soubory dìl jsou doplnìny abstraktnìjšími
metaforickými kresbami tváøí. Autor výstavy z nich tvoøí
kombinovanou instalaci, pùsobící jako panoptikum postav.
Pøedstavena bude autorova jak malíøská, tak i kresebná tvorba
posledních deseti let, zahrnující téma postav a portrétù.
Ve Wortnerovì domì tak budou pobývat vedle starších portrétù
trpaslíkù z obludária a zvláštních tváøí z minulosti také souèasné
obrazy lidí, které autor potkal v New Yorku, kde se v posledních
tøech letech èasto pohybuje.
K vidìní také budou nejnovìjší obrazy Petra Nikla, které byly
mimoøádnì vytvoøeny pro výstavu v Èeských Budìjovicích. Jde
napøíklad o plátno Henry ve sloní èepici, které se stalo ikonou této
výstavy. Souèástí koncepce je i kolekce kreseb z autorovy nové
knihy Divòáci z Òjújorku.
Návštìvníci výstavy se také mohou tìšit na doprovodné programy
s autorem výstavy, z nichž první se bude konat 21. února a druhý
dne 14. bøezna. Obì tyto akce budou zahrnovat hudebnì textovou
koláž se zaèátkem v 17.00 hodin. K výstavì je opìt vydán katalog
formou skládaèky, ve kterém návštìvník mùže zhlédnout vystavená
díla.
Partnerem výstavy Petr Nikl – Tváøe z New Yorku je
LBBW Bank CZ a.s., poboèka Èeské Budìjovice
Termín výstavy: 14. února 2013 –24. bøezna 2013
Místo konání: AJG, Wortnerùv dùm, U Èerné vìže 22, Èeské
Budìjovice, otevøeno dennì 09.00–18.00 hodin
Mgr. Hynek Rulíšek, kurátor výstavy

Pøijïte nám zatleskat do divadla!!

Strašidlo canterwillské
Køíž-žáci – sezóna 2013
Foto: Jan Pirgl
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PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,
nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení, poté budou uvolnìny k prodeji!
tel. + fax: 387 966 170

Støeda 27. bøezna – Mocný vládce OZ. USA
2013. Fantasy/dobrodružný. Cirkusový
kouzelník se dostane díky tøem èarodìjnicím
do bájné zemì OZ, kde je dobro a zlo …
Hrají: James Franco, Mila Kunis, Rachel
Weisz, Michelle Williams. Režie: Sam Raimi.
Pøístupný.
Zaèátky pøedstavení v 19.00 hod.
DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ

Biograf
sobota 2. bøezna – Babovøesky. ÈR 2013.
Komedie. Letní komedie ze života souèasné
jihoèeské vesnice … 16.30 hod. Hrají: Lukáš
Langmajer, Veronika Žilková, Lucie Bílá.
Režie: Zdenìk Troška. Pøístupný.
støeda 6. bøezna – Královský víkend. Anglie
– 2013 komedie/drama. Pøíbìh mezi D.
Rooseveltem a jeho sestøenicí M.
Stuckleyovou – natoèeno podle historických
faktù. Hrají:Bill Murray, Laura Linney, Olivia
Williams, Olivia Colman. Režie: Roger
Michell. Pøístupný od 12 let.
Ètvrtek 7. bøezna – Nadìjné vyhlídky.
USA/Anglie – 2013. Drama. Jedenáctiletý
Pip pochází z chudé rodiny a ve 21. letech
získá obrovské bohatství. Hrají: Jeremy
Irvine, Holliday Grainger, Helena Bonham.
Režie: Mike Newell. Pøístupný od 12 let.
Úterý 12. bøezna – Gangster squad: Lovci
mafie. USA 2013. Drama. Píše se rok 1949 a
v Los Angeles vládne M. Cohen a jedinì tajná
jednotka se proti nìmu postaví. Hrají: Ryan
Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Josh
Brolin. Režie: Ruben Fleischer.
Pøístupný od 12 let.
Støeda 13. bøezna – Nespoutaný django.
USA 2013. Drama/western/komedie/akèní
Díky nájemnému lovci lidí mùže získat zpìt
svou svobodu a svou ženu…
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx,
Christoph Waltz. Režie: Quentin Tarantino.
Pøístupný od 12 let.
Støeda 20. bøezna – Nic nás nerozdìlí.
Španìlsko/USA 2013. Drama. Pøíbìh jedné
rodiny podle skuteèné události z roku 2004,
která pøežila tsunami v Indickém oceánu.
Hrají: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom
Holland, Marta Etura. Režie: Juan Antonio
Bayona. Pøístupný od 12 let.
Sobota 23. bøezna – Martin a Venuše. ÈR
2013. Komedie/romantický. Sázka o mìsíèní
hlídání malých dìtí se zdá zprvu jednoduchá,
ale opak je pravdou … Hrají: Marek Taclík,
Kristýna Lišková, Zuzana Stivínová, Tomáš
Hanák. Režie: Jiøí Chlumský. Pøístupný.

Nedìle 3. bøezna – Hledá se Nemo ve 3d.
USA 2013. Animovaná pohádka. Obnovená
premiéra o ztracené rybce Nemo, tentokrát ve
3d – zažijte vše jako živé! 17.00 hod. Režie:
Andrew Stanton. Pøístupný – èeský dabing!
Nedìle 31. bøezna – Ètyølístek ve službách
krále. ÈR 2013. Animovaný/rodinný/rodinný.
Pøíbìh Fifinky, Myšpulína, Piòdi a Bobíka na
císaøském dvoøe. 17.00 hod. Režie: Michal
Žabka. Pøístupný – èeský dabing !!!

Komorní scéna
pátky a soboty
1., 15., 16. 29., 30. bøezna
S TVOJÍ DCEROU NE
Divadlo Hluboká Z. Pikla
Divadelní pøedstavení – komedie
pátek a sobota 8., 9. bøezna
STRAŠIDLO CANTERWILLSKÉ
Divadelní spoleènost KØÍŽžáci
19.00 hodin
Divadelní pøedstavení – komedie
Pøedprodej vstupenek v pracovní dny od 8.00
– 10.00 hodin nebo na CB Systému!!
Rezervované vstupenky držíme
maximálnì 30 minut pøed pøedstavením !!!
ètvrtek a pátek 21., 22. bøezna
HVÌZDY Z HOTELU PALACE
Divadlo Hluboká Z. Pikla
19.00 hodin Divadelní pøedstavení komedie. Rezervované vstupenky držíme
maximálnì 30 minut pøed pøedstavením!
støeda 13. bøezna CESTUJEME … BALI.
Vyprávìt bude Ing.V. Štìpanovská. 17.00
hodin KC PANORAMA
ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
VÝSTAVY
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství –
stálá expozice
Èeské sochaøství 20. století – stálá expozice
Flámské a holandské malíøství 16.–18.
století – stálá expozice
27. 3. – 14. 4. 2013 Kdybych byl
architektem – výtvarný projekt studentù
Jihoèeského kraje

Wortnerùv dùm AJG
Èeské Budìjovice, U Èerné vìže 22
VÝSTAVA
Petr Nikl / Tváøe z New Yorku
do 24. 3. 2013
14. 3. Akce k výstavì Petra Nikla
– Divòáci z Òjújorku / 17.00 hodin /
Hudebnì textová koláž
Pavel Nešleha / fotografie
Vernisáž 28. 3. od 17.00 hodin
Pøednáška
Motiv postele v moderním umìní
Pøednáší PhDr. Václav Hájek, Ph.D. /
Fakulta humanitních studií UK v Praze
Mezinárodní muzeum keramiky
Bechynì
VÝSTAVY
Mezinárodní keramická sympozia
1966 – 2011 – stálá expozice
Výstavní sály otevøeny dennì:
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihoèeská
galerie / bøezen 9.00 – 16.00
Èeské Budìjovice / Wortnerùv dùm / únor
9:00 – 18:00
Bechynì / Mezinárodní muzeum keramiky /
prohlídky na základ tel. domluvy
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!

Hotel Záviš vás zve na vepøové
hody v termínu 14. – 17.3.
# Bochánky budeme letos péct v pátek
29.bøezna 2013 od 16,00 a od 18,00 hodin.
Zájemci se mohou pøihlásit v na recepci
hotelu Záviš nebo na tel. è. 775 966 666,
kde získají i všechny další informace. Jarka
Bìhounková nás nauèí vyrobit si opìt nìco
hezkého (velikonoèního). S sebou si proto
vezmìte ještì nùžky na papír (ostatní zajistí
Jarka). Moc se na vás tìší Hanka Hanušová
# V divadle Brodway v Praze probíhá
konkurz na muzikál Casanova. Tento muzikál
se v létì hrál na Hluboké, libreto dostal
principál divadla Hluboká Zdenìk Pikl
k narozeninám. Míša Nosková v nìm hrála
hlavní ženskou roli, kterou alternovala se
Zuzanou Benešovou. Obì protagonistky se
zøejmì setkají v muzikálu také v Praze.
Inu, myslím, že je to hezký úspìch, koneènì
vyvezeme kulturu až do Prahy! Jak se ovšem
budou do Prahy pøevážet kulisy našeho
krásného zámku bohužel Hlubocký zpravodaj
nedokázal do konce uzávìrky vypátrat...
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pøíspìvkù ruèí autoøi. Náklad 600 výtiskù. Tiskne: Tiskárna PROTISK s. r. o. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p., øeditelstvím
odštìpného závodu Jižní Èechy v È. Budìjovicích, j.zn.:p –5696/96 ze dne 4. listopadu 1996, ev. èíslo: MK ÈR e. 109 10. Nevyžádané rukopisy a fotografie
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www. hluboka.cz
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