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h ÚVODNÍK h

Chybí vám fantazie? Tak ji zkuste naèerpat v AJG, kde v zámecké jízdárnì
žáci a studenti vystavili krásné fantazie v zamyšlení na téma ... Kdybych
byl architektem...

Z ARCHITEKTONICKÉ PØÍRUÈKY:

Vhodná jména, chcete-li se stát architektem: Cihlomil, Zdislav,
Maltomír
Vhodná pøíjmení, chcete-li se stát architektem: Rýsoplán, Náèrtek,
Natrhpapír, Postavil, Zazdil, Zboøil, Zbourálek (jste-li menší postavy)

Co je to ve skuteènosti?  /èást první – slavné stavby/
Kreml –  kopeèky zmrzliny/ sada pruhovaných trièek/ dortíky ozdobené
šlehaèkou/  cirkusová šapitó/  trpaslièí pokrývky hlavy/ 
štìteèky pro obry, namoèené v pestrých barvách/  plameny svíèek
Eiffelka – kovové písmeno A/ raketa/ žirafa rozkroèená nad mìstem/
lešení/ kopí
Pyramidy – zvíøecí ostny/ asijské èepièky z bambusu/ 
schody spojené k sobì/  písèité tìžítko/ velká a odolná bábovièka/
zub obøího dinosaura, který byl vyražen jiným dinosaurem 
Šikmá vìž v Pise – padající hranolka/ cigareta zabodnutá v popelníku/
naklonìná hoblinka èi èevapèièi/ protažená guma na pastelce
Rozhledna na Ještìdu – vèelí žihadlo/ trubka/ èepièka kouzelníka/
trychtýø/ špièka svìta i špièka zákusková/ vesmírný modul
Rozsvícené mrakodrapy – pøistání Mar�anù/ svìtlušky uzavøené v láhvi/
blikající bludištì/ prostor, v nìmž se zaènete scvrkávat
Antické zøíceniny – rozkopaná dìtská stavebnice/ lego po útoku/
rozsypané domino

Co je to ve skuteènosti?  /èást druhá – rozbor jednotlivých èástí domu/
Okno – oèi domu/ obrazovka domu/  úhlavní problém hráèù míèových
her/ pomùcka pro zaèínající detektivy i špionážní èinnost/ obøí štít
odrážející dìje
Dveøe – pusa domu/ zvìtšená neroztávající tabulka èokolády/ zaøízení na
uražené odchody/ hranice rozdìlující dvì území/ tìžký závoj zastírající
tajemství
Balkón – brýle domu, šuplík pøipevnìný na venkovní zdi

Co bych dìlal, kdybych byl architektem?
Kdybych byl architektem a mìl za úkol postavit moderní vesnici poblíž

velkého mìsta,vybral bych si klidnou oblast s velkým množstvím zelenì.
Do støedu vesnice bych umístil kruhové námìstí lemované domky
a prodejnami s potravinami. V horní èásti námìstí by se nacházela budova
obecního úøadu s kruhovou vìží uprostøed. Pravá strana budovy by
pøipomínala tanèící dùm, který se nachází v Praze. Zleva by vedla dlouhá
ulice s rodinnými domky a zahrádkami. V dolní èásti námìstí by se
nacházelo informaèní støedisko pro návštìvníky obce. Nepøehlédnutelná
by byla budova dvoupatrové knihovny s velkým poètem svazkù knih
nejenom v mateøském jazyce. Pro obèerstvení turistù bychom našli dvì
restaurace, z nichž jednu by navštívil a ocenil Zdenìk Pohlreich.

Kolem obce by bylo plno zelenì, lesù, rybníèkù a sportovních høiš�.
Tam by lidé po práci mohli regenerovat své síly.

Nejvìtší atrakcí obce by byl starý polorozboøený hrad, kde by se konaly
letní slavnosti. V takové vesnici podle mých pøedstav bych docela rád
bydlel. Kruliš Jiøí Daniel, 8.B, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, È. Budìjovice

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

BLAHOPØÁNÍ:

Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm, 
kteøí v mìsíci dubnu oslaví významná výroèí.

Hájek Karel Hluboká 96 let
Smotlachová Kvìtuše Hluboká 93 let
Šímová Pavla Hluboká 90 let
Hovorková Vlastislava Hluboká 90 let
Ševèíková Libuše Munice 85 let
Kissová Anna Hluboká 80 let
Marhoun Josef Hluboká 80 let
Bartušková Marie Bavorovice 80 let
Jirátko Josef Hluboká 75 let
Voldánová Eva Hluboká 75 let

V mìsíci dubnu oslaví 50 let spoleèného života »Zlatou svatbu«
– manželé Jaroslav a Marie Janeèkovi z Hluboké nad Vltavou,
– manželé Milan a Helena Šarvaicovi z Munic

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

Narodili se
Kroutilová Hana Hluboká
Hantek Mikuláš Hluboká
Václavíková Judita Purkarec

Opustili nás
Veselá Marie Hluboká

h ZPRÁVY Z RADNICE h

z jednání rady mìsta
# Rada mìsta uložila MÚ zveøejnit zámìr pronájmu pìti prodejních stánkù
na zámecké cestì a pronajmout je tomu, kdo splní podmínky výbìrového
øízení a nabídne nejvyšší nájemné. 
# Rada mìsta souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v mìstském bytì
pro pøíjmovì vymezené osoby.
# Mažoretky Hlubocké princezny požádaly mìsto o bezplatné použití
prostor námìstí Èsl. armády na den 1. kvìtna od 15 – 19 hodin –
Oslavy 10. výroèí èinnosti hlubockých mažoretek 
# Rada mìsta vzala na vìdomí informaci o výsledku šetøení podnìtu na
postup pøi zadávání veøejné zakázky Hluboká nad Vltavou – cisternová

automobilová støíkaèka. ÚHOS v souèasné dobì neshledal dùvody
k zahájení správního øízení z moci úøední.
# V grantovém øízení Oranžový rok byly ve spolupráci s osadními výroby
pøedloženy návrhy na podporu: Vinaøské slavnosti 50 tis. Kè, rybáøské
slavnosti 50 tis. Kè, akce osadních výborù 100 tis. Kè.
# Rada mìsta odsouhlasila Zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek
a závazkù k 31. 12. 2012 mìsta Hluboká nad Vltavou.
# Pøed zahájením prací na pøístavu musí být provedena pøeložka
kanalizace mezi hotelem Milan Vopièka a budoucím pøístavem. Byla
provedena kontrola úplnosti nabídek a následnì budou pøedloženy jednání
výbìrové komise.
# Další výbìrové øízení probìhne na akci zateplení MŠ Schwarzenberská.

Zmìna MHD linky è. 4 

Na základì jednání s Dopravním podnikem ÈB a také dotèenými

obcemi  Hosín a Hrdìjovice a spoleèností JIKORD s.r.o.

(koordinátor dopravy v Jè. kraji) byl dohodnut kompromisní

návrh jízdního øádu linky MHD è. 4 tak, že v prac. dny je

navrženo 7 párù spojù, sobotu 5 párù spojù (pùvodnì 9 a 7) 

Z dùvodù neobsazenosti linky je kromì jednoho ranního šk.

spoje zrušeno zajíždìní linky k vlakovému nádraží u Sudárny.

# Rada mìsta uložila MÚ vypsat výbìrové øízení na provozovatele
parkovacího systému ve mìstì, s tím, že vybrán bude subjekt, který
nabídne nejlepší finanèní podmínky ve mìstì.  Systém parkování ve mìstì
byl v minulosti èasto terèem kritiky, proto byla vypracována studie Návrhu
øešení problematiky parkování v Hluboké nad Vltavou, vypracovanou
Bc. Davidem Š�astným.
# Øeditel DD požádal o pøedání nebytových prostor v pøízemí Domova
dùchodcù k užívání pro klienty domova. Úpravy budou financovány ze
zdrojù DD, úpravy byly projednány se stavebním úøadem a zároveò bylo
požádáno o provedení kolaudace.
# Rada se zabývala žádostí obèanù z bytových domù na Masarykovì ul.
o pomoc pøi rušení soužití hudební produkcí v prostorách domu p. Ryby.
Rada byla seznámena s právními aspekty pøípadu.
# Rada uvolnila èástku na mediální prezentaci mìsta na radiu Orlík, bude
ale vyplacena až po schválení rozpoètu zastupitelstvem.

Z jednání zastupitelstva
# Bylo jednáno o prodejích, smìnách pozemkù, žádostech o zmìnách
územního plánu.
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# MUDr. Rebanem byla otevøena diskuse o pøípadném rozšíøení mìstského
høbitova, kde by stávající výmìra ploch pro hrobová místa nemusela
v budoucnu staèit vzhledem ke zvyšujícímu se poètu obyvatel mìsta
a demografickému vývoji populace. Starosta pøislíbil s tím, že rozšíøení je
možné smìrem za stávající spodní zeï. Ing. Dlouhý k vìci uvedl, že by mìla
být uvolnìná hrobová místa pøednostnì pronajímána hlubockým obèanùm.
Zastupitelstvo MÚ provìøením stavu vìci a jejím následným pøedložením
radì.
# Pan Irovský kritizoval stávající systém parkování ve mìstì a navrhl, aby
parkování zajiš�oval PMH sám, nikoli prostøednictvím mandatáøe jako
doposud. Navrhl osazení parkovacích automatù na hlavní tøídì a závoru na
centrálním parkovišti. Ing. Dlouhý k vìci uvedl, že stávající systém zajiš�uje
mìstu jistý pøíjem a parkovací automaty se již v minulosti neosvìdèily, když
se mìsto s provozovatelem nìkolik let soudilo o nezaplacené nájemné.
Starosta následnì informoval o vypsání výbìrového øízení na provozovatele
parkovacího systému, kde by mìl nájemce nabídnout jak variantu stávající, tak
s parkovacími automaty, a pøislíbil vìc opìt projednat v radì.

Databáze hlubockých živnostníkù
# seženete v Infocentru !!!!!!

Pokud by se vám doma hodila databáze hlubockých živnostníkù, mùžete si ji
obstarat na Infocentru mìsta, dostanete ji buï vytištìnou nebo v PDF  podobì
na mail (infocentrum@hluboka.cz)

Omezení dopravy v Zámostí

Vážení spoluobèané,
ve spolupráci s Jihoèeským krajem bude v letošním roce provedena akce 
– odvodnìní silnice III/10575 (Tøeboòská ulice v Zámostí). Tato stavba zajistí
odvod deš�ových vod do Vltavy a zamezí vyplavování objektù v Tøeboòské
ulici. Vzhledem k nutné celkové uzavírce silnice v úseku od mostu ke kaplièce
vèetnì køižovatky Žižkova – Jiráskova ulice, bude soubìžnì provedena
rekonstrukce mìstské splaškové kanalizace a prodloužen chodník od mostu
k hospodì U Dostálù. 

Bohužel s touto stavbou je spojeno i uzavøení Tøeboòské ulice pro veškerou
automobilovou dopravu dle pøedpokládaného harmonogramu:
• od 2.4 do 20.4.2013 bude provedeno odfrézování asfaltového povrchu,
provoz bude èásteènì omezen
• od 20.4. do 10.6.2013 bude Tøeboòská ulice kompletnì uzavøena a provoz
bude veden ulicí Jiráskova s omezením pouze pro osobní dopravu s výjimkou
dopravní obsluhy
• od 10.6. do 30.6.2013 bude provoz v Tøeboòské ulici obnoven a uzavøena
bude køižovatka ulic Žižkova – Jiráskova
Tyto termíny jsou orientaèní, v pøípadì bezproblémového prùbìhu budou
lhùty zkráceny.

Dovoluji si vás požádat o pochopení pro toto omezení, a abyste se této trase
pokud možno vyhýbali. Jiráskova ulice je úzká a vyhýbání zde bude velmi
problematické a bude zde docházet k velkým èasovým ztrátám. Doporuèuji
proto využít pro cestu do Budìjovic silnici okolo Bavorovic nebo pøes Hosín
a silnici od mostu na Hrdìjovice se úplnì vyhnout. Pro pìší zùstane ulice bez
omezení. Po dokonèení této stavby a po skonèení turistické sezóny bude na
podzim provedena i dlouho avizovaná výmìna kanalizace v ulici Pražská,
která bude spojena s obdobnými dopravními problémy. 

Pøeji nám všem, abychom si po rekonstrukci mostu pøes Vltavu, mostu
u Bavorovic, uzavírce Tøeboòské a Pražské ulice od tìchto problémù oddychli.

Ing. Tomáš  JIRSA, starosta mìsta

Sbìrný dvùr 
bude od 3. dubna 2013 otevøen každou støedu do 17 hodin

Provozní doba SD od 2. 4. 2013

pondìlí 6.00 – 14.30

úterý 6.00 – 14.30

støeda 6.00 – 17.00

ètvrtek 6.00 – 14.30

pátek 6.00 – 14.30

sobota 8.00 – 12.00

Kontejnery na textil

V Zámostí na toènì MHD a ve mìstì u hasièárny byly osazeny
kontejnery na odìvy a textil. Zaèátkem dubna se objeví další a to
u panelákù ve Fügnerovì ulici a na Holém Vrchu. Textil a odìvy do
nich odložené budou použity k charitativním úèelùm v Èechách,
potøebným do tøetích svìtù a zbytek bude dále zpracován.

Do kontejnerù je možno odkládat veškeré odìvy, bytový
textil(záclony, závìsy, povleèení, ubrusy atd.) obuv, plyšové hraèky a
další vìci tohoto druhu, které v domácnostech skonèily svou životnost
a potøebu. Textil by mìl být pokud možno èistý a uložený v sáèku nebo
tašce, aby byl zachován v použitelném stavu a do kontejneru ho uložíte
vložením na plošinu a zvednutím držadla.

Do kontejnerù nepatøí koberce, molitan, matrace,a zneèištìný textil.
PMH Hluboká nad Vltavou

Nebytové prostory k pronájmu

Vážení spoluobèané,

Mìsto Hluboká nad Vltavou nabízí pronájem nebytových prostor,
Masarykova 42, celkem 88 m  prodejní plochy (po bývalé prodejnì2

obuvi manželù Tùmových) a kanceláø v prvním patøe Masarykova 34,
celkem 38 m  (budova bývalé radnice, nad restaurací IONIA).2

Jsme pøipraveni se dohodnout na pøijatelném nájmu. 
Mladým zaèínajícím podnikatelùm vyjdeme vstøíc.

Tomáš Jirsa, starosta

Pozvánka na pøednášku
Policie ÈR 

Hluboká nad Vltavou

Obvodní oddìlení policie ÈR Hluboká
nad Vltavou poøádá ve spolupráci se
Senior klubem mìsta Hluboká nad
Vltavou dne 30. 4. 2013 v hotelu Záviš
tøetí cyklus pøednášek, tentokrát na
téma, které je pøedevším zamìøeno na dùsledky amnestie bývalého
prezidenta republiky Václava Klause. 
Okruhy témat:
– prevence trestné èinnosti páchané na seniorech – podvodné jednání,
krádeže, pozor na kapsáøe apod.
– seznámení s bezpeènostní situací na teritoriu Obvodního oddìlení
policie Hluboká nad Vltavou
– pan Kováø – pøednáška: Senior v dopravì 
– na závìr pøedání drobných preventivních materiálù
Pøednáška se koná dne 30. 4. 2013 v hotelu Záviš ve 13,30 hod. pro
Zámostí a »Fidelák« a v  15,00 hod pro ostatní obèany mìsta. 

Tato pøednáška je veøejná i pro neèleny Senior klubu Hluboká nad
Vltavou. Všichni jste srdeènì zváni. 

Za senior klub Ing. Marie Hanušová, pøedsedkynì

Znát èísla se vyplatí!!!

Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnauèily
pamatovat si èísla, na která voláme. Pøitom znalost èísla mùže ušetøit
peníze, protože na první pohled je vidìt to, co vychytralí poskytovatele
prémiových služeb píší velmi malým písmem.

Složení telefonního èísla
Standardní telefonní èíslo obsahuje 12 èíslic. Národní pøedvolbu
(v pøípadì Èeské republiky se jedna o kód 420) a zbylých devìt èíslic.
Další tøi èíslice vás informuji, zda voláte do pevné nebo mobilní sítì.
V døívìjších pravìkých dobách záleželo, zda voláte tzv. místní nebo
mezimìstsky hovor. A proto bylo území státu rozdìleno do
jednotlivých telefonních oblastí, které mìly pøiøazeny svá èísla (a i své
ceny). Ceny se sjednotily, ale oblasti zùstaly. 

Volání do mobilní sítì poznáte podle pøístupového kódu, který je 601
až 608, 702 až 705, 72, 73, 77 nebo 7900 až 7999. Kód 910 vás
upozorni, že voláte do sítì, která pøenáší hlas po internetu, tzv. služby
VoIP.
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Osmièka na zaèátku
Kód 800 vás upozorní, že voláte na bezplatnou linku; náklady za hovor
nese volaný. Vìtšinou slouží k firemní prezentaci.
Ale pozor – kódy 810 až 819, 830 až 839, 843 až 846 nejsou pro bezplatné
volání, na nákladech se spoleènì s provozovatelem teto linky podílíte oba
dva.

Devítka velí: pozor!
Velmi dùležité je všímat si kódù 900, 906 a 909; slouží k pøístupu ke
službám s vyjádøenou cenou a proto dvì èíslice, které následují po tomto
kódu, vás upozorní na výši ceny volání za minutu. Jedna se zejména
o rùzné spotøebitelské soutìže, obchodní a inzertní služby.

Pøíklad: z èísla 900 55 25 25 zjistíte, že minuta volání stojí 55 Kè,
celková cena hovoru se tedy odvíjí od poètu provolaných minut.

V pøípadì, že voláte na telefonní èíslo, které má 12 èíslic a nezaèíná
kódem 420, voláte do zahranièí a mùžete oèekávat zvýšený úèet!!!!

Kód 905 slouží také k pøístupu ke službám s vyjádøenou cenou;
desetinásobek kombinace dvou èíslic, které následují po tomto kódu,
urèuji jednorázovou cenu za volání.
Pøíklad: z èísla 905 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 550 Kè.

Kód 908 slouží také k pøístupu ke službám s vyjádøenou cenou; dvì
navazující èíslice vás upozorní na výši ceny za volání.
Pøíklad: z èísla 908 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte  55 Kè.

Soutìžní a hlasovací SMS
Zkrácena èísla, na která posíláte SMS zprávy do rùzných soutìží,
hlasováni a podobnì, nejsou regulovaná Èeským telekomunikaèním
úøadem, ale operátoøi pøijali kodex, aby i zde formát èísla jednoduše
upozoròoval na výši ceny. Pokud chcete zjistit, kolik za svou zprávu
zaplatíte, slouží k tomu poslední dvì nebo tøi èíslice podle délky zprávy;
u sedmimístného èísla jsou to poslední dvì èíslice, u osmimístného èísla
urèuji cenu za zprávu poslední tøi èíslice.
Pøíklad: SMS zaslaná na sedmimístné èíslo 9004430 vás bude stát 30 Kè;
za SMS zaslanou na osmimístné èíslo 90044300 zaplatíte 3 Kè, protože
cena je v tomto pøípadì v haléøích.   dTEST

Bezplatná inzerce hlubockých obèanù a podnikatelù

# Autodoprava Houška s.r.o., cestovní agentura,Krajinská 30, 370 01
Èeské Budìjovice, Tel./fax.: 387 313 125, 602 379 803, e-mail:
houska@mybox.cz,www.ad-houska.cz

NOVINKA!!!
Pojeïte s námi do Holandska
Kvìtinový ráj v Keukenhofu a prohlídka Amsterdamu
Vydejte se poznat krásy kvìtinového parku Keukenhofu ve kterém je
možno shlédnout 100 druhù tulipánù a jiné druhy kvìtin. Každoroènì zde
vykvete 7 miliónù tulipánù, hyacintù a narcisù, za kterými se vydávají lidé
z celého svìta. V pøípadì špatného poèasí je zde pøipraveno 20
interiérových výstav kvìtin mezi které patøí orchideje a lilie. Park se
rozprostírá na rozloze 32 ha a má 15 km chodníkù a øadu klidných míst k
odpoèinku s výhledem na fontány. 

Nezapomenutelná podívaná vás také èeká ve skanzenu Zaanse Schans,
kde zakusíte atmosféru života ve vesnici v 17. a 18. století. Uchvátí vás
pùvodní dílny na výrobu sýrù, døevákù a mlýn na lisování oleje z roku
1673. Zajímavostí je i mlýn z roku 1784 na tøení barev. 

Odpoledne prožijete v Amsterdamu. Uchvátí vás svými romantickými
zákoutími a úzkými ulièkami, kterými vás provede náš prùvodce. Mùžete
si je prohlédnout i z lodi. A navštívit proslulé coffee-shopy. 

Milovníky historie jistì zaujme øada muzeí. Nachází se zde Van
Goghovo muzeum, které obsahuje nejvìtší sbírku obrazù Vincenta van
Gogha nebo dùm Anny Frankové, v nìmž byla i s rodinou ukryta za 2. sv.
války, zde napsala svùj deník.

Termín: 26.--28.4.2013, Cena: 1950Kè
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, služby prùvodce
Cena nezahrnuje: pøipojištìní do ciziny, vstupy do Keukenhofu (cca 15 €),
projížïka lodí v Amsterdamu (cca 10€ ).
Doporuèené kapesné 40€/1osoba
Odjezd: pátek v 19:30 hodin od Mariánského námìstí (naproti Policii)
Pøíjezd: v nedìli v dopoledních hodinách

# BLUBERRY SHOP!!! AKCE NA DUBEN!!!!
Pøipravili jsme pro vás akci na obleèení 1ks + 1ks za 50 %, platí na mìsíc
duben!! Nová trièka, mikiny, sukýnky, tepláky, legíny, kšiltovky, jarní
èepice.
 Masarykova 35(naproti kostelu) otevøeno dennì!!!

# Prodám družstevní byt 2 +1, Fügnerova ul. Tel. 605 290 484

#      Firma PETBULLMOTO Pavel Petráèek
Vám nabízí:

–  Kompletní servis motocyklù a skútrù všech znaèek
– Prodej kvalitních skútrù a motocyklù zn. KENTOYA, BENELLI,
DERBI, SYM  vè. jejich záruèního i pozáruèního servisu
– Prodej bazarových motocyklù a skútrù s provìøeným pùvodem
– NOVÌ i prodej elektrokol zn. KENTOYA
– Pøípravu motocyklu / skútru na STK 
– Diagnostiku a prodej moto i autobaterií
– Prodej doplòkù a náhradních dílù
Více na www.petbullmoto.cz nebo na t.è. 774 041 661

Naleznete nás na adrese: Lidická 1196, Hluboká nad Vltavou
výpadovka –  smìr Týn nad Vltavou

       AKCE! 1.4. – 30.4.2013 sleva 10% na servisní práce

 #    P r o d e j   s l e p i è e k 

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 
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Lidé, ètìte...
... knihy... které se dotýkají našeho mìsta... 

# Na knihu Hitlerùv ušlechtilý Žid mì upozornila Kamila z Knihy Olgy
Trèkové. Kniha vídeòské historièky není jenom pouhým životopisem
jednoho židovského lékaøe. Eduard Bloch se narodil roku 1872 u nás na
Hluboké, vystudoval v Praze a usadil se v rakouském Linci. (Pøekvapila
mì informace, že právì do Lince v tìch dobách odešla vìtšina jihoèeských
Židù.) Doktor Eduard Bloch léèil v roce 1907 matku Adolfa Hitlera, tehdy
17 letého mladíèka, milého, citlivého chlapce  – vìøili byste tomu? Eduard
Bloch byl také pozdìji jediným židovským chránìncem Adolfa Hitlera, i
když se s ním už v pozdìjších dobách života osobnì nesetkal... Byl mu
povolen i odchod do USA. Rozruch vyvolalo v roce 1941 Blochovo
interview pro èasopis, kde popsal svùj døívìjší srdeèný vztah k mladému
Hitlerovi. Rozhovor vedl k ostré debatì historikù o mnoha mýtech ohlednì
Hitlerovy psychiky...

Alespoò na ukázku pár úryvkù z knihy: 

... Eduard Bloch se narodil 30. ledna 1872 v Hluboké nad Vltavou v
jižních Èechách. S velkou pýchou ve svých vzpomínkách píše, že jeho
dìdeèek Joachim Bloch byl dvorním Židem zdejšího majitele panství
knížete Schwarzenberga a jako takový mìl na starosti veškeré obchodní
transakce velkostatku etc. ... Podle tradovaného podání uprchli Blochovi
pøedci ve støedovìku z Itálie pøed pogromem a nakonec se usadili v
Èechách.

... V lednu roku 1907 se do ordinace doktora Blocha dostavila dosud mu
neznámá žena, kterou vyšetøil. Jak na zlou diagnózu, kterou doktor
dùvìrnì sdìlil rodinì, reagoval mladý Hitler? Dojemnì. Jeho protáhlá
bledá tváø byla vydìšená. Z oèí se mu øinuly slzy. To nemá jeho matka
žádnou šanci, ptal se. Teprve pozdìji jsem si uvìdomil, jak velká byla
láska mezi matkou a synem. Vysvìtlil jsem mu, že má šanci, ale malou.
Dokonce i tato malá jiskøièka nadìje mu poskytla útìchu.

...Hitlerova matka byla operována. Jak starostlivì pøistupoval doktor
Bloch ke svým pacientùm a jejich pøíbuzným je patrné ze skuteènosti, že
dvì hodiny po její operaci už vycházel do 3. patra domu, kde bydlely dìti
Kláry Hitlerové, aby jim sdìlil, jak matka operaci pøestála.

Dìvèata vzala zprávu, kterou jsem jim pøinesl, klidnì a vyrovnanì.
Chlapcova tváø byla zalita slzami, oèi mìl unavené a celé zarudlé.
Poslouchal, dokud jsem neskonèil. Pak se zajíkavì zeptal na jedinou vìc:
»Trpí matka?« ...

Od té doby jsem byl domácím lékaøem celé rodiny. Adolfu Hitlerovi,
kterého jsem èastìji ošetøoval pøí krátkodobých onemocnìních, bylo tehdy
17 let a nièím se nelišil od mladých lidí stejného vìku; Byl miláèkem své
matky, již zbožòoval.

Hitlerova matka zemøela navzdory operaci do roka od urèení své
diagnózy. Ve své profesionální praxi jsem zažil hodnì scén pøi úmrtí
v rodinì, ale žádná na mì neudìlala tak hluboký dojem. Za svou kariéru
jsem nevidìl nikoho, kdo by byl tak zdrcen smutkem jako Adolf Hitler. Ani
jediný èlovìk na svìtì by tehdy ani v nejmenším nebyl tušil, že jednou bude
ztìlesnìním vší špatnosti.

... O pár let pozdìji se mladý Adolf Hitler, pocházející z Lince, podivoval
ve Vídni tomu »množství Židù v dlouhých kaftanech s èernými loknami
a v MEIN KAMPF psal: »Je tohle také Žid? To byla moje první myšlenka.
V Linci takhle nevypadali.« Pak si za pár haléøù koupil první antisemitské
brožury v životì. 

...Na rozdíl od chaotických vídeòských pomìrù byla linecká obec s
pøibližnì 600 èleny velice homogenní. Atmosféra byla harmonická,
protože vìtšina lineckých Židù byla asimilovaná a hovoøila nìmecky.
Témìø všichni pocházeli z nedalekých jižních Èech , tak jako Bloch. Jisté
je, že Blocha židovská obec v Linci okamžitì srdeènì pøijala...
... v dubnu roku 1942 zveøejnily jedny židovské exilové noviny statistiku
o osudu zhruba 600 lineckých Židù od anšlusu v bøeznu 1938: 145 z nich
žilo tou dobou už v Izraeli, 92 v USA, 45 v Anglii a 23 v jižní Americe.
23 lineckých Židù zahynulo, mnoho vlastní rukou, 39 jich uteklo do Èech
a na Moravu, tam »uvízli« a poté byli transportování do Terezína.
Pøedpokládalo se, že 166 lineckých Židù je ještì ve Vídni, pøedevším v
židovských bytech ve 2. Obvodu. To, že vìtšinu z nich èeká násilná smrt
se v dubnu 1942 ještì nedalo pøedpokládat.

V té dobì už byl ze svého života vykoøenìný doktor Bloch s rodinou
v New Yorku a podle svých slov se pokoušel zapomenout na minulost...

# Schwarzenbergové v èeské a støedoevropské kulturní historii
Nìkolik týdnù po skonèení první pøímé volby prezidenta Èeské republiky
se na knihkupeckých pultech objevilo druhé vydání objemné publikace
pojednávající v nìkolika tematických celcích o dìjinné úloze významného
aristokratického rodu Schwarzenbergù.

Národní památkový ústav Èeské republiky, resp. jeho územní odborné
pracovištì v Èeských Budìjovicích – odborný garant projektu, pøizval ke
spolupráci na druhém vydání této knihy Nakladatelství Halama sídlící
v témže mìstì. Textová èást publikace je tvoøena více než ètyømi desítkami
statí. Ètenáøùm je pøedkládáno obsáhlé, nikoli však kompletnì zpracované,
panorama schwarzenberských reálií rozdìlené do ètyø oblastí. Tyto celky
jsou vìnovány fenoménu barokní krajiny èeského jihu se zøetelem na
schwarzenberská panství, víøe a umìleckému mecenátu Schwarzenbergù
v dobì pøed vznikem moderní obèanské spoleènosti, mediálnímu obrazu
jednotlivých pøíslušníkù rodu ve veøejné sféøe i v soukromí jejich
mikrosvìta a v neposlední øadì je pojednáno o životním stylu posledních
generací rodu žijících v pøekotnì se mìnících èasech pøelomu 19. a 20.
století.

Pøed oèima ètenáøe je postupnì skládána mozaika celistvosti obrazu
schwarzenberského rodu. Pøestože je kniha vytvoøena z mnoha textových
medailonù, pùsobí její celková podoba kompaktním dojmem. Tato
skuteènost je ovlivnìna faktem autorského podílu velkého poètu
významných odborníkù, kteøí se této tematice dlouhodobì vìnují. Mohlo
by se tedy zdát, že takto rozsáhlá kniha nepøináší pøíliš mnoho nových
poznatkù a je spíše souhrnem již døíve známých informací urèených spíše
úzkému okruhu zájemcù o danou problematiku než širší ètenáøské
veøejnosti.

Není tomu tak. Mezi množstvím statí lze nalézt takové, které seznamují
nejen znalce dané problematiky, ale i další zájemce s dosud ménì
reflektovanými tématy a s novými souvislostmi. Pro jejich velký poèet je
velmi obtížné urèit ty textové medailony, jejichž informativní hodnota
patøí mezi nejvýznamnìjší. 

Pokud lze vybrat v každém tematickém okruhu knihy jeden pøíklad –
pak mezi ètyøi velmi zdaøilé pøíspìvky je nutné zaøadit – èlánek Raimunda
Paleczka, který pojednává o strukturách schwarzenberského úøednictva v
18. a 19. století a èlánek Ludmily Ourodové – Hronkové pojednávající o
pùsobení anglického malíøe Jana Jiøího Hamiltona ve schwarzenberských
službách a o jeho pobytu na zámku v Tøeboni. Dalšími dvìma pøíspìvky
obsahujícími i pro laického ètenáøe nová, zajímavá zjištìní jsou – sta� Jana
Wintra, v níž autor na pøíkladu Karla III. Schwarzenberga a jeho politické
èinnosti dokládá postupné sepìtí Schwarzenbergù se vznikající moderní
èeskou spoleèností v dobì poèátkù parlamentarismu a èlánek Pavla Hájka,
který je vìnován historickému vývoji zámeckých knihoven na Orlíku, sídle
sekundogenitury rodu.

Výslednou podobu knihy pozitivnì ovlivòuje dùkladná redakèní práce.
V pomìru k jejímu velkému rozsahu lze v textové èásti nalézt pouze
minimum nepøesností. Týkají se nesrovnalostí v datech - povýšení hrabìte
Jana Adolfa I. Schwarzenberga do knížecího stavu se na rùzných místech
v textu odehrálo v odlišných letech - v roce 1670 a také v roce 1671. Malíø
Jan Jiøí Hamilton, jehož životní dráhu vymezil osud mezi lety 1672 – 1737
zemøel, dle odlišné datace v jiné textové pasáži, jako více než stoletý
staøec.

Vizuální obraz publikace je esteticky také velmi zdaøilý. Text je doplnìn
souborem kvalitních èernobílých fotografií a dvìma obsáhlými neménì
kvalitními obrazovými barevnými pøílohami. Rozvrstvení snímkù v textu
i umístìní obou obrazových barevných pøíloh netradiènì poblíž sebe do
støedu knihy prozrazuje znaèné zkušenosti pracovníkù nakladatelství, resp.
grafického studia.

Druhé vydání publikace Schwarzenbergové v èeské a støedoevropské
kulturní historii pøedkládá ètenáøi objektivní pohled na úlohu, kterou
sehráli a dosud sehrávají pøíslušníci tohoto rodu v èeských zemích. Lze jen
litovat, že tato velmi zdaøile koncipovaná kniha nebyla k dispozici
ètenáøùm o nìkolik mìsícù døíve – v období pøedcházejícímu druhému
kolu prezidentské volby bylo vùèi kandidátovi, jenž je nositelem
schwarzenberského erbu, interpretováno mnoho nepravdivých argumentù.
Po její èetbì se lze nad nimi jen pousmát, ovšem jen za pøedpokladu,
vnímáme-li souhrn událostí, kterým øíkáme dìjiny, bez ideologických
klišé.  Stanislav Vanìk
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90 let organizovaného sportovního rybolovu v Hluboké nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou je veøejnosti známá jako
historická oblast rybáøská, vždy� první písemná
zmínka o sádkách v Podhradí pochází již z roku
1387, a ve 14. století zde byly rybníky snad až
nìkolikasetletého stáøí. Zámìrnému chovu ryb
ovšem pøedcházelo dlouhé období rybáøství
øíèního, které na Vltavì provozovaly všechny
kultury. Potvrzují to nálezy mezolitického
rybolovu ze závìru starší doby kamenné a
støední doby kamenné 9000 let pø. n. l., i
mohylového lidu z doby bronzové 2000 let pø.
n. letopoètem. Jižní Èechy jsou souèástí tzv.
keltské pravlasti, a rybolov (v úzké návaznosti
na Horní Podunají) zde tvoøil nedílnou souèást
obživy kmene Bójù, stejnì jako u navazující
kultury laténské v 5. stol. pø. n. l. Za zmínku
stojí, že pùvod jména Vltava je pozùstatkem
keltského osídlení, nebo� Vltava byla zvána
Wultavou, tedy Divokou øekou. Ze stejného
koøene vychází i její starogermánský název
»Wilth« – »ahva« – Divoká, dravá voda.

Na pøelomu letopoètu osídlily oblast opuštìnou
upadajícími Kelty expandující kmeny Germánù
a od konce 6. století n. l.  posléze Slované.
Všichni tito naši pøedci využívali øeky a potoky
jako studnu potravy (Slované s prvky rybáøství
pocházejícími z území od Visly po Dnìpr), by�
archeologické nálezy jsou øídké a omezené na
odolné materiály používané pøi rybolovu.
Pùvodnì bylo právo lovit ryby právem
svobodným, ale se zánikem kmenového zøízení
a vznikem státu (souvisejícím s rozvojem
køes�anství a zmìnou pozemkového vlastnictví)
pøipadly øeky a potoky vèetnì ryb v nich
panovníkovi, pokud již nebyly ve vlastnictví
venkovských velmožù. Po ovládnutí Èech
Pøemyslovci (za hradské soustavy) zaniklo
svobodné právo rybolovu, a provozovaný
rybolov byl podrobován tuhému výbìru bernì
provádìnému výbìrèími daní. Snad jedinou
výjimkou byli mlynáøi s právem lovu ryb na
jezech a v mlýnských náhonech.

Od 18. století, a pøedevším v souvislosti se
zrušením poddanství v polovinì 19. století, se
postupnì zaèal obnovovat øíèní rybolov,
vìtšinou však pouze formou chudé živnosti
odsouzené celkovým pøerodem spoleènosti
k zániku. Toky byly pronajímány od mìst nebo
šlechty, po roce 1948 byla èinnost zbývajících
rybáøù násilnì ukonèena.

Lov ryb na udici (s prutem) je
dokumentovaný již od poèátku našeho letopoètu
(Øím, Øecko, mušky z Makedonie ze 2. stol. n.
l., tøpytky od Baltu z 11. století a podobnì,
podrobnì popsaný byl ve støedovìké Anglii,
Nìmecku i Èechách). Jediným pozùstatkem
øíèního rybáøství se postupnì stal tento rybolov
sportovní, který se formou spolkù zaèal
formovat již koncem 19. století, a byl dále
ovlivnìn módní vlnou pùvodem z Anglie (do
rybáøských spolkù pøibývali lidé, pro které se
spíše nežl i  s lovo »rybáø« hodi lo
tehdy používané »sportsmen«, a to se všemi
klady i zápory). 

Po 1. svìtové válce dozrála situace i v
Hluboké nad Vltavou ke snaze umožnit
zájemcùm o rybolov na udici uskuteènìní svého
snu. Okolnosti byly ovšem ponìkud složitìjší
nežli na vìtšinì míst novì vzniklého státu,

protože pozemky zde byly vìtšinou ve
vlastnictví šlechtického rodu Schwarzenbergù.
Historicky první lidový spolek rybáøù – »Èeský
rybáøský klub« – vznikl 1. dubna 1923 v
hostinci »U Benákù« v Zámostí. V majetku naší
MO je ustavující Protokol následujícího znìní:
»Na základì pozvání prozatimního komité, sešlo
se dne 1. dubna 1923 o 3. hodinì odpolední
v hostinci u »Benákù« v Zámostí 36 obèanù
místních a 7 hostù z Budìjovic za úèelem
ustavující valnou hromadou založiti v Hluboké
rybáøský klub. Poøad jednání:
1) Pan Fr. Janát, co jeden ze svolavatelù,
vysvìtlil pøítomným úèel a pøedevším nutnost
založení klubu, ponìvadž pomìry vládnoucí
dnes na povodí našeho okresu, pokud se týèe
chránìní ryb pøed škùdci, vzbuzují vážné obavy
do budoucna. Doporuèil proto založení klubu,
což bylo všemi pøítomnými uvítáno s povdìkem
a pøikroèeno ihned k druhému bodu programu,
volbì pøedstavenstva. Volba provedena
aklamací a zvoleni tito pánové
2) pøedseda Viktor Cibulka, místopøedseda
Antonín Vanìk starší, jednatel Václav Irovský,
pokladník Antonín Vanìk mladší, Tøíèlenný
výbor: František Janát, František Janoušek,
Josef Jindrle. Náhradníci: Václav Stropek, Jan
Hezouèký. Revizoøi úètù: Josef Kunáš, Josef
Maršálek.
3) Po pøeètení stanov Èeského sportovního
rybáøského spolku v È. Budìjovicích
p. pøedsedou, byly tyto pøijaty, s výhradou
nìkterých formálních zmìn. Odhlasováno by se
místní klub nazýval Èeský rybáøský klub
v Hluboké n/Vlt.
4) Prohlášením o pøistoupení, pøihlásili se
všichni za èleny. Odhlasováno pøijmouti i
pøítomné hosty z È. Budìjovic poètem sedm za
øádné èleny. Další èleny pøijímá výbor.
5) Návrh pøedsedy, aby zápisné s ohledem na
výlohy, které se založením klubu budou spojeny,
stanoveno bylo na 15 Kè, byl po delší debatì
zmìnìn a odhlasováno na 10 Kè s výhradou, že
všichni rukou nerozdílnou eventuelní poplatky
složí.
6) Po skonèené debatì schválena pravidla pro
rybolov platná v È. Budìjovicích v plném znìní
jednohlasnì. Ustavující valná hromada
zakonèena doslovem p. pøedsedy, který zvláš�
doporuèil všem pøítomným dùležitost ochrany
celého povodí našeho okresu, zdaru. Schùze
skonèena o 5.30 naveèer.

Václav Irovský, jednatel«

Tímto aktem zapoèala svoji existenci organizace
sportovních rybáøù v Hluboké nad Vltavou. Její
další roky byly ale nelehké. Klub se od poèátku
potýkal s mnoha problémy, a to pøedevším
s existencí rozsáhlého schwarzenbergského
panství, kde docházelo zákonitì ke støetu zájmù
sportovních rybáøù a majitele naprosté vìtšiny
pozemkù.

Zápisy ze schùzí svìdèí o složitých jednáních
a ústupcích ze strany rybáøù, potížích s nájmem
revíru, špatných vztazích s mìstskou radou
v Hluboké a dalšími tìžkostmi, které dnes
pùsobí témìø neuvìøitelným dojmem. Nìkolik
dalších rokù se Klub neúspìšnì snažil
pronajmout Vltavu mezi Bavorovicemi
a Purkarcem, která byla pøedmìtem sporu i mezi

Foto: Zaniklá Vltava  
Pøedváleèný rybáø se sumcem

pøedstavenými mìsta a správou knížecího
velkostatku. Napøíklad nájem rybolovu v roce
1927 od mìstské rady byl navrhován ve výši
2000 Kè. Teprve v roce 1932 – tedy 10. rokem
existence klubu, se podaøilo po zmìnách v
mìstské radì pronajmout právo rybolovu na
Vltavì v cenì 1400 Kè roènì na dobu 6 let
dopøedu (Vltava byla pøitom právì v tomto
úseku devastována regulací a klubu se
požadovaná èástka dlouhou dobu zdála
pøemrštìná). 

Pro upøesnìní cenových relací uvádím, že
pøibližná mìsíèní mzda dìlníka byla v tomto
období 600 Kè, úøedníka 1400 Kè, litr mléka
stál 2 Kè, litr piva 3 Kè, kilo brambor 1 Kè, kilo
chleba 3,50 Kè, boty 100 Kè, košile 25 Kè.

Pøíkladem mùže být nájemní smlouva z roku
1934 mezi rybáøským klubem a správou
rybáø-ství (knížecího velkostatku) v Hluboké na
èást potoka mezi soustavou rybníkù a jeho ústím
do Vltavy (dnes z pohledu rybolovu zcela
bezvýznamný tok).
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Obsahuje ustanovení ohlednì nutnosti umožnit
zdarma rybolov osobám na doporuèení
velkostatku, a dnes tìžko uvìøitelné body
týkající se povinnosti umožnit v pronajaté vodì
dvakrát do roka výlov ryb (aby tak bylo
manifestováno rybáøské právo majitele)
a pøedevším zákaz lovit ryby uniklé z rybníkù
velkostatku. Takové požadavky by se dnes
souèástí žádné smlouvy nestaly a jenom
dokládají, v jak obtížné pozici naši pøedchùdci
byli.

V archívu MO je napøíklad dopis Dr. V.
Sedláèka, pøedsedy Svazu rybáøských spolkù a
družstev pro Èechy v Praze z roku 1930, kterým
byly požadovány nezaplacené organizaèní
pøíspìvky za èleny klubu do tohoto svazu. Ten
byl opatøen pøípisem pøedsedy hlubockého
klubu: ».. po 5 let usilujeme o nájem rybolovu
v urèitém úseku Vltavy pùvodnì nám
pøislíbeného. Dokud nemáme vodu nemùžeme
naše èleny k placení pøíspìvkù nutiti. A� se
obrátìjí na slavnou mìstskou radu a ta a� jim
pøíspìvky zaplatí«.

Foto: Vltavská štika  
Jedna z mnoha otrav na Vltavì

Postupnì (po pronájmu øeky) byly do Vltavy
vysazovány násady pocházející z výlovù
knížecích rybníkù, napøíklad v roce 1932
candáti, cejni a okouni z výlovu Bezdreva
v poètu 6500 ks (èlenové klubu se úèastnili
výlovù a násada pøedstavovala odmìnu za jejich
práci). Byly èinìny i pokusy s lovem ryb do sítí
na Vltavì a jejich nasazení do rybníka
pronajatého od mìsta, tento zpùsob získávání
násady se ale kvùli vysokému prùtoku
souvisejícímu s regulací koryta a jeho
zahloubením neosvìdèil.

Roènì bylo prodáno okolo 45 rybáøských
lístkù (v cenì pøibližnì 50 Kè), èlenské
pøíspìvky èinily 10-12, pozdìji 15 Kè, pøesto
mìlo mnoho èlenù klubu potíže s jejich
placením. Hosté mohli chytat za poplatek 65
Kè. Kuriózní zápisy ze schùzí se týkají
i pøestupkù proti rybáøskému øádu – napøíklad
v roce 1933 byla na neoprávnìného lovce
candáta v øece podána žaloba s žádostí náhrady
15 Kè…

Zarážející jsou z dnešního pohledu i poèty
a zpùsob nasazování – napøíklad v roce 1933
bylo do Vltavy v prostoru Hluboké vysazeno
jenom z výlovu rybníka Munického 5000
candátù, 12000 okounù a 1000 línù a dalších
ryb, k tomu za 200 Kè násada štiky, což
pøedstavovalo 268 kusù o celkové váze 40
kilogramù. Tyto údaje byly ovìøovány
mìstským úøadem a èetnickou stanicí (!).

Ke skuteènému nájmu vody tedy došlo 10 let
po ustavení klubu, a jednalo se o èást Vltavy
mezi Poøíèskou stokou a jezem v Hluboké.
O rok pozdìji byla pøinajmuta èást Dehtáøského
potoka mezi ústím a silnicí Hluboká nad
Vltavou – Èeské Budìjovice, za další rok potom
èást Vltavy od jezu po vodoèetnou stanici v
Hamru (která byla dosud ve správì mlynáøe
Geøábka). Níže po toku byla øeka
Schwarzenbergským právem. Teprve v roce
1945 (nikoli 1948, jak se dnes mylnì traduje)
byla i tato èást Vltavy mezi hlubockými
oborami (která byla døíve nepøístupná) pronajata
rybáøskému klubu.
Situace hlubockých sportovních rybáøù ale
nebyla nijak ojedinìlá, což dokládá Zpráva
o èinnosti Zemského svazu rybáøského v Praze
z roku 1934, zaslaná pøedstavenstvu klubu.
V podstatì již od roku 1919 se vytváøela
organizaèní struktura poøíèních svazù
rybáøských, avšak ještì v roce 1934 bylo
hlavním úkolem teprve pøevzetí funkcí tzv.
revírních svazù rybáøských podle nového
rybáøského zákona, a tím naplnìní snahy
o získání mnoha práv souvisejících nejenom
s vlastním rybolovem, ale i vìcech
vodoprávních a hospodáøských (tj. rozsáhlá
samospráva rybáøská na tekoucích vodách).
V mnohastránkové zprávì je napøíklad také
uvedeno, že velkým škùdcem rybáøství je stále
se vzmáhající sport veslaøský, ovšem ten, který
zná jen sebe a neohlíží se na zájmy jiných
uživatelù vody. 

Byl uèinìn pokus u kompetentních
ministerstev, aby držitelé lodìk byli nuceni
z nich platit urèitý poplatek (který byl pøíjmem
státu) a pøi jeho vybírání byli pouèeni, že nesmí
rušit rybáøe a jsou povinni se na požádání
oprávnìným orgánùm legitimovati. Z toho by
byli osvobozeni pouze ti, kteøí již uhradili

rybáøský lístek. V málo zmìnìné podobì
probíhal sportovní rybolov i v období okupace
Nìmeckem, ovšem s tragickými dùsledky pro
nìkteré èleny klubu – podle dobového a dnes
neovìøitelného zápisu v koncentraèních
táborech nebo pøi bojích zahynulo jeho 8 èlenù,
což pøi celkovém poètu do 50 není jistì malé
èíslo.

Po II. svìtové válce došlo k mnoha
spoleèenským zmìnám, které postupnì vyústily
do vzniku rybáøského revíru èíslo 22 na Vltavì
mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarcem, ke
které pozdìji pøibyl rybolov na opuštìném
štìrkopískovišti Pískovna jižnì od Hluboké na
levém bøehu Vltavy. Na místì historického
rybníka za Zíkovým lomem doloženého již
Josefinským mapováním byla vybudována
kaskáda rybníkù dnes známá jako rybochovné
zaøízení Hanousky i další 2 rybníky sloužící
chovu ryb v Rudolfovì koutì pod Starou
Oborou.Nìmeckem, ovšem s tragickými
dùsledky pro nìkteré èleny klubu – podle
dobového a dnes neovìøitelného zápisu
v koncentraèních táborech nebo pøi bojích
zahynulo jeho 8 èlenù, což pøi celkovém poètu
do 50 není jistì malé èíslo.

Po II. svìtové válce došlo k mnoha
spoleèenským zmìnám, které postupnì vyústily
do vzniku rybáøského revíru èíslo 22 na Vltavì
mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarcem, ke
které pozdìji pøibyl rybolov na opuštìném
štìrkopískovišti Pískovna jižnì od Hluboké na
levém bøehu Vltavy. Na místì historického
rybníka za Zíkovým lomem doloženého již
Josefinským mapováním byla vybudována
kaskáda rybníkù dnes známá jako rybochovné
zaøízení Hanousky i další 2 rybníky sloužící
chovu ryb v Rudolfovì koutì pod Starou
Oborou.

Foto: Stavba rybochovného zaøízení po válce
Pohled na rybochovné zaøízení
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Pøed nìkolika lety získala MO do vlastnictví
kanceláø používanou i pro výdej povolenek
k lovu ryb, èímž skonèila dlouholetá provizoria.
Prùbìžnì jsou investovány prostøedky do oprav
a údržby rybochovného zaøízení, samozøejmì
v míøe odpovídající možnostem (nejsme
pøíjemcem dotací). Tím se daøí i v dnešní
ekonomicky tíživé dobì zachovat produkci ryb
pro nasazování. 

Rozhodující pro naší MO vždy byla øeka
Vltava. Rybolov na ní procházel mnoha
peripetiemi, pøes trvalé a dlouholeté zatížení
vody splašky z papíren ve Vìtøní a odpadními
vodami z Budìjovic, úpravy koryta a jezu
v Hluboké až po jednorázové otravy. Pùvodnì
byl náš revír Vltava 22 vymezen mezi bývalým
jezem v Purkarci a ústím Poøíèského potoka do
Vltavy. Po vybudování Hnìvkovické pøehrady
byl spojen s èástí revíru Vltava 21 –
Hnìvkovice do dnešního spoleèného revíru
Vltava 21-22 – Údolní nádrž Hnìvkovice
a zkrácen k jezu v Hluboké nad Vltavou. 

V souvislosti s tím již naše MO nemá dekret
na tento revír, který je obhospodaøován pøímo
Jihoèeským územním svazem. Z pohledu vývoje
sportovního rybolovu se jedná krok, který
mnoho èlenù naší organizace vnímá negativnì,
protože v dnešní dobì, kdy máme okolo 500
èlenù, nedisponujeme vlastním revírem
(Pískovna, která je v majetku MO, je souèástí
revíru Vltava 21-22, a tedy rovnìž v péèi JèÚS).
Bohužel velká vìtšina èlenù (a to nejenom naší
MO) v dnešní dobì omezuje své aktivity v MO
témìø výhradnì na nákup povolenky a finanèní
úhradu brigádní povinnosti. Výroèní schùze –
na kterých by bylo možné mnoho vìcí zmìnit –
jsou navštìvovány zlomkem èlenù, a to v témìø
nemìnném složení. 

I z toho dùvodu MO neusiluje o vytvoøení
vlastního (místního) revíru, což ovšem
nevyluèuje zmìny v budoucnosti.

Souèasný stav »našeho« revíru je
rozporuplný. V souvislosti s výstavbou JE
v Temelínì byla obrovským pøínosem nutnost
vyèištìní vody ve Vltavì. Obce a mìsta mají
ÈOV, i vypouštìní sulfátových vod z papíren ve
Vìtøní je naštìstí již také minulostí. Z tohoto
pohledu se jedná o obrovský krok smìrem ke
kvalitì vodního prostøedí. Naopak stavební
práce v øeèišti, úpravy bøehù a nìkteré další 

aktivity smìrované na øeku (vèetnì sílícího
rybáøského tlaku) mají pro její obyvatele èasto
znièující vliv. Nenechme se mýlit – dnešní
Vltava je jiná, má daleko k øece s typickou rybí
obsádkou, a pro vìtšinu rybáøù se stala nádrží
výraznì se blížící rybníku, a to vèetnì
dominujících úlovkù kapra. Jako malá ukázka
mùže posloužit srovnání úlovkù z poloviny
70. let a dnešní doby (1. èíslo je èíslem z roku
1975, druhé z roku 2012, a by� se u nového
údaje jedná dokonce o úlovek ze 2 spojených
revírù, o mnohém vypovídá): kapr 924 ks –
16000 ks, lín 338 ks – 35 ks, cejn 260 ks – 3890
ks, tlouš� 447 ks – 24 ks, okoun 3374 ks – 216
ks, štika 239 ks – 327 ks, a tak by bylo možné
pokraèovat. Je zcela evidentní, že Vltava je dnes
pøedevším vodou kaprù a cejnù, a další ryby se
loví v mnohem menším poètu nežli døíve. 

Foto: Zimní péèe o rybníky, 
Momentka z dnešních výlovù

Úbytek okounù a línù je alarmující a je otázkou,
nakolik jej mohou nahradit dnes bìžnìjší úlovky
sumce nebo amura. Úkolem tohoto èlánku ale
není podrobnì rozebírat pøíèiny souèasného
stavu nebo hledat øešení, nýbrž pøedevším
vzpomenout práce našich pøedchùdcù. Po
celých 90 let se jako zlatá nit èinností MO (a
jejího pøedchùdce – Èeského rybáøského klubu)
vine touha dosáhnout vlastními silami možnosti
dùstojnì lovit ryby ve vodì, kterou má svìøenou
a o kterou se chce a dokáže starat. Jak se to
daøilo a daøí si musí zhodnotit každý rybáø sám.

Naše èlenská základna za 90 let svùj poèet
zdesateronásobila, i když v nedávné minulosti
jsme mìli èlenù ještì více (úbytek a stárnutí
èlenù ale trápí vìtšinu organizací). Nechceme
uvádìt jména minulých funkcionáøù, a to
nejenom proto, že všechny ani neznáme, ale
pøedevším kvùli tomu, že si MO cení práce
všech svých èlenù i èlenù Èeského rybáøského
klubu, a� byli úèastni ve výboru èi nikoli. 

V každém období se profiluje skupina, která
aktivnì pùsobí pøi vytváøení a údržbì hodnot
spoleèných všem èlenùm rybáøského svazu
(úklid a údržba revírù, kontrola dodržování
pravidel rybolovu a zákonù) nebo majetku
organizace (rybochovné zaøízení, technické
prostøedky, spolková èinnost a podobnì). Jenom
proto se podaøilo po témìø celé století udržet na
Hluboké organizovaný rybolov. 
Dnešní výbor MO (další podrobnosti jsou na
stránkách http://mo-hluboka.wz.cz/) pracuje
ve složení:
Jindøich Šimák, pøedseda
Vladimír Kavka, jednatel
Vladimír Peprný, místopøedseda a výdejce
povolenek
Ing. Pavel Hartman, CSc., hospodáø
Karel Vachel, pokladník
Jaroslav Sedláèek, správce rybochovného
zaøízení.

Závìrem chceme apelovat na rybáøe – èleny naší
MO, aby se zamysleli nad posláním ÈRS a svou
rolí v nìm, a pokusili se podle svých sil a umu
pøispìt k zachování a rozvoji sportovního
rybáøství do budoucna. Ostatnì, ze stejného
podnìtu náš pøedchùdce – Èeský rybáøský klub
– pøed 90 lety v Hluboké vznikl.

Vladimír Kavka
Jednatel MO ÈRS Hluboká nad Vltavou

Seznam 
hlubockých 
živnostníkù,

s jejich profesí
kontakty, 
telefony...

získáte 
v Infocentru,

Masarykova ul.
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Jak se vyuèit hereèkou?
Nepsaným pravidlem pro rozhovory ve Zpravodaji bývá, že jsou vedeny s osobnostmi, které jsou nìjakým

zpùsobem spjaty s Hlubokou. S lidmi, co tu zanechali urèitou »stopu«. A takovouto »stopu« tu zanechala 

i naše dnešní osobnost. Její energii, obrovský optimismus, nadšení  pro divadlo a práci kolem nìj, jí mùžeme

závidìt. S naší osobností nás pojí divadlo a touha pøivonìt si k té nádherné a smysluplné práci. 

A právì tato touha nás vedla k tomu, že jsme oslovily vedení Jihoèeského divadla s prosbou o kontakt na

nìkterého ze èlenù èinohry, který by byl ochotný vìnovat pár chvil nám ochotníkùm. Navázaly jsme spoleènì

kontakt s osobností, která za námi na Hlubokou dojíždìla a pootevøela nám divadelní vrátka.

K dnešnímu rozhovoru jsme se pokusily (ypsilon vzhledem k tomu, že M&M jsou obì ženského rodu); 

takže jsme se pokusily oslovit a nìjaký èas pobýt s velmi charismatickou a milou dámou, hereèkou èinohry

Jihoèeského divadla – Jaroslavou Èervenkovou. Udìlala si volnou chvíli na posezení u kávy a povídání nejen

o blížící se premiéøe fantasy komedie »Soudné sestry« Terryho Pratchetta, která je už za dveømi...

M&M: Tak kdy nás èeká premiéra Soudných
sester, Jaruško?
Zaèínáme 28.3. na Zelený ètvrtek pøed
Velikonocemi...
A co tì èeká s divadlem dál?
V dubnu v Budìjovicích konèíme. Duben je
poslední mìsíc, kdy hrajeme, v kvìtnu už
jezdíme na otáèivé divadlo do Èeského
Krumlova. Pak už tedy v Budìjovicích
nehrajeme, protože se v Krumlovì zkouší
intenzivnì – dvoufázovì. Ráno zkoušíme my,
veèer zase pro zmìnu opera. Takže vìtšinou je
duben dost nabitý. Soudné sestry se budou hrát
ale i pøíští rok. Uvidíme, jak dopadne premiéra.
Tøeba nás diváci vypískají.
My tedy pískat umíme, ale jsme pøesvìdèené,
že nebudeme muset.
Režisér »Soudných sester« je takové sluníèko,
hravý kluèina, vkládá do práce hezkou energii,
už kvùli nìmu by byla škoda, kdyby se to
nelíbilo... Tak povídejte, co byste chtìly vìdìt?
Hlavnì o divadle bychom si chtìly povídat.
Myslíte, že o nìm nìco vím? Co když mi budete
dávat otázky, na které nebudu znát odpovìï?
# Pøedpokládáme, že znát budeš. A když
nebudeš vìdìt, øekni klidnì no comment. To
tak pøece hvìzdy dìlávají, ne? Tak úplnì od
zaèátku. Jak jsi se tady ocitla. Jsi budìjovická?
Ne, jsem Pražaèka. To byla úplná náhoda. Je
v podstatì o tom, co vy už nepamatujete. Teï si
vystuduješ školu a pak se rozhodneš, jestli to
vùbec budeš dìlat nebo ne, ale my jsme skonèili
školu a prostì jsme museli jít do divadla.
# To jste mìli nìjaké umístìnky?
Ne, my už ne, to roèníky pøed námi. My jsme
museli napsat do všech divadel a nebo jsme je
osobnì objíždìli, a to od divadel pražských až
po Jihlavu, Uherské Hradištì… Vyloženì jsme
se nabízeli. Taky jsme dìlali v posledním
roèníku absolventské pøedstavení a pozvali jsme
na nìj režiséry, šéfy z divadel. No, a když nìkdo
hledal nebo vìdìl, že by mohl nìkoho pøijmout,
tak si vybrali. Nás konèilo v roèníku 12 a snad
kromì dvou dìvèat, které už vìdìla, že jedna
nechce z Prahy a druhá se rovnou vdala, tak
kromì nich jsme všichni odešli rovnou do
angažmá. Takže takhle jsem se dostala do
Budìjovic. Dostala jsem ještì nabídku z Opavy,
tam se mi moc nechtìlo, to pøiznávám, protože
je to dost daleko. 

Spolužák Honza Dvoøák chtìl strašnì do
Budìjovic, protože odtud pocházel, a shodou
okolností  taky jeden náš profesor
v Budìjovicích režíroval. Tak pana profesora
a šéfa dovedl na naše pøedstavení a nakonec
vzali nejenom Honzu, ale vzali  i mì.

# Takže jsi nikde jinde nehrála?
Ne, jen v pátém roèníku jsem v Teplicích
hostovala v operetì. Opravdu v operetì, žádný
muzikál, opravdová opereta. Potøebovali
studentky, »zdravotní sestry«, které by mohly
zahrát sleèny ze zdravotní školy v kuse, který
zrovna hráli. Takže já, která neumí zpívat, jsem
tam rok hostovala. (Hostovali jsme v rùzných
divadlech, abychom si pøivydìlali a trošku se
taky otrkali.)  To vám øeknu historku: mohl být
tak rok 1977, v divadle se k nám chovali sice
jako k parchantíkùm, ale slušnì. Ale tradovaly
se rùzné tradice z dávných dob – jako napøíklad
kandrdase vyrazit ze šatny, uèit se bude na
záchodì, a tak. A já pøijela do Teplic, a nesmìla
jsem k operetním subretám do šatny, takže jsem
musela do šatny ke komparsu. To bylo trošku
potupné. 

A v šatnì, kam jsem byla vykázána, byl taky
choreograf – a byl homosexuál. Tenkrát se
o jiné sexuální orientaci moc nemluvilo, pánové
to museli tajit. A tenhle pán (kolega Zdenìk
Kupka ve høe Perfect days je proti nìmu
èajíèek), vždycky tancoval ve všech operetách
role typických mužných postav, jako tøeba
Spartaka. A zásadnì se chodil pøevlékat do
dámské šatny. A to bohužel ke mnì. Takže
najednou vedle mì stál chlap, napùl nahý, mìl
kamaše a zaèal se tam dole vycpávat, a to jsem
nevydržela a poprosila jej, jestli by se nemohl jít
upravovat nìkam jinam... a od té chvíle jsem
byla jeho nepøítel è.1! A protože mìl na
zájezdech vždycky dozor, tak mì poøád za nìco
stíral a dával mì kvùli nìjakým nesmyslùm do
zápisu: že jsem nìco neøekla, zkazila jsem
choreografii. A hostování vyvrcholilo tím, že
tam byla jedna místní subreta, která se  mnou
zaèala kamarádit. Byla asi jen o dva roky starší
než já, ale už to byla docela slušná notorièka, za
pøedstavení vypila láhev èerveného, a když ho
nemìla ve skøíni, tak propadala úplným
hysterickým záchvatùm. Takže jsem byla
požádána a nosila jsem jí z bufetu víno, protože
jinak by nešla na jevištì. Jednou, to jsme byli na
zájezdu ve Varnsdorfu – finále – zpìv – tance,
sestøièky odmaturovaly, a mìlo bouchnout
šampaòské a tahle kolegynì mì ukecávala:
»Musíme ten šampus ukrást, musíme ho ohlídat
a vezmeme si ho do autobusu«. Ona ho na scénu
pøinese, vrazí mi ho pak do ruky a já už láhev
nesmím pustit a odnesu ji s sebou do autobusu.

Tak já trdlo jsem to tak udìlala. Nevím, kam
se vždycky to šampaòské po pøedstavení podìlo,
nicménì tentokrát z toho byl prùšvih. Kolegynì
ho vypila, byla š�astná. Jenže když jsem pøijela
pøíštì, pozval si mì øeditel na kobereèek a já

byla pøesvìdèená, že to je kvùli tomu
zabavenému šampusu. To byl ještì øeditel, který
v divadle všechno režíroval, nebyl už nejmladší
a – což bylo v operetì úplnì strašné – byl úplnì
hluchý! Režisér, který režíroval operetu – pro
mì nìco neuvìøitelného. Umìleckým jménem
Tadeáš Šeøínský. 

A ten mì taky moc nemusel, já jsem byla
holka snaženlivá, ale on mi poøád vytýkal:
»Èervenková, vás není vùbec slyšet!« Já jsem
žasla, jak mì mùže slyšet. Kolegové mi poradili
– otevírej jenom víc pusu a pan režisér na to:
»No vidíte, že to jde!« Tak tenhle pan øeditel si
mì pozval po pøedstavení na kobereèek a já tam
šla, nechtìla jsem prásknout kolegyni
alkoholièku a cestou k nìmu jsem vymýšlela
pøijatelné vysvìtlení... A to jsem ještì byla
domluvená s jedním kolegou, že mì pak vezme
autem do Mostu, kde hostovali moji dva
spolužáci a že s nimi spoleènì pojedeme domù
do Prahy. Jenže Tadeáš Šeøínský zamkl
øeditelnu, vytáhl šuple, tam flaška
vína, odcizené šampaòské se decentnì pøešlo
a vzhledem k tomu, že se chýlila sezóna a já
jsem se mìla rozhodnout, kam pùjdu, mi nabídl
angažmá. Pokoušela jsem se mu vysvìtlit, že si
toho možná nevšiml, ale že neumím zpívat. Já
nemám hlas na operetu! Pan øeditel na to:
»Budete mou milenkou a budete hrát.« A já
mìla v tu chvíli pocit, že jsem se snad ocitla
nìkde v minulém století ve filmu. Poøád jsem se
starému pánovi pokoušela vysvìtlit, že opravdu
nehodlám být èlenkou jakékoliv operety, jenže
jak byl hluchý, tak moje vysvìtlení vùbec
nebral. Nakonec to dopadlo tak, že mì nahánìl
kolem stolu. Naštìstí pak zaèal na dveøe bušit
kolega, který na mì èekal, tak se mi nakonec
povedlo vyváznout bez šrámu, ale taky bez
angažmá. Hotová Maøenka Zieglerová. 

Kolega ztratil nervy a ujel mi, vlak mi ujel
taky, takže jsem v noci do Mostu jela stopem.
Dojela jsem, spolužáky poprosila, a� se mì na
nic neptají a padla jsem na ubytovnì do postele
a všechno jim líèila až druhý den. Takže takové
já mám historky z operety. 
# Lákalo tì to z Budìjovic nìkdy nìkam
jinam? Lákalo? Víš, ono Budìjovické divadlo
je divadlo, ve kterém se velmi rychle zdomácní.
Dnes už bych v Praze nemohla být. Budìjovice
mají úžasnou atmosféru, èlovìk se tu brzy zaène
cítit jako doma. Jsou asi divadla, ze kterých se
odchází snáz. Navíc, moje maminka je pùvodem
Jihoèeška, vlastnì celá její rodina má koøeny
v jižních Èechách. Brzy jsem tu zdomácnìla.
Když se mi narodila dcera, její první rok jsem
žila v Praze, horor. Kdežto tady, za deset minut
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jsi v pøírodì a pøitom máš námìstí za zády.
Zaèalo se mi tady brzy strašnì líbit a taky pro
ženskou je tìžké divadlo opouštìt. 
Na druhou stranu, když je èlovìk nìkde
spokojený, tak proè by vlastnì odcházel, viï?
To ano. Nemyslete si, samozøejmì, že jsem za ta
léta prošla nìkolika krizemi, máš chu� s tím
vším seknout – pùjdu a hned, ale kam ?? Pak to
zase opadne a èlovìk je rád tam, kde je. 
Když jsi zmínila onoho pana režiséra – jaký typ
režiséra a jaký pøístup ti vyhovuje? Ten, který
ti pøesnì urèuje kroky, pohyb, výraz a nebo
ten, který ti dá vìtší volnost?
Pokud je to ten typ, který má pøesnou pøedstavu
o každém kroku a výrazu, a trvá na tom, že to
mám dodržovat, samozøejmì, nakonec na to
pøistoupíš. I když víš, že má tu svou strašnì
konkrétní pøedstavu, ale není to pro mì ani
pøíjemné, ani pøínosné. Ale dá se to zvládnout,
i když tím všechny spíš køeèuje, a není to dobøe.

Jinak nám režisér na první zkoušce
samozøejmì vysvìtlí pøesnou koncepci – jakou
má pøedstavu. To je nutné, protože každá hra se
dá dìlat tisíci zpùsoby. Øekne, jestli chce
zpracování klasické, jestli chce hru nìkam
posunout, napø. moderní kostýmy do klasické
hry, a tak podobnì. Jestli to chce dìlat
akademicky, líbivì nebo na døeò. To je každého
vìc. K tomu nám ukáže scénu, kostýmy,
abychom mìli pøedstavu, jak by hra mìla
pùsobit. Dramaturg udìlá rozbor hry, o kom hra
je, kam by to mìlo smìøovat, koho by mìla
oslovit, proè byla hra napsaná… 

No – a pak se zaèíná èíst. Sedíme u stolu
a tøeba týden jenom èteme. Jednotlivé dialogy,
jednotlivé scény... Do ètené zkoušky režisér
zasahuje a opravuje nás, navádí, jak by to mìlo
pùsobit a už nás navádí, jakou mají postavy
podobu. Pak se zaène aranžovat na jevišti –
takové to – stojíš tady, pak øekneš tohle, pøejdeš
si sem, dáš mu facku….Pak se pomalu zaèíná
bez textu. Máme výhodu, že pracujeme  s velmi
šikovnými nápovìdami. I když neumíš text, ale
máš aspoò pøibližnou pøedstavu, který ten text
patøí tobì, tak ti nápovìdka pomùže. Sedí
s námi  už na zkušebnì a pokud už máš pocit, že
text umíš, mùžeš si øíct a nápovìdka napovídá
jen když si øekneš. Pokud tøeba text neumíme,
øekneme: »Házej nám všechno, abychom mìli
klid« a nápovìdka ti pøedèítá repliky a ty se
musíš chopit té, která je tvoje. Takhle se zkouší
další tøi týdny. Režisér nás opravuje a smìruje,
a nebo tøeba trvá na tom, že má mít hra pøesnou
podobu. To je ta nejdelší fáze. 

Pak pøejdeme  na jevištì, což je lepší, i když
ještì nemáme hotovou scénu (dìlají se jen
náznaky – jako že tady stojí køeslo, tady jsou
dveøe). Po nìjakém èase nápovìda musí mlèet.
Aranžmá se už udìlá na pevno. Pilují se
jednotlivé situace, dokud není pan režisér
spokojený.

A pak se dostáváme do fáze poslední – fáze
posledních hlavních zkoušek v kostýmech. Aby
èlovìk tøeba zjistil, že v krinolínì neprojde
dveømi nebo že na podpatcích se na tìchhle
schodech zabiješ. Pak první hlavní zkouška – se
vším všudy – kostýmy, scéna; ještì se zastavuje,
spousta vìcí se dopilovává. Druhá hlavní
zkouška už by mìla jet, ale je urèena k tomu,
aby se ještì dodìlávaly všechny potøebné vìci.
Pak pøijdou dvì generálky a ty by mìly projít

jako pøedstavení. A po zkouškách má pan
režisér pøipomínky, pøipomínky, pøipomínky...
# Takže se dá øíct, že režisér je herci oporou?
Samozøejmì! 
# A pokud máš pøedstavu jinou než režisér?
Pak je to o domluvì. Dùležité je, aby herec
pochopil, co režisér chce, a pokud má opravdu
pøedstavu jinou, je to, jak øíkám, hlavnì
o domluvì. Pak jsou ale také režiséøi, kteøí mají
svou utkvìlou pøedstavu a do té se tì snaží jako
do škatulky dostat. A zase jde o to: dáš se, nedáš
se, jsi schopná, nejsi schopná. Tøeba si tì režisér
obsadí do nìjaké vize, ale ta je ti tak cizí, že se
do ní prostì nevejdeš, i to se mùže bohužel stát.
Ale samozøejmì vždycky je lepší režisér, který
má jasnou a konkrétní pøedstavu – a hlavnì si tì
dobøe obsadí. Pokud má režisér pøedstavu, že na
jevišti povedou dialog dva sošní lidé, tak
i kdybych chtìla, prostì nemùžu chodit, protože
panu režisérovi to prostì takhle zapadne do
celkové koncepce hry.
# Je problém, když si tì režisér špatnì obsadí?
Obsazení rolí urèuje vždy režisér, vzhledem
k tomu, jak nás zná. Pokud pracuje režisér jako
host, jezdí se na nás podívat na naše
pøedstavení, aby mìl pøedstavu o obsazení
a pokud nemùže, posílají se mu DVD.
# Odmítla jsi nìkdy nìjakou roli?
Jednou jsem odmítla hrát nìjakou èurdu,
protože jsem hrála v tu chvíli ve všem
a požádala jsem, abych ji hrát nemusela. Ale
odmítnout roli, to ne. Máme to dokonce i ve
smlouvì, že odmítnout mùžeš roli pouze
s odùvodnìním, že by tì umìlecky poškodila.
Jinak ne. 
# Co si po tím máme pøedstavit?
Kolegynì napøíklad odmítla, naprosto právem,
roli, ve které by mìla hrát nahá. Že je jí to tak
bytostnì nepøíjemné, že ne. Nebo kdybych se
mìla v pìtimetrové výšce houpat v kruzích,
když mám závra�. Tak v takových pøípadech
snad ano, ale jinak ne. 
# Proè ráda hraješ záporné role? 
Proè? Hodné role jsou nemastné, neslané,
laskavé, ty moc barvièek nemají, ale záporná
role je barevnìjší. Pokud máš hrát zápornou
roli, každý herec má tendenci tu zápornou roli
vnitønì obhájit. I na té superzáporné roli zaèneš
hledat, proè je takový, co ho k tomu vede, kde je
zranitelný, najdeš tam spoustu barev. Co ale
najdeš na nìjaké naivce uòahòané? I když
musím øíct, že teï zkouším kladnou roli, hodná,
lidská, ale!! pije, kouøí a v závìru se ukáže , že
i lže a krade. Ale tak mile. Nikomu tím
neubližuje. Tak takovou kladnou ano. 
# A jak to máš s texty v hlavì? Když se nauèíš
nový, ty staré se  odsouvají?
Zrovna vèera se mì jedna paní ptala, jestli se
nám to neplete dohromady, když toho hrajeme
víc. V bìžném životì normálnì všechno
zapomínám. Ale texty ne. Jsem pøesvìdèená, že
je nìjaké místeèko v mozku, které je opravdu
trénované a s normální pamìtí nemá nic
spoleèného. Takže se mi to navzájem neplete
a staré vìci vytìsòuji. I když obèas mám pocit,
že »tuhle vìtu už jsem v nìèem øíkala«. A když
se vracíme do Krumlova po roce, jednou si to
pøeèteme a v aranžmá se ti text vybaví. 
# Máš nìjaký zvyk, jak se uèit text?
Musím zaklepat, že mám neuvìøitelnì rychlou
pamì�, takže jsem se texty doma nikdy neuèila.

Výjimeènì záskoky, ale svùj vlastní ne. Nejlíp
se text nauèím, když mi nápovìdka na zkoušce
nahazuje. Když dìláme dialog, opakujeme ho
ètyøikrát – pìtkrát po sobì, nemá smysl po
kouskách, jedem ho celý opravdu tøeba pìtkrát
a pak ho skoro umím. Ale pokud jsi typ, který se
uèit text musí, pak je nejhorší zpùsob – koukat
do textu. Mnohem lepší je, když se uèíš
s nìkým. A když je šikovná nápovìda, je to
úplný zázrak. Jedna k nám pøišla z Hradištì
a tam byla zvyklá, že na »aranžovaèkách« za
herci chodila, a to tì pak ten text prostì nauèí.
Nemotá se tam, neplete se, nepøekáží a za týden
tì text nauèí. Génius.
# Vidíš, a laik by øekl, že je to skoro
nevýznamná profese.
Kdepak, to je profese jak víno. Ten cit pro text
je geniální. Perfektnì pozná, kdy dìláš pauzu
a neskoèí ti do ní, ale pozná, kdy nevíš. Je na
nás nìjak napojená a neskuteènì obìtavá. 

Už jenom proto, že je se mnou, jsem klidná.
# Tak co jsme ještì neprobraly? Co koníèky?
Koníèky, jako moje? Já jsem velmi nesportovní
èlovìk, ale relaxuji nejvíc se svým zlatým
retrívrem na dlooouhých procházkách, které mì
nìkdy neobyèejnì zlobí, hlavnì když se musím
veèer oblékat a už se mi nechce, nebo po
zkoušce, když jsem utahaná. Ale zjistila jsem, že
když vím, že musím, tak jdu – dìlají mi strašnì
dobøe. Za prvé toho hodnì nachodím a za druhé
si vyèistím hlavu. A pak, když si chci opravdu
vyèistit hlavu – už  dlouho mì drží sudoku, to se
opravdu èlovìk musí soustøedit na èísílka
a nesmí na nic jiného myslet. Ètení není zrovna
nejlepší, když mi táhne hlavou, co mi na
zkoušce nešlo, co s tím, a nejde se toho zbavit.
A teï jsem díky své neteøi objevila on-line hru
»dobyvatel« a to hrozí závislostí! Otázky ze
všech oborù lidského vìdìní a na tom si
opravdu vyèistím hlavu, a za druhé si spoustu
informací oživím a dovzdìlávám se. Jinak
poèítaè nenávidím, ale tahle hra mi opravdu
vyèistí mozek spolehlivì. 
# Taky jsme se dozvìdìly, že jsi pracovala
v rozhlase? V rozhlase pracuji celý èas, co jsem
v Budìjovicích, a hodnì a moc ráda. Mikrofon
miluju. Tam jsem velice spokojená. 
# Tøeba i rozhlasové hry?
Ano, všechno. Povídky, teï jsme dìlali nìjaké
pohádky. Tady se hry moc netoèí, všechno se už
pøesunulo do Prahy. Vloni v létì jsme tady ale
dìlali – a na to vzpomínám strašnì ráda – spolu
s  Michalem Pavlatou èetbu na pokraèování
»Koèky to vìdí líp«od Františka Pona. Moc se
mi to líbilo. 
# A jak se na takové natáèení pøipravuješ?
Na takových pìt pùlhodinovek – dostaneme text
samozøejmì dopøedu, tak si jej doma projdu,
opravím si tiskové chyby, poznaèím si tøeba
interpunkci, ale nìkteré texty si staèí pøeèíst
pøímo pøed natáèením.
# A je to v rozhlase jednodušší, než na
divadle? Asi jak pro koho, ale mnì rychlé ètení
nedìlá problémy a mikrofon mì nestresuje,
takže je to pøíjemná práce. Dneska technika
velmi pokroèila. My jsme byli nauèení, ještì
když jsme byli mladí, a tøeba jsme dìlali
v rozhlase každý týden poøad Hádanky – bìhem
pùl hodiny jsme toho museli namluvit hodnì
moc. Museli jsme se vejít do daného èasu
a toèilo se to na jeden pásek jako jedna vìc
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v kuse, takže natáèení bylo celkem namáhavé
a zdlouhavé a vìtšinou jsme museli mluvit
strašným tempem s pøesnou výslovností, což
v rychlém tempu není nic moc. Jakmile jsme
nìco »zašumlovali« nebo mlaskli, nebo se
objevily nìjaké další šumy, už to nešlo vymazat,
jako se dnes dá udìlat pøes poèítaè. Dnes
nastøíhnou øeè tøeba v pùlce vìty, to tenkrát
vùbec neexistovalo. Ale to všechno byla tehdy
dobrá zkušenost, i když jsme odcházeli pìknì
zpocení. Takže mikrofon mám ráda a baví mì!
# Máš dost pestrou práci. A jsou ještì nìjaké
tvé aktivity, o kterých by ses chtìla zmínit?
S Bibiankou (Bibiana Šimonová, èlenka èinohry
Jihoèeského divadla) jsem zaèala pøed dvìma
lety se zajímavou prací. To nám jednou zavolal

pán z brnìnské televize, že toèí poøad, o kterém
jsme v tu dobu vùbec netušily, že existuje.
A teï už dìláme asi potøetí nebo poètvrté –
seriál pro dìti »Záhady Toma Wizarda«.  

V každém díle se øeší nìjaká záhada nebo
povìst, pátrá se po reálných dùvodech, proè
nìkteré povìsti vznikly. Zrovna jedeme natáèet
na Šumavu do Stach o záhadì nìjaké studánky
se zvláštní vodou. A my v tomhle poøadu
s Bibiankou obèas hrajeme podivné tetièky –
duchaøky Toma Wizarda. Seriál tvoøí bezvadná
parta lidí a je mi s nimi strašnì dobøe.
# Ještì by nás zajímalo, jestli máš tøeba nìjaké
rituály, než vyrazíš do práce nebo tøeba pøed
premiérou? Rituály snad ani ne, ale režim, na
který jsem zvyklá. Vstát, procházka, nakrmit

zvíøátka, káva a nalíèit se – prostì 20 minut sobì
– a pak mùže den zaèít. Tohle je asi mùj rituál.
A když mi ho nìco nabourá, tak jsem lehce
nervózní. Jediný rituál je, že pøed pøedstavením
nemám rituály, ale dám si pokaždé kávu a líèím
se. A taky – je jedno, jestli pøed premiérou nebo
pøed bìžným pøedstavením, ale tìsnì pøed tím,
než se nìco rozjede, potøebuji mít chvilku
opravdu jen pro sebe. 

# Snad jsme tímto rozhovorem potìšily
pøíznivce paní Èervenkové a divadla vùbec,
protože nás toto povídá potìšilo velmi. Ale ted¡
už nashledanou pøímo v divadle – kdykoliv,
kdekoliv...

Srdeènì zveme rodiny s dìtmi na výstavu žákovských a studentských prací                                                          

Kdybych byl architektem…                                                                      
Hlavní sál Alšovy jihoèeské galerie v Hluboké nad Vltavou.

Výstava potrvá do 14. dubna 2013.
Otevøeno dennì od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma.

Na výstavì uvidíte realistické kresby a malby domù a mìst,
plány mìst budoucnosti, dìtských høiš�, koupališ�, návrhy
moderních spoleèenských budov – školy, radnice, kostely,
kina, supermarkety. Návrhy vysnìných pokojíèkù
miniaturních, trojrozmìrných, ale i obytný strom, do
kterého je možné opatrnì vstoupit, odpoèinout si, èi pøeèíst
oblíbenou knihu. Je zde k vidìní keramický model hradního
komplexu èi keramické sídlištì. Rozestavìná Babylonská
vìž z cihel, které pøipravili studenti gymnázia. Návrhy na
tapety a fasády domù, návrhy fontán èi skulptur do parkù.
Výstava zahrnuje více než 1000 výtvarných a literárních
prací z 63 jihoèeských škol.

Výstava byla zahájena ve støedu 27. bøezna 2013 vernisáží. I pøes velmi nepøíznivé poèasí dorazilo 719
zaregistrovaných návštìvníkù. Program vernisáže doplnila návštìva zámecké vìže a lednice – speciálního prostoru pro
uchovávání ledu. Dìkujeme Státnímu zámku v Hluboké nad Vltavou za vstøícnost. 

Ordinace praktického lékaøe 

pro dìti a dorost

oznamuje

MUDr. Jana Koøánová dìkuje všem svým
klientùm za léta spoleèné práce, empatie
a pøíznì a zároveò oznamuje, že na základì
výbìrového øízení z 27. bøezna 2013 
pøechází od 1.5 na dìtský obvod v Èeských
Budìjovicích. 
Klientelu v Hluboké nad Vltavou pøebírá
zkušený kolega MUDr. Vladimír Viktora
také od 1. kvìtna 2013. Po dobu rekonstrukce
elektøiny na dìtském oddìlení bude ordinace
pokraèovat v náhradních prostorách
zapùjèených firmou G-projekt s. r. o., 
které tímto dìkuji. 
Jde o levou èást budovy se stejným vchodem. 

S díky všem MUDr. Koøánová
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Hotýlek Emauzy – nový osud
Zatímco my lidé jsme spíše neradi, pokud naše historie sahá hluboko do
minulosti – domy to mají jinak. Dlouhá a slavná historie je èiní slavnými.
Jeden z hlubockých rodákù, pan Vladimír Stráský, tak právì vstoupil do
dìjin bývalého prvorepublikového hotýlku Emauzy na Dobré Vodì
u Èeských Budìjovic. Slavná historie vyhlášené restaurace hotelu
s taneèním parketem a bazénem v zahradì byla vystøídána ménì slavnou
epochou, kdy zabaven komunisty stal se ubytovacím a školícím centrem
svazu komunistické mládeže, v 70. letech prošel jakousi rekonstrukcí, ale
pak už – ani po revoluci – nikdo bývalou slávu hotelu nevrátil a devastace
objektu pokraèovala témìø na dno...

Vladimír Stráský s pìti  spoleèníky akciové spoleènosti Emauzy CSS
získali objekt shodou š�astných náhod a vznikla myšlenka domova pro
seniory. Myšlenka, která jinak – bohužel – mnoho soukromých iniciativ
nenapadá. Pak to šlo rychle: v prosinci 2011 koupeno, vyprojektováno,
1. kvìtna 2012 stavební povolení, koncem února 2013 slavnostnì otevøeno
a už v bøeznu se spolu s velmi nesmìlým jarem do budovy stìhují první
obyvatelé domu. Dùm nabízí ubytování a péèi seniorùm, vèetnì tìch, kteøí
trpí tìžšími formami demence. Pøi katastrofálním nedostatku ubytovacích
a peèujících domovù tohoto typu (zvláštì v tìchto diagnózách a v této
kvalitì) je to poèin více než záslužný.

Dispoziènì mají Emauzy skvìlé umístìní: mimo Budìjovice a pøitom
v Budìjovicích, koneèná MHD stojí v podstatì pøed objektem.
K symbolùm víry, nadìje a lásky ve svém logu pøipojili pracovníci zaøízení
další symbol, rovnìž velmi cenný: jistotu. Ano, jistotu klidného
a opeèovaného stáøí, to je pojem, který se ne vždy daøí naplòovat.

Na podrobnosti jsme se zeptali Vladimíra Stráského. A k úspìšnì
završenému projektu jsme mu blahopøáli. Dìkujeme a pøejeme, a� se daøí!
Kéž by takových podnikatelù bylo kolem nás víc.

S vysokými nároky na kvalitu stavby
i vnitøního zaøízení byla rekonstrukce
koncipována zhruba takto: pøízemí budovy
administrativa, jídelna a kavárna, arteterapie
a zázemí pro rehabilitaci a malé welness.  Je
urèeno nejen klientùm domova, ale také
návštìvníkùm z okolí. Hluboký bazének se
slanou 34° C teplou vodou a masážními
tryskami, z místnosti povede pøímý vstup
a výhled do zahrady, kde na jaøe probìhnou
zbývající terénní úpravy. Dolní patro je
urèeno pro aktivní seniory, horní patro je oddìleno pro komplikovanìjší
zdravotní stav pøevážnì ležících klientù s rùznými druhy postižení. Na
výbìr jsou jednolùžkové a dvoulùžkové pokoje. Celý objekt je samozøejmì
bezbariérový – pohybovat po budovì se mùže kdokoli s jakýmkoli
handicapem – vèetnì kvadruplegikù. Až na dvoreèek... Navíc i s postelí je
možné vyjet nejen ze dveøí pokoje, ale dostanete se i do výtahu.

Služby domova jsou urèeny seniorùm, kteøí mají sníženou sobìstaènost
v základních životních dovednostech, nebo se ocitli v nepøíznivé sociální
situaci, jsou vlivem zdravotního stavu trvale upoutáni na lùžko apod.
Principy péèe v tomto zaøízení se týkají zachovávání lidské dùstojnosti,
respektování práv a volby klienta, úctì ke stáøí, respektování soukromí,
zajištìní individuálního pøístupu, podpoøe sobìstaènosti, potøeb a osobních
cílù klienta, podpoøe spojení se spoleèenským prostøedím (návštìvy,
vycházky) a trvají na odbornosti pracovníkù.

Kdo se o vznik zaøízení zasloužil nejvíc ?
Nápad to byl mùj, podobnou vizi na zakonèení svých podnikatelských
aktivit v oblasti lékáren jsem nosil v hlavì už dlouho. Jeden z mých synù
tady pracuje, podílí se i manželka, druhý syn studuje fyzioterapii, takže
èasem snad také posílí náš tým.

Nejsme ale rodinný podnik, koncepce provozu celé budovy je týmová
práce, každý ze spoleèníkù a odborného personálu pøišel se svými
poznatky a tvoøili jsme spoleènì. Jarka Reiserová, diplomovaná zdravotní
sestra, je duší zaøízení, má praxi v oboru 35 let, z toho byla 28 let vedoucí
sestra pobytové sociální služby. Tým je složen ze zdravotníkù, sociálních
a rehabilitaèních pracovníkù a fyzioterapeutù. Moje malièkost tady
funguje jako organizaèní pracovník, nebo� v manažerských pozicích ve
zdravotnictví se pohybuji po celý život. Pomìr se ustálí na èísle pøibližnì
30 zamìstnancù na 50 klientù. Nìkteré èinnosti jsou øešeny krátkodobými
smlouvami, jsou práce, které je potøeba pokrýt, ale nevydají na celý

úvazek. V bøeznu nastoupila první polovina klientù a polovina
zamìstnancù, patro pro ležící klienty už máme naplnìné. Èekal jsem velký
zájem, ale byl ještì mnohem vìtší, než jsem si pøedstavoval. Svìdèí to o
tristním nedostatku lùžek v kraji.

Procházíme novotou vonícími rehabilitaèními prostory. Masérna, bazén,
sauna... Èasovì je péèe o klienty oddìlena, pøes den je øada na
ubytovaných klientech domova, odpoledne a veèer mùže pøicházet
veøejnost. Kuchynì, arteterapeutická dílna, kde se právì velikonoènì
barvilo a malovalo... 

Pøíjemné prostory jídelny a kavárny, jídla dováží profesionálové,
servíruje se na talíøích pana Jurky z Hluboké, kuchyò samozøejmì
vybavena k mixování stravy a dalším speciálním potøebám.

Když se ocitneme v prvním patøe, spatøíme nejhezèí místnost v domì
– s prosklenými dvìma stìnami a krásným výhledem – je to salónek
s klavírním køídlem. Bude sloužit nejen jako místnost pro hudbu
a potìchu, ale  i možnost setkání s duchovní potøebou, knìzem.

Návrat do 20. let...
Èervené patro, barevnì vše sladìno, Typy vestavìných skøíní v tehdy
nejmodernìjším designu oøechu, osvìtlení, kliky, madla, moderní dobu
pøipomínají snad jen velké
televize LCD na zdech pokojù.
Pokoje velkoryse prostorné,
stejnì tak koupelny, pohodlné
a moderní polohovací postele.
Další nábytek nebo zaøízení
z domova si mohou lidé pøinést
s sebou. Systém pøivolání sestry
dosažitelný v obou místnostech,
kontrola signalizace zajištìna
vèetnì historie (poèítaèovì
dohledatelné bude kdo a kdy
volal a zda a jak rychle mu bylo vyhovìno – jistota pro klienta
i nadøízené). Více žádané než dvoulùžkové jsou jednolùžkové pokoje. 

Bonbónky na dortu
Dvì velké nástìnné malby na zdi v obou patrech vám vyrazí dech. Autor
je lidový umìlec Paly Paštika – èlovìk z èasto diskutovaného etnika, navíc
s osudem dítìte bez rodièù, odloženého v peøince a nalezeného – dávno
v dobách, kdy baby boxy ještì nebyly. Shodou okolností svérázný talent
objevil nedávno zemøelý èeskobudìjovický architekt Støítecký. V domì je
zamìstnána malíøova manželka i dcera – a autor sám a bez pøíprav bìhem
tøí dnù namaloval velkoformátové obrazy pøímo na zeï. Neuvìøitelné
akvárium vás vtáhne do vodního svìta a druhý obraz – venkovská krajinka
– dejme tomu – francouzská riviéra? Z barev a obrazù do vás vstoupí
velice silná energie. Navíc za oknem do zahrady jarnì rozèilenì bublá
potùèek, a umìlec – jinak malíø pokojù – se skuteènì trefil do atmosféry.

Druhým bonbónkem je velký pøírodní kámen umístìný ve vchodu
domova. Pøikulili jsme ho sem ze Šumavy, øíká pan Stráský.

Ceny ubytování v zaøízení nejsou tajnost
Zažádat si o umístìní do zaøízení je možné, staèí vyplnit žádost. Na
stránkách CSS Emausy najdete ceník i formuláø, nebo se mùžete
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informovat telefonicky èi osobnì. Od státních zaøízení se v ohledu plateb
pøíliš neodlišují. Strava a ubytování jsou hrazeny ze starobního dùchodu
klienta a dle zákona o sociálních službách je možné požadovat èástku
maximálnì 10 800 Kè mìsíènì.

Skuteèné náklady na pobyt jednoho klienta jsou však výraznì vyšší,
prùmìrné mìsíèní výdaje na lùžko v domovech pro seniory v Èeské
republice èiní cca 28 tisíc Kè. Jakým zpùsobem jsou tyto náklady pokryty?
Lidem, kteøí potøebují péèi druhé osoby, pøiznává stát sociální dávku –
pøíspìvek na péèi. Výše pøíspìvku záleží na stupni závislosti neboli míøe
potøeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 800 Kè až 12 000 Kè.
Tuto èástku pak dostávají ze zákona pøímo peèující zaøízení.

Obyvatelé domova si mohou ve svém »balíèku« za ubytování nad
rámec zajištìné péèe pøiplatit pøíspìvek za fakultativní služby. Tady je
možné využívat  rehabilitaci, masáže, saunu, kadeøníka, pedikúru, pobyt
a pøespání rodinného pøíslušníka na pokoji, kdykoli pøijede na návštìvu,
uspokojena je potøeba wifi pøipojení, telefonu, na patøe jsou laptopy...
Senioøi mohou s vnuky skypovat – zásadní myšlenka ovšem je, že se jim
i v tìchto ohledech bude personál vìnovat, uèit je dovednostem, které je
udrží ve spojení nejen s rodinou...

Nestátní zdravotnické zaøízení domova pro seniory Emauzy je samozøejmì
registrováno jako jiná zaøízení tohoto typu, jako DD na Hluboké, Máj
a podobnì. Privátní nestátní zaøízení nejsou státem rozmazlována.
Finanèní pøíspìvek na výstavbu od kraje žádný, pøístup politikù nepøíliš
podporující. Ani v dobì, kdy krajskému mìstu chybí min. 500 lùžek pro
klienty. Velký zájem je ovšem projevován ze strany èeskobudìjovické
nemocnice, podívat se pøišli primáøi, napø. z oddìlení LDN. Legislativnì
má zaøízení šanci požádat o dotaci na rok 2014 až
letos v øíjnu. Urèitì se o ni pokusí zažádat, ale úspìch
není jistý.

Intimita rodinného zaøízení
Trend malých zaøízení mezi 50 – 60 lùžky splòuje
pøedstavu rodinného zaøízení, aby si klienti lépe
pamatovali oblièeje sester, aby je znali køestním
jménem a tak je také oslovovali. 

Pøijïte se podívat za rok, jak se osvìdèíme v praxi,
zve Vladimír Stráský. Budu rád, pokud lidé u nás
najdou profesionální péèi na bázi pøíjemného prostøedí, dostatku personálu
a spolupráce s rodinou. 
Rodinu nenahradíme, ale nahradit mùžeme 24 hodinovou kvalitní
profesionální péèi, kterou jen tìžko mùže rodina dát svému seniorovi,
pokud není schopen samostatnì se o sebe postarat. A budu rád, pokud sem
rodina za svými blízkými bude pøicházet, trávit s nimi èas, kritizovat nás,
pøipomínkovat – spoleènì ještì hodnì vylepšíme. Tøeba nìkdy i nesmyslné
pøedpisy a zákazy – proè by si starý pán v nedìli po vepøové nemohl místo
èaje dát dvì deci piva? Je zdravé – my si to za stejné peníze udìláme jinak,
než pøesnì a bezmyšlenkovitì podle tabulek. Nesmyslné metody je jistì
záhodno mìnit tam,  kde dostanou ležící pacienti poslední jídlo v pìt
odpoledne a pak leží vzhùru a hladoví do deseti, jedenácti veèer, protože
neusnou –  pospávají pøece celý den. A pak je zase ráno v pìt vzbudí a
jdou jim mìøit teplotu. Stejnì tak je možné pøemýšlet, že svaèina nemusí
být jen rohlík s paštikou, ale tøeba bábovka s kávou. 

Proè víc nepøemýšlet a proè se k tomu nenechat nutit pøímo klienty, kteøí
mají také slovo. A proè si nìkdy s klienty neupéct klobásy v létì na grilu
na zahradì. Státní zaøízení – samozøejmì, ale alternativou jsou i ta
soukromá. I proto, aby se vzájemnì ovlivòovala úroveò obou. 

Myslím si, že právì díky individuálnímu pøístupu je urèitì po podobných
zaøízeních velká poptávka? Proè jich nevzniká víc?
Když oslovíte lidi bohaté, aby s vámi do takového projektu šli, vezmou si
papír a tužku a zeptají se, jaká je návratnost? 15 let a s rizikem? To jste se
pomátli. My radši postavíme a prodáme byty. Jsou pøesvìdèeni že projekt,
který je nevratný do osmi let, je projekt špatný. Nicménì já jsem
pøesvìdèený, že je to nadèasový projekt, s velmi pøísnì dodrženými
zdravotnickými, hygienickými a mnoha dalšími pøedpisy – ale hlavnì, že
tady zhodnocujeme své know – how. Protože instituce s péèí o èlovìka –
kterou a� posoudí jiní, zda je kvalitní – je podle mì nìco víc než výhodnì
prodávat 70 m bytové plochy. I když jsme zatíženi dlouholetým2 

hypoteèním úvìrem, který budou splácet ještì moje dìti a budeme hodnì
opatrní a napnutí, aby všechno dobøe dopadlo.

Kde jste se inspiroval? Mìl jsem diskuse s mnoha odborníky, a ty diskuse
zdaleka nekonèí. Okukovali jsme jinde, máme tady dvì dìvèata (jedna
pracovala 15 let v Rakousku a druhá v USA). Myslím, že svou vizi jsme
mìli jasnì formovanou. Jestliže je nìco nìkde obecnì špatnì – za této
situace vždycky nacházíte lepší øešení. Nás taky bude nìkdo kritizovat,
i my sami víme  mìsíc po otevøení, co bychom udìlali líp. Širší chodbu,
širší dveøe do pokojù, by� je norma umožòuje, ale hùø se vyjíždí z postelí,
otvírání dveøí nikoli proti sobì, chodbu alespoò jednou v pùlce pøerušit
oknem a prosvìtlit. Jsem hrdý na dokonèenou rekonstrukci, øíká Vladimír
Stráský, a i když jsme byli limitováni pøestavbou, danou nosnými zdmi,
a vytìžili maximum, co šlo, ta podoba byla dohodou mezi námi všemi
a architektem. Esteticky nemám problém, ale novostavba by vypadala
jinak.

Pohled vrchní sestry
Pro mì osobnì je moje pøítomnost tady urèitá výzva, protože v sociálních
službách se pohybuji pøes 30 let, øíká sympatická  vrchní sestra CSS
Emausy a jednatelka zároveò, Jaroslava Reiserová.

Pracovala jsem dlouho ve státním zaøízení a za ta léta jsem získala
pøedstavu toho, co bych už nechtìla dìlat. Jednak se mi nelíbí domovy,
kde jsou desítky lidí pod jednou støechou, to je jedna vìc, kterou jsem
mìla jako podmínku. Aby to byl malý domov, abychom se v nìm snažili
vytvoøit domácí atmosféru a hlavnì, aby v nìm lidé neprožívali pasivní
stáøí, aby ještì nìco dokázali a my abychom jim v tom pomohli. To vnitøní
naplnìní pak uspokojí jak samotné klienty, tak nás okolo. A navíc vím –
a každý jsme si to zažili nebo ještì zažijeme – jaké to je, když vás tíží
starost o nìjakého seniora, a musíte chodit do práce a hledáte velice tìžce
øešení. Pokud víte, že se vám o nìj nìkde postarají a nejen, že ho nakrmí,

pøebalí, ale nenechají ho jenom koukat do zdi, budete
za to vdìèní. Doma je doma, ale zvládnout péèi o
ležícího pacienta není v silách jednotlivce. Mnohdy se
pak rozklíží i vztahy v rodinì, nebo peèování odnese
ten, který peèuje, a� už zdravotnì nebo psychicky.

Cílem je tedy také poskytnout zázemí rodinám, aby
mohli v klidu žít svùj pracovní a soukromý život a
vìdìli, že je o tatínka nebo maminku dobøe postaráno.
Že když za nimi pøijdou, najdou je v dobrém stavu,
najedené, spokojené a v rámci možností usmìvavé. A
schopnosti, které jim ještì zùstaly, jim nìkdo pomùže

využít a používat.
Urèitì chystáme spoleèné programy, cokoli se tady bude dít, bude vždy

s pozváním i pro širší rodinu. A� už posezení venku v zahradì nebo výlety.
Budeme rádi, pokud by iniciativa pøišla také z  okruhu rodin, víc lidí víc
ví, kde je hezky, kde je bezbariérovì, kam na výlet.

Pracovala jsem pøedtím v Libníèi, pùvodnì Schwarzenberkové
postavenou jako lázeòský dùm, ale dnes je zde Domov Libníè a Centrum
sociálních služeb Empatie. Zaøízení pìkné, zajímavá stavba, a hodnì jsme
tam vybojovali. Chci øíct jedno, podle mne to nejdùležitìjší: na domu
nezáleží, nový, starý, mùže to být i jen improvizace v podmínkách, které
nejsou dokonalé, ale vždy jde o náboj a atmosféru, které to zaøízení má.
Ani luxusní zaøízení, kde je naleštìno a blýská se, nemusí svým klientùm
pøinést dobrý pocit. A kdyby zákon o péèi a sociálních službách ménì
zatìžoval lidi administrativou a více dbal na lidský pøístup, bylo by nám
všem lépe. webové stránky:www.cssemauzy.cz
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Pøedstavujeme vám...

Živnostníci to dneska nemají jednoduché. Jednak je kdekdo kritizuje anebo jim závidí,
jednak danì, a to i tìch »obyèejných« lidièek, co se dennì perou s každodenní pøízní èi
nepøízní zákazníkù, poèasím, s cenami energií, pronájmù, materiálù a já nevím èeho ještì
– jsou prý ještì nedostateènì nastaveny. Nevím jak vy, ale já si vždycky vzpomenu na
pohádku Pyšná princezna a na výbìrèího daní, hrál ho skvìle pan Hlinomaz. V noci pøed
medvìdem bázlivý, za dne nenažraný. Tak nìjak.

Nìkteré ze živnostníkù už jsme vám ve Zpravodaji pøedstavili, a nemíníme v tom
pøestat.  Aspoò zjistíte, kdo vám dobøe opraví auto, uèeše hlavu, prodá maso nebo knihu,
nebo nìco na sebe. Kdo se chcete trochu zveøejnit, ozvìte se!

A pozor, seznam živnostníkù, vypracovaný v hlubockém Infocentru je právì tam
k dispozici.

Co vlastnì dìláte...
zeptali jsme se pana Pavla Petráèka z firmy Petbullmoto

S prodejem motocyklù a skútrù jsem na Hluboké zaèal pøed deseti
lety. Celých deset let to tedy ještì není, letos na podzim v listopadu
to bude pøesnì deset let. Od zaèátku provádím jak servis skútrù, tak
servis i velkých motocyklù s objemem od 125 do 1300 ccm.

Dìlám samozøejmì i opravy havarovaných motocyklù a skútrù. Co se prodeje týèe,
získal jsem postupem èasu zastoupení na prodej znaèek jako jsou  Benelli, Derbi, Sym,
Kentoya, Keeway. V oblasti velkoobjemových motocyklù žádné oficiální zastoupení
nevlastníme, pouze provádíme pozáruèní servis, kromì znaèek BMW, Ducati, H-D. U výše
jmenovaných znaèek skútrù provádíme samozøejmì záruèní i pozáruèní servis. Novì
prodáváme Elektrokola od zavedené znaèky Kentoya. Specializuji se i na pøestavby
motocyklù, hlavnì styl Cafe racer a renovaci motocyklù.

Na otázku zda se vìnuji nìjakému motoristickému sportu, musím bohužel odpovìdìt
zápornì, ale motorkami žiju už více než 30 let. Naši provozovnu zákazníci najdou na
výpadovce z Hluboké smìrem na Týn nad Vltavou, dá se øíci skoro na konci po pravé
stranì. Nabízíme skútry nové i bazarové, motocykly od objemu motoru nad 250 ccm pouze
bazarové. Dále komplet servis záruèní i pozáruèní. Mimo to mùžeme nabídnout i prodej
doplòkù jako jsou boxy na moto, nosièe, rùzné tankvaky a brašny, baterie, oleje, pøilby,
rukavice a spoustu dalších vìcí, které motoristé potøebují, vèetnì dobré rady. Více
naleznete na našich stránkách www.petbullmoto.cz

Krásné jaro všem milovníkùm motorek!

Maškarní diskoples v Purkarci,
poøádaný už tradiènì SDH, se jako

tradiènì také vydaøil. 
Dìtí bylo jako smetí a krásných masek

ještì víc. Ta »malá« skupinka jsou hlavní
poøadatelky, samozøejmì hasièky. 

 

Vítání jara na Vondrovì

S jarním sluncem za okny haly zahájily Jezdecké halové
závody ve dvoøe Vondrov jezdeckou sezónu roku 2013.
Ve dnech 16. a 17. bøezna se ve vondrovské hale v sedmi
skokových soutìžích rùzných stupòù obtížnosti
pøedstavilo témìø 90 jezdcù. Výkony jezdcù a koní
i zaèátek jezdeckých akcí ocenily desítky divákù, kteøí
závody navštívili. K pøíjemné atmosféøe pøispìlo také
obèerstvení a doplòkový program. LB 

Lyžaøský výcvik tøetích tøíd
V únoru odjela vìtšina žákù tøetích tøíd naší základní
školy do šumavského lyžaøského areálu Kramolín na

pìtidenní lyžaøský kurz. Poèáteèní obavy vystøídaly velké
pøípravy a tìšení. Dne 18. února se 36 školákù ubytovalo
v penzionu Lipenka a hned se vyrazilo skibusem na
sjezdovku. Po rozdìlení do družstev trénovali ještì ménì
zdatní lyžaøi ve Foxparku. Zdatnìjší už se zaøadili do
fronty na sedaèkovou lanovku a pìt dní vylepšovali pod
vedením svých paní uèitelek – instruktorek – svùj lyžaøský
styl. 

Malým lyžaøùm nevadil
mráz, snìžení, ani obèasné
pády a pìt hodin dennì
zdatnì trénovali.
 Odmìnou jim byla
výborná strava v penzionu
a pestrý veèerní program –
hry, soutìže, narozeninová
párty, kouzelník i karaoke. Ve støedu dìti navštívily
Aquaworld Lipno a zadovádìly si na skluzavkách, ve
víøivkách a v divoké øece.

Kurz se obešel bez slz, úrazù i nemocí, takže se dìtem
v pátek z Lipna domù ani nechtìlo.

ZŠ Hluboká nad Vltavou 
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Dobrá sekretáøka si šéfa hýèká
Motto: Jenom tøi chyby, to by šlo, chválí øeditel novou mladou sekretáøku, sklonìnou nad psacím strojem... 

Tak pokraèujme, nadiktuji vám druhé slovo...

Profese – døíve sekretáøky/ dnes asistentky – je stejnì jako pojem »blondýnka« èastým terèem více nebo ménì povedených vtipù.

Asistentka øeditele Alšovy jihoèeské galerie má do »blondýnky« i typické sekretáøky daleko. Nikola Musilová je štíhlá èernovláska,

sportovního typu a pùsobí velice aktivním a živým dojmem. Je to mladá sympatická dáma, která – aè nedlouho ve funkci asistentky

øeditele AJG – tady organizuje èas a povinnosti už svému tøetímu šéfovi. Hned pøi prvních setkáních s ní jsem si na tiskových

konferencích AJG a akcích pro veøejnost všimla její velmi pøíjemné dovednosti, kterou disponuje: Nikola umí každého novináøe 

èi hosta oslovit s opravdu upøímným zájmem, úsmìvem a radostí. Neèiní rozdíl mezi velkými a malými umìlci, ani mezi 

velkými a malými novináøi. Možná to bude tím, že svou práci dìlá ráda a s nadšením a dá se to poznat na první pohled. 

Správná sekretáøka by mìla být do svého šéfa zamilovaná
– to øíkala skvìlá paní sekretáøka z mého prvního
zamìstnání. Byla o 20 let starší než šéf, ale za touto teorií si
stála. Samozøejmì mìla na mysli lásku platonickou. Moudøí
šéfové pak vìdí, že co je v domì, není pro nì, protože jedinì
tak zùstane asistentka v pozici ochotné, milé, pracovité
a nepostradatelné pomocnice. Je to tak?
Myslím si, že v jistém smyslu by to tak mìlo být. Asistentka
si samozøejmì pøeje, aby se její »šéf« cítil dobøe, protože
jejich pracovní vztahy jsou vzájemnì úzce propojené.
Naštvaný šéf a protivná sekretáøka, to je velice nepøíjemná
varianta. Záleží mi na tom, abych rùzné situace, úkoly,
povinnosti, a podobnì, øediteli galerie jaksi pøedpøipravila
a filtrovala, protože není možné ho nechat všemu napospas
a v první linii. Takže samozøejmì vìtšina vìcí, které
pøicházejí zvenku, pøichází pøese mne, a opravdu jsem jakýsi
»hromosvod« dìní kolem nás. Od toho je tady právì
asistentka, prakticky – i jaksi virtuálnì – v pøedsálí jeho
pracovny.

Jak jste se ocitla v galerii na Hluboké? 
Byla jsem pøijata pøed 4 roky a mìla pracovat na revizi
knihovního fondu v knihovnì AJG. Byl to ale úkol na dobu
urèitou a po ukonèení práce jsem mìla v galerii skonèit.
Nicménì tehdejší øeditel ing. Bednáø byl asi s mojí prací
spokojený, a proto jsem nakonec vystøídala tehdejší
asistentku, která odcházela na mateøskou.

Jste mladièká asistentka, ale zdá se, že vám jde práce od
ruky... Mám ekonomickou školu, takže vzdìlání pro tuto
práci mám a nìjaké zkušenosti už také. Jsem k ruce panu
øediteli a zvládám asistentské práce, ale organizuji také styk
s veøejností a mám na starost PR, tedy vztahy s veøejností
a novináøi. Zaøizuji propagaci k daným akcím a výstavám
v novinách a jiných médiích, informuji o doprovodných
programech, svolávám tiskové konference a rozesílám
pozvánky na akce s veøejností...  Ale pøevážnì se skuteènì
nejvíc starám o agendu pana øeditele – organizuji mu èas,
schùzky... 

Když jste zaèínala, pøebírala jste okruh kontaktù pro vaši
práci? Ne, v podstatì jsem zaèínala od nuly. Jak v té
asistentské pozici, tak public relations jsem si musela
vypracovat k dnešní, doufám co nejkompletnìjší podobì.
Byla to docela tvrdá práce, vytvoøit databázi, vyhledat
veškeré potøebné kontakty, oslovit je a zaèít s nimi
spolupracovat.

Kontaktujete jen jihoèeský kraj nebo oslovujete i vzdálenìjší
instituce a návštìvníky galerie?  Pøi vìtšinì akcí oslovujeme
hlavnì blízké okolí, to znamená jihoèeský okruh, ale pak jsou
výstavy, které mají urèitý pøesah, a mìlo by se o nich vìdìt
trochu dál. Samozøejmì máme snahu pøilákat na nì
obecenstvo z širšího okolí. A to nejen z Èech, ale i zahranièní
turisty. Poslední dobrou se stále více rozvíjejí také
pøeshranièní kontakty s Rakouskem, Nìmeckem, je to
dùležité a zajímavé pro obì strany, abychom o sobì vìdìli a
navštìvovali podobné instituce i v zahranièí.
Moje práce je mnohostranná, je všeobecnì známé, že Alšova
jihoèeská galerie má na starost vlastnì tøi pracovištì, 

Foto z galerie: Mona Lisa – Nikola Musilová, autor Jan Pirgl

budìjovický Wortnerùv dùm, Bechyni a galerii na Hluboké. Každý rok se pøipravují
výstavy, doprovodné programy, na Hluboké hudební léto. Letošní rok je navíc
významný svým výroèím založení galerie. 

Naším zájmem je ovšem i pøání, aby naši návštìvníci k nám chodili opakovanì, aby
využili možnost prohlédnout si pìkné výstavy, které AJG nabízí, a také si vychutnali
výjimeènost prostøedí, ve kterých jsou výstavy instalovány. V tom si myslím, mají
výhodu jak hluboètí, tak budìjoviètí, mají galerii blízko a mohou ji navštìvovat
nìkolikrát v prùbìhu roku a my je rádi vítáme jako naše domácí pøíznivce.

A vás samotnou umìlecké prostøedí vašeho pracovištì inspiruje? Jak jste si zaøídila
domácnost? Já sama si opravdu vážím toho, že mohu pracovat v prostøedí, které by
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èlovìk na bìžné asistentské pozici nenašel. A vždycky, když jdu do práce,
z toho mám radost, jsem za to vdìèná. I když jsem typ èlovìka, který má
svùj domov zaøízen spíš èistými liniemi, modernì, jednoduše, nemám ráda
zaplnìný prostor... pøesto mì prostøedí galerie velmi tìší a jsem mezi
všemi historickými umìleckými díly moc ráda.

Myslíte si, že øeditel galerie oceòuje spolupráci s vámi?
Doufám, že ano. V mnoha ohledech se snažím být jeho »nepostradatelná
pravá ruka«. Moje práce na sekretariátì pøedstavuje urèitý soubor
informací, úkolù a záležitostí, které panu øediteli pøipravuji tak, aby je
mohl souvisle vyøizovat.

Doma se mi obèas diví, že mám diáø pøeplnìný poznámkami a že si
tøeba veèer rovnám myšlenky a úkoly na druhý den v práci, abychom je
pak mohli øešit plynule a v návaznostech. Prostì mám domácí úkol. Není
to totiž povolání, kde pracujete od osmi ráno do ètyø odpoledne a po
zbytek dne máte prázdnou hlavu.

Takže jaké by mìla mít vlastnosti dokonalá asistentka?
Je jich urèitì hodnì, tìžko všechno vyjmenovat... Nejdùležitìjší je urèitì
na nic nezapomenout, udržet myšlenku a vnímat vždycky více smysly.
Poslouchat, zapisovat to dùležité, organizovat, brát telefony, pøedávat a
vstøebávat informace, být trvale dobøe naladìná a nekoukat na minuty
navíc. Moje kanceláø je prùchozí všemi smìry, jak v tom opravdovém
slova smyslu, tak i pøenesenì: nemohu se pøi práci soustøedit na jednu vìc,
nenechat se rušit a úkoly dìlat postupnì. To nejde. Funguji v nìkolika
rovinách najednou a také dìlám spoustu vìcí najednou, ale na výsledku
nesmí být znát žádný chaos.

Je výhoda v tom, že my ženy zvládáme víc èinností najednou, zatímco
když promluvíme na muže, který si zavazuje tkanièku, neslyší nás?
Já musím øíct, že souèasný pan øeditel dokáže hodnì vìcí dìlat najednou
a nìkdy mám takový pocit, že má oèi i uši všude. Ale v tom dobrém slova
smyslu. Je podle mého názoru opravdu odborník na svém místì, zvládá
toho najednou hodnì, má to hlavu a patu a má dobré instinkty a nápady.

Také mì potìšilo – a myslím, že i další kolegy – že v mnoha ohledech
nám dává volnou ruku a samostatnost. Možnost sama se projevovat, mít
vlastní pravomoce, zodpovìdnost za moje aktivity. To je šance, abych
mohla prosazovat svoje nápady a myšlenky, a to je velice motivaèní
chování,  které u nadøízeného oceòujete. Pokud vás totiž práce opravdu
baví a hledáte v ní náplò a uspokojení, inspiruje vás to. Stejnì tak se chová
i k ostatním, dal nám dùvìru, aè pøišel jako nový øeditel, nevyhraòoval se
vùèi stávajícím zamìstnancùm, naopak, podporuje nás. Což je pøíjemné
pro všechny, když zjistí, že se jim daøí prosazovat nápady a myšlenky, se
kterými v minulosti nemohli prorazit. Dal nám všem šanci pøedvést, co
v nás je.

Pocit, že v galerii se dýchá volnìji než døíve je znát a myslím, že to
veøejnost vnímá pøíznivì. Ano, mám radost z toho, že výsledky naší práce
jsou už hodnì vidìt a že nám to odborné okolí i návštìvníci dávají najevo.
Všímají si zmìn, které se v galerii staly, a chválí nás. Je to pøíjemné slyšet,
ale samozøejmì pracujeme dál, aby to bylo ještì lepší.

Takže bude to letos ještì lepší? Zkuste nás nalákat na program letošního
významného galerijního roku. V dubnu zaène výstava Osvobozování
sentimentu, kde se pøedstaví podoby støedoevropského romantismu
a biedermeieru. To je krásné téma, které vyvrcholí Romantickou nocí
v galerii 8. èervna. Loòský rok pøi akci Noc v galerii pøijaly úèast rùzné
dávné kostýmované osobnosti historie, letos jsme ni pozvali jednu
autentickou... Letošní Galerijní noc se totiž bude konat pod záštitou
ministra zahranièních vìcí Karla Schwarzenberga, který nás možná poctí
svou návštìvou.

Návštìvníci se také mohou tìšit na øadu zajímavých výstavních
projektù, které jsme pro tento rok pøipravili ve Wortnerovì domì
v Èeských Budìjovicích. 

Ale hlavnì, v pøedešlém týdnu jsme
dovezli první èást dìl a artefaktù pro
nejvìtší výstavu letní sezony Andy Warhol
»Zlatá šedesátá«. Vìøíme, že výstava bude
lákadlem pro návštìvníky zblízka i zdaleka
a oslavíme s ní jak šedesát let od narození
naší galerie, tak retro vzpomínku na
umìlecká šedesátá léta a také Warholovy nedožité 85. narozeniny. 

A na konci roku si pøipomeneme výstavou »našeho« Mikoláše Alše –
výroèí 100 let od jeho smrti.

Rušný rok v galerii... Má asistentka øeditele aspoò obèas šanci si trochu
odpoèinout od každodenního kolotoèe?
Moc klidných období v galerii nezažíváme. Turistická sezóna je nejživìjší,
to je pochopitelné. Možná ke konci roku je to trochu volnìjší, ale stejnì
je poøád co dìlat. Na jaøe pak vždycky nabíráme dech a organizujeme
nejvìtší objem práce, aby hlavní sezóna probìhla tak, jak má. Takže
možná snad trochu øíjen, listopad je ve znamení zklidnìní. Ale rozhodnì
to není o tom, že bychom se nudili.

Musím øíct, že aktivita a variabilita mých povinností mì dokonale
naplòuje, jsem totiž povaha, která by byla neš�astná, pokud by dìlala
jednostrannou èinnost. Mám to tak i se sportem a s volným èasem, jsem
prostì živý èlovìk, který se nechce nudit a potøebuje spoustu impulsù.

Ale zrovna si léèíte bolavou krèní páteø. Nemáte toho na krku pøíliš?
Možná ano, ale takový je údìl asistentek. Doktoøi se vzhledem k mému
relativnì mladému vìku trochu zdìsili nad stavem mých krèních obratlù.
Dokonce se mi snažili zakázat nìkteré sportovní a jiné aktivity. Což je pro
mnì nepøijatelné, protože já jsem natolik akèní typ, že by mì neèinnost
ubíjela. Chodím na rehabilitace a až to pùjde, urèitì zase zaènu se sporty,
které mám ráda.

Moje práce mì baví, jsem maximálnì spokojená a nemìnila bych.
Protože zatím nemám žádné závazky, mohu se jí vìnovat opravdu naplno.
A naštìstí pro mne, není to jen sezení u poèítaèe a zvedání telefonu, práce
asistentky øeditele v galerii má mnoho podob a je docela pohyblivá,
rozhodnì se jenom nehrbím za psacím stolem.
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Vzpomínka paní Rùnové
Zakrátko to bude 70. let od chvíle, kdy skonèila druhá svìtová válka. Pamìtníkù bude ubývat a osobních vzpomínek také. 

Jsou ale ještì mezi námi takoví, kteøí tehdy zažili tìžké chvíle a právì dnes, ve stáøí, se jim vracejí v podobì tìžkých snù. 

O jednom takovém vzpomínání jsme si povídali s paní Stanislavou Rùnovou. A bylo to povídání trochu smutné. 

I když nakonec mùžeme øíct, že všechno se v dobré obrátilo – z tìžkých chvil svého mládí vyvázla a prožila »obyèejný« život,

s mužem a se tøemi dìtmi. Ne každý, kdo tehdy prožil to, co ona, takové štìstí mìl.

Narodila jsem se ve Staòkovì v Chlumu u Tøebonì a žila tam se svými
rodièi a sourozenci, zaèíná své vyprávìní paní Rùnová. Na Hlubokou jsem
pøišla asi pøed 65 lety. To už jsem byla vdaná, první dceøi bylo asi 10
mìsícù. Mùj muž byl elektrikáø, pracoval na hlubockém elektrotechnickém
uèilišti na internátì. Bydleli jsme u kaplièky v Zámostí, tam se nám
narodily další dvì dcery. Když byly vìtší, šla jsem do práce. 

Pracovala jsem v restauraci Podhrad, v kuchyni, je to už hodnì dlouho,
dobrých 30 let. Byli tam tehdy samí dobøí a milí lidé. Znala jsem pana
Øádu i jeho ženu, pana Peleckého, pana Dvoøáka, paní Ouškovou, paní
Piskaèovou a další...  Moc ráda na tu dobu vzpomínám.

Pracovala jsem tam do svých 50 let, pak jsem chvíli žila u dcery
v Milièínì, a nakonec jsem se vrátila zase na Hlubokou. Teï už bydlím tøi
roky v Domovì dùchodcù, ve tøetím patøe, z našeho pokoje máme hezký
rozhled na Munický rybník a ještì dál...

Vaše dcera øíká, že si obèas vzpomínáte i na tìžký zážitek, který jste
zažila jako mladé dìvèe. Vzpomínky se mi dnes vracejí, jako by se to stalo
nedávno. To mi bylo 17 let, byla jsem totálnì nasazená a jezdila jsem
tehdy od nás ze Staòkova do Lièova (mìsteèko Litschau za rakouskými
hranicemi poblíž Gmündu). Dojíždìlo nás tehdy z Èech víc, pìt holek
pøímo od nás ze Staòkova tam jezdilo do fabriky a pletly jsme ve výrobì
pro nìmecké vojáky svetry a všecko možné z vlny. Pak nás pøendali do
Steinbachu, a tam jsme jezdili také vlakem.  Ale moje maminka se pak
rozstonala a já jsem zùstala doma, starat se o maminku, ale hlavnì o dìti.
Já byla nejstarší, musela jsem pomoci. Ptala jsem se kamarádek, jestli se
šéf nezlobí, nebo se nìco nedìje, ale nic prý neøíkal, a tak jsem byla
klidná. Až jednou, byla pùlnoc a nìkdo nám bušil na dveøe domu.

Z Chlumu pøišel èetník. A ptal se, jestli naši mají dceru Stanislavu.
A pak, že jde pro mnì a že mne má pøedvést do Budìjovic na gestapo
k výslechu. Takže já se musela o pùlnoci obléknout a šli jsme devìt
kilometrù pìšky až na chlumecké nádraží. Byl únor, velká zima. Ráno
jsme pøijeli na gestapo, pøedal mì tam a tam  už byli dvì další dìvèata
a nìjací kluci. Nic moc nevyšetøovali, provinìní pro nì bylo dostateèné:
nenastoupila jsem do povinné práce, jak jsem mìla. Taky nám hned
ostøíhali vlasy, dìvèatùm, co mìla dlouhé – úplnì dohola. A do pátku nás
tam nechali a v pátek nás vezli zase dva èetníci do Plznì a rovnou na Bory.

Tam nás bylo na tøi sta. Odvedli mì na cimru. Musela jsem svléct svoje
obleèení, odevzdat, a všechny ženské jsme dostaly stejné kalhoty, blùzy
a kostkaté šátky. Navrch tìžké hubertusy, to se tehdy nosívalo. A vodili
nás za prací. Do Škodovky, umývat sály, do zahradnictví, do krechtu
vybírat brambory. Vìtšinou to byly hodnì tìžké práce. Z tìch lidí
zavøených jako já jsem tam nikoho neznala, sama mezi cizími, mladá
holka, která pøedtím z domova nikde daleko nebyla, celá neš�astná –
a ještì víc jsem se trápila – naši nevìdìli, kde jsem a odtud nebylo jak jim
poslat zprávu. Pozdìji doma jsem se dozvìdìla, že si mysleli, že mì zabili
pøi náletu v Budìjovicích.

Bylo to ke konci války, ale tehdy jsme samozøejmì netušili, jak dlouho
ještì válka bude. Vstávali jsme ráno v pìt hodin, dostali èerný kafe a malý
krajíèek chleba, a museli jsme to vydržet do tøí hodin. Pak nás èetník asi
skupinu 30 lidí vodil na jídlo, to jsme dostali misku s omáèkou, nìjakým
bramborem a veèer zase jen èerný kafe. Takových skupin tam bylo víc, po
tøiceti lidech, nìkteøí byli starší, ženy, mužský.

Jedna nìmecká dozorkynì tam byla hroznì zlá. Je hrozný na to
vzpomínat. Kdo nemìl zapnutý knoflíèek, strhala nám halenku. Všichni
jsme museli mít stejnì zavázané šátky, kontrolovali všechno a nìkteøí byli
opravdu velice zlí. Dozorci byli naši, Èeši, ale i Nìmci, povely nám dávali
nìmecky, chodívali jsme po tøech ve skupinì, honili nás, marš, marš!
V Plzni, na Borech, jsem byla až do dubna. Prožili jsme tam nálety, tìžké
bombardování, v noci jsme museli utíkat do krytu, každá popadla deku
a bìželi jsme. Potom ani ve dne se nedalo dìlat a èasto jsme museli utíkat.
A naši nic nevìdìli, až do té doby, co jsme dìlali práci v zahradnictví.
Tam byl takovej hodnej zahradník a øekl nám, holky, která chcete napsat
domù, pøinesl nám papír a obálku. A já napsala, i adresu na obálku, on to
poslal a tak teprve se naši dozvìdìli, co se vlastnì se mnou stalo. 

Tehdy dìlal v Plzni jeden èlovìk ze Staòkova, našich známý, jmenoval se
Karel a naši ho za mnou poslali, pøišel, našel mì kde jsme byli zavøení,
pøišel na vrátnici. Jakou já mìla radost! Pak mi naši poslali balík, na
vrátnici jsem to musela otevøít, ukázat. Poslali mi høeben na vši, který jsem
si pøála. Potøebovali jsme ho, to prostøedí tam bylo hrozné. V sobotu jsme
dìlali jenom do odpoledne a v nedìli a když byla chvíle èasu, prohlížely
jsme si vzájemnì hlavy. Která by mìla vši, zase by ji nemilosrdnì ostøíhali
dohola.

Spali jsme v tìch místnostech na pryènách vedle sebe a každé dvì hodiny
jsme mìli hlídku, støídali jsme se, museli jsme chodit venku a hlídkovat a
pak zase vzbudit další, to byla souèást trestu.

Pro mì to byl hrozný èas, mladá holka, nezkušená, všeho jsem se bála...
Tu dozorkyni jsem jednou po letech potkala... Pøijela sem na Hlubokou s
nìmeckým  zájezdem, jedli na Podhradì, a já ji poznala, mìla totiž
takovou skvrnu na tváøi, pamatovala jsem si ji dobøe. To bylo ještì
v dobách za socialismu. Nìkdo z kuchynì mì posílal, a� ji jdu udat, jiný
zas zrazoval, aby z toho nebyly nepøíjemnosti. Byla jsem tehdy úplnì
zdìšená, roztøesená, samozøejmì jsem neudìlala nic. 

Kdy jste se pak nakonec vrátila domù? Èeský èetníci nám pak ke konci
pomáhali, byli hodní. Potom ke konci dubna najednou vyhlásili, že
mladiství do 18 let budou zítra propuštìni, a já do toho ještì spadala,
protože jsem mìla mít 18. narozeniny za týden. Já a ještì dvì dìvèata
z naší cimry jsme byly propuštìny. Nemohly jsme radostí ani dospat a ráno
jsme mìly odjet. Ten den ráno pak bombardovali Plzeò, na to se nedá
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zapomenout, jaká hrùza to byla. Domy padaly, všude zmatek,
úplná apokalypsa. Jelo nás propuštìných víc, ale my tøi jsme
zùstaly spolu. Jedna vystoupila z vlaku v Budìjovicích, druhá
v Tøeboni a já jela ještì zastávku do Chlumu. Odjíždìly jsme
nìkdy odpoledne, pøeš�astné, šly jsme bosy, protože jsme mìly
nohy bolavé, rozedøené, museli jsme totiž nosit takové bufy
vojenské, tìžké a tvrdé. Já jsem šla taky bosa, boty jsem držela
v ruce, moc teplo nebylo, byl duben. 

Z Plznì se jelo kousek a muselo se pøestupovat na vlak do
Veselí. Byl už veèer, všude kolem bylo na nádraží plno vojákù,
leželi po zemi, unavení, znièení, a my tøi holky èekaly pøes
celou noc na vlak, hladové, vysílené. Sebraly jsme odvahu a u
jednoho domku poblíž nádraží jsme  zazvonily, vyšla paní a
my poprosily, že máme velký hlad a jestli by nám nìco nedala.
Byla moc hodná. Vzala nás dovnitø a øekla, že má taky syna
nìkde daleko a doufá, že mu taky nìkdo pomùže, a dala nám
polívku a chleba k jídlu. Byly jsme jí strašnì vdìèné, ještì
dneska si pamatuju, jak nám chutnalo.

Pak už jsme se doèkaly ranního vlaku a jely spolu dál, až
jsme se pak rozdìlily. Pøijela jsem do Chlumu a zase musela jít
tìch 9 km domù, a pamatuju, jak jsem pøicházela ke Staòkovu
po silnici, a vidím, babièka moje, maminka mé maminky,
pracovala na poli.  Zavolala jsem na ni, babi, a ona na mì a
objímaly se a plakaly, øíkala mi moje dìveèko zlatá.

Pamatuju si to, je jako by to dneska ráno bylo. Byla jsem
hubená, bodej�, dneska už jsem takhle široká, ale tehdy jsem
se vrátila jako lunt.
Takže to byly moje tøi mìsíce strachu a trápení, i když si
dodneška pamatuju i tu velkou radost, když byl nástup a
vyhlásili, že nás pustí domù. Ti ostatní prý šli hned týden po
nás. Ale kdo tehdy vìdìl že válka doopravdy skonèí...

Zùstaly vám nìjaké kamarádky z té doby? Hledala jsem je, ale
až po létech a už nenašla. Nenašly jsme se, jména jsem poøádnì
nevìdìla, jenom køestní, už jsem se o té doby s nimi nesetkala.
Jednou ve Staòkovì jsme mìli sraz rodákù, a to už jsem byla
vdaná, s dìtmi a tam ty holky, co jsem s nimi jezdívala do té

fabriky v Litschau na práce, se mnì ptaly, Slávino, a ty ses nepøihlásila o nìjaké
odškodnìní? Ony to tehdy udìlaly a nìco málo dostaly.

Tìžký zážitek to byl. Pak už sice nastal konec války, ale ještì pamatuju, jak tehdy
vyváželi Nìmce z krytu u Staòkova, a jiní Nìmci utíkali tudy kolem nás cestou,
pamatuju si že jsme tìm mladým klukùm tehdy, když prosili, že mají žízeò, nesli džbán
vody. A pak pøišli Rusové a chovali se ještì hùø než Nìmci. Mámy schovávaly holky
na pùdách, zahrabávali je do sena a pøece jednu pøepadli a znásilnili. 

Hrozná doba to byla.

– Paní Rùnová oslaví  25. dubna své  86. narozeniny. Blahopøejeme!!!
Na Podhradu pracovala pøes tøicet let. Fotografie kolektivu z jejího archivu Podhradu
je ze šedesátých let, paní Rùnová v první øadì sedící zcela vpravo, èerné šaty, èerné
vlasy... (Portrét paní Rùnové Jan Pirgl)

ZOO Ohrada
... chystá mnoho nového. V pøíštím èísle

pøineseme rozsáhlejší reportáž. V èervnu bude
dokonèena celá nová èást areálu, kde v krásných

pøírodních výbìzích najdete nová zvíøata,
dokonce tygry, ptaèí dravce, vlky, medvìdy,

kamzíky a další... 
Krom toho se chystají nové webové stránky. 

Naše malá zoo už není tak úplnì malá! 
Najdete v ní malé 
i velké kamarády.

Los Brutus, pøestože je
ho poøádný kus, je
vlastnì miminko.

Vydry jsou dovádivé
jako kluci v nejlepších

letech a tøeba havrani na
jaøe, aè byste u nich romantiku nehledali, se

nìžnì krmí zobákem do zobáku.
 A osel jako obvykle øve: Bìžte dál, tohle jsou
moje oslice! A nebo øve: Pojïte blíž a odveïte

si ty moje oslice, už mì fakt rozèilujou?
 ... Kdo ví???

Fotil: Kdo jiný, než Jan Pirgl. 
Pózují mu i zvíøata...

ZOO Ohrada – Velká prosba!!!!

Pokud vlastníte fotografie poøízené v areálu zoo Ohrada nìkdy z let 1945 – 1970, prosíme dejte vìdìt 
na tel. 775 622 006. Vedení Zoo by velmi uvítalo možnost si je okopírovat a dokumentovat tak minulost 

naší zoo z více zdrojù. Možná bude výstava... Za rok totiž oslaví ZOO Ohrada už své 75. narozeniny!!
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Nadìje pro zdraví v RRC Hluboká
Vìž hlubockého kostela se krásnì vyjímá na pozadí modrého nebe, slunce
v zahrádkách probudilo snìženky, talovíny, krokusy, nad Munickým
rybníkem krouží rackové... Ano, je tu tolik oèekávané jaro, doba nového
života, nových nadìjí. Novou nadìji pro ty, které trápí nemocné srdce
nebo bolavé klouby, pøináší také Relaxaèní a
regeneraèní centrum Hluboká. O jakou novinku jde, na
to jsme se zeptali Radky Schmiedové, Health & Spa
manažerky RRC.

Radko, prozraïte nám, jakou novinku RRC Hluboká
pøipravilo? Od února tohoto roku nabízíme v RRC
Hluboká speciální lázeòský program, který je zamìøen
na rekonvalescenci po prodìlaném onemocnìní srdce
nebo pohybového aparátu, kloubù, napøíklad po operaci
menisku nebo vazù.. Program je rozdìlen do dvou typù
– jeden je pobytový, tedy rekonvalescence spojená s
ubytováním, druhý je tzv. ambulantní lázeòský program
Via Health, urèený všem z Hluboké nad Vltavou, Èeských Budìjovic
a blízkého okolí. 

Co program Via Health obsahuje? Jak už název napovídá, mìl by
program být cestou ke zdraví. Proto je jeho základem individuální pøístup
ke každému, kdo program absolvuje. To je dáno už vstupní konzultací s
lékaøi specialisty – kardiologem MUDr. Ladislavem Pešlem a ortopedem
MUDr. Martinem Heldem z partnerské RRC Clinic. Po konzultaci s
lékaøem následuje ještì konzultace s diplomovaným fyzioterapeutem a na
základì doporuèení lékaøe je sestaven mìsíèní plán 16 lázeòských
procedur. Dále je souèástí programu neomezený vstup do wellness a
fitness RRC, kde je základní plán procedur doplnìn o další možnosti –
napøíklad rehabilitaèní plavání v bazénu, pobyt v solné jeskyni, stimulace
krevního obìhu v Kneippových lázních a podobnì. A další výhodou
programu Via Health je možnost využití navazující lázeòské péèe po
zákrocích, absolvovaných v èeskobudìjovické nemocnici.

Mluvíte o lázeòských procedurách – znamená to tedy, že v RRC nabízíte
tøeba rašelinové koupele, tak, jak je známe z klasických lázní?
Ano, RRC nabízí skuteènì plnohodnotné tradièní lázeòské procedury –
koupele, masáže, zábaly, terapie, spektrum je hodnì široké. A rašelinové
koupele? Ano, ty skuteènì našim klientùm poskytujeme, ale nejsou to ty
zmínìné rašelinové koupele – my máme koupele s rašelinovými extrakty,
které pøedstavují naprostou špièku v nejnovìjších lázeòských metodách a
hlavnì jsou velmi úèinné, protože extrakt rychleji a lépe proniká pokožkou
do organismu a tím je úèinek znásoben.

Pro koho je lázeòský program vhodný? Jak už jsem krátce zmínila, je
program Via Health urèen lidem, kteøí po prodìlaném onemocnìní a léèbì
nebo operaci potøebují pro návrat k plnohodnotnému životu a zdraví

rekonvalescenci.

Mùže program využít i ten, kdo se cítí být
zdráv a chtìl by si zdraví upevnit?
Samozøejmì, i to je možné, pak je plán
procedur sestaven tak, aby prospìl
celkovému zdravotnímu stavu, posílil
kondici èi imunitu. Ano, program Via
Health mùže být i preventivní, nebo, jinými
slovy, celkovì ozdravný.

Jak je plán procedur urèen èasovì?
Procedury jsou naplánovány na 1 mìsíc, jde
tedy o 4 procedury týdnì, jsou ovšem
doplnìny i dalšími rekonvalescenèními

terapiemi ve wellness nebo fitness. Termíny procedur vždy pøizpùsobíme
èasovým možnostem klienta a samozøejmì, když z vážných dùvodù
nemùže v naplánovaném termínu proceduru absolvovat, poskytneme
náhradní termín.

Mùžeme si procedury vybrat sami? A je možné vybrat si tøeba jen pìt
procedur? V rámci programu Via Health je plán procedur vždy sestaven
podle doporuèení lékaøe, v tom je právì jeho smysl, aby všechny
procedury byly sestaveny tak, aby byly opravdu úèinné. Takže pokud
nìkdo má zájem jen o nìkteré konkrétní typy procedur, masáží, koupelí,
pak mùže využít jinou naši službu, balíèek 4 + 1, v kterém zaplatí 4
procedury a pátou má zdarma – samozøejmì si mùže procedury vybrat.

Zaznìlo dùležité slovo – placení. Je program Via Health nebo pobytový
program možno èerpat v rámci zdravotního pojištìní – vlastnì systémem
tzv. »køížkových lázní«, nebo je urèen jen samoplátcùm? Ambulantní
i pobytové rekonvalescenèní programy jsou urèeny jen samoplátcùm.

RRC Hluboká provází povìst luxusního zaøízení s vysokými cenami –
i když pojem »vysoké ceny« je hodnì relativní. Je tedy cena za lázeòský
program Via Health dostupná?  Jsem pøesvìdèena, že ano, je dostupná.
A hodnocení klientù, kteøí program využili nebo právì využívají, to
potvrzují. Dovolím si v této souvislosti pøipomenout slova MUDr.
Ladislava Pešla, který øekl, že bychom mìli umìt pøijmout zodpovìdnost
za své zdraví a investici do nìj považovat za jednu z dùležitých životních
hodnot.
K tomu asi není co dodat – kromì informace, jakým zpùsobem se

mùžeme o lázeòských programech RRC Hluboká
dozvìdìt víc?
Nejlepší zpùsob je ten nejjednodušší – když mne
kontaktujete telefonicky nebo osobnì v RRC, ráda
vám všechny podrobnosti øeknu .Kontakt na mne,
pøípadnì recepci RRC Hluboká, najdete na našich
webových stránkách www.rrc-hluboka.com . 

Radko, dìkujeme za rozhovor. Lucie Burianová

Titulní strana...

... je tentokrát velmi vypiplaná!
Píšu to jen proto, abyste si uvìdomili, že vyfotit
hromadu mažoretkových holèièek mùže – a nemusí
–  být hotové za pìt minut. Aè to tak nevypadá,
všechna dìvèátka, maminky i jeden chlapeèek, jsou
foceni jednotlivì, peèlivì vystøiženi a sestaveni
poèítaèovì do jednoho celku. Honzovi se evidentnì
o holèièkách i zdálo, a vysloužil si u nás bøeznovou
pøezdívku fotograf – pedofil. Není to ale pravda,
chová se stejnì decentnì ke všem fotografovaným
objektùm, i když ta vydra v zoo na nìj fakt dìlala
oèi... Inu, je jaro a láska je láska, i když snìží! 

Pøeju vám jí v dubnu dostatek a žádný apríl!  AR
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Deset let s Hlubockými Princeznami
Zdá se to jako vèera, kdy jsem se rozhodla zkusit oslovit pár dìtí z okolí,
jestli by se nechtìly ve svém volném èase nauèit nìèemu novému.
Obcházela jsem sousedy a lákala dìvèata na první spoleèný trénink.
Vlastnì vùbec netušily, co je èeká. Dne 1. 5. 2003 se poprvé sešlo pár dìtí
u nás na dvoøe a netrpìlivì èekaly, až uvidí, co se budou uèit.

Budou to mažoretky! Práce s hùlkou a pochod od levé nohy bylo to
první, co jsem se snažila dìti nauèit. Zdálo se jim to nároèné a øíkaly mi,
že se to nikdy nenauèí. Nikdo z nás tenkrát netušil, co všechno máme pøed
sebou. V souèasné dobì navštìvuje kroužek 90 èlenù. Holky, kluci, dìti
z MŠ a ZŠ, støedoškolaèky, maminky a tatínci. Bìhem 10ti let pøišlo a zase
odešlo dalších 110 èlenù. Nìkteøí zùstaly pùl roku, nìkteøí øadu let. 

Jen jedna mažoretka se mnou vydržela celých deset let! Míša Jirsová.
Vystøídaly jsme spousty kostýmù, navštívily jsme 54 èeských a 8
zahranièních mìst. Celkem se hlubocké mažoretky pøedvedly na
300 akcích všeho druhu. Všechno to jsme mìly možnost dokázat díky
podpoøe mìsta a sponzorù, kterých za ta léta nebylo málo. 

O 2003 O Trénovat jsme zaèaly pod širým nebem. Každou nedìli v 10 h
ráno jsme se sešly u nás v ulici a hodinu trénovaly naše první choreografie.
Hùlky nám improvizovanì vyrobil mùj dìdeèek. Tenkrát byla hùlka
døevìná se špunty od šampaòského na koncích. Takto to probíhalo od

kvìtna do záøí. Naše první
vystoupení probìhlo 16. srpna
2003, kdy jsme spolu s panem
Bùrkou vystoupily pøed
Informaèním centrem, tenkrát se
sídlem naproti kostelu. 

Další vystoupení bylo na
Baseballovém høišti na akci
Hlubocký  Rockfest  dn e
23.8.2003. Od záøí se Princezny

staly oddílem hlubockého Sokola a zaèaly trénovat v sokolovnì. Do konce
roku Princezny navštívily ještì další 4 akce.

O 2004 O Na naše první výroèí, 1.5.2004 jsme vystupovaly pøi oslavách
65. výroèí založení ZOO Ohrada. 29. èervna jsme pøijaly pozvání na
zahradní slavnost v ZŠ Hluboká. Naše první soutìžní klání bylo
v hlubocké Sokolovnì na akci To bude sranda, kde se ukázali taneèníci
a sportovci rùzného zamìøení. Tenkrát jsme byly nadšené, že se pøehlídky
mùžeme zúèastnit a vùbec nám nevadilo, že jsme se neumístnily na
žádném z vítìzných pozic. V záøí 2004 jsme založily druhou skupinu,
Hlubocké Princezny II, kterou tvoøily dìti ve vìku 3-6 let. Nìkteré z tìchto
dìtí navštìvují náš tým dodnes a už jsou z nich støedoškolaèky.

O 2005 O V tomto roce jsme navštívily celkem 19 akcí. Døevìné hùlky
nahradily kovové. Místo špuntù jsme na konce hùlek pøipevnili golfové
míèky obarvené na èerveno. Jedna z mažoretek, sousedící s golfovým
høištìm, jich mìla plnou zahradu, tak jsme toho využily :-)

 Nejzajímavìjší akcí byla cesta do partnerského mìsta Hluboké – Grein
am Donau, kde Princezny vystoupily hned nìkolikrát a pokaždé sklidily
velký potlesk. Poprvé jsme se také zúèastnily mezinárodního lomnického
hudebního festivalu. 12.6.2005 mìlo 6 našich nejmladších  mažoretek
svou premiéru na hosínském letišti na Dìtském dnu. Samozøejmì nejvìtší
akcí bylo hlubocké Svìcení zvonù 24.9.2005. Poprvé jsme také vystoupily
na plese dárcù krve ve Slávii a také na plese Arpidy. To jsme ještì
netušily, že jsme založily letitou tradici a budeme se na tyto dvì akce
velice rády vracet každý rok.

O 2006 O V tomto roce jsme navštívily celkem 22 akcí. 
25. 2. 2006 se malé mažoretky poprvé ukázaly v kompletní sestavì na
maškarním bále na Hosínì. 16. 4. 2006 se Princezny vydaly na svou úplnì

první mažoretkovou soutìž do Kolína. Soutìžily jsme zde jak s velkou
formací, tak v sólových a párových kategoriích. Odvezly jsme si naše
historicky první ocenìní, a to 3. místo za Duo Junior – Zuzana Hùlková
a Veronika Jurásková. 20.5.2006 jsme soutìžily opìt na akci To bude
sranda, kde jsme s velkou formací získaly krásné 2. místo. Další velkou
akcí byla úèast na všesokolském sletu v Èeských Budìjovicích, na
Ohradských slavnostech a také na 130. výroèí založení sboru hlubockých
dobrovolných hasièù. Jednou z nejdùležitìjších akcí byly první Hlubocké
slavnosti vína 16.9.2006. Náš nejvìtší výlet byl do pražské Sazka arény,
kde jsme spolu s orchestrem ZUŠ Piaristická vystupovaly na akci
»Dechovka byla, je a bude!«. Na závìr roku pøišel poprvé MažoJežíšek,
který pøinesl dìtem spoustu dárkù :-)

O 2007 O V tomto roce jsme navštívily celkem 27 akcí.
Mažoretky vystupovaly èím dál èastìji. Jednou ze zajímavých akcí bylo
blahopøání k padesátinám pana starosty Tomáše Jirsy. Samozøejmì jsme
se úèastnily soutìže v Kolínì, kde Kateøina Tintìrová  získala 3. místo v
kategorii Solo Senior. 30. 5. 2007 jsme vystoupily na Dnu s Deníkem, 17.
6. 2007 na slavnostním otevøení hlubocké plovárny. Tento rok jsme se
poprvé vypravily na zahranièní festival. Italská Cervia hostila mezinárodní
festival hudby. Naše mažoretky po celý týden vystupovaly na nìkolika
místech po celém mìstì. Na závìr festivalu jsme vystupovaly na
zaplnìném námìstí, kde nám tleskaly tisíce Italù. Poøadatelé nás vyhlásily

za nejlepší soubor celého festivalu, což pro nás bylo opravdu krásné
ocenìní. Pøed letními prázdninami jsme poprvé uspoøádaly rozluèku, kde
dìti dostaly Diplom za vzornou práci, pochutnaly si na zmrzlinovém
poháru a jako doprovodný program pøišel kouzelník :-)
Na podzim jsme se již tradiènì zúèastnily Slavností vína a také oslav 100
let mìsta Hluboká nad Vltavou. Pøed Vánocemi jsme poprvé uspoøádaly
Vánoèní besídku pro rodièe a pøátele, která se stala také každoroèní
tradicí. Tento rok nám mažoježíšek pøinesl poprvé profesionální
mažoretkové hùlky. 

O 2008 O V tomto roce jsme navštívily celkem 28 akcí. V plesové sezónì
jsme navštívily spoustu plesù, na jaøe poprvé pøehlídku v Rapšachu, soutìž
v Kolínì a nìkolik Dnù Dìtí. Skupina Princezny II se velice rozrostla,
a tak se rozdìlila na dvì vìkové skupiny, Princeznièky I a Princeznièky II.
13.7.2008 jsme zkrášlily zahájení ME v Baseballu. Již tradiènì jsme se
zúèastnily mezinárodního festivalu v Lomnici nad Lužnicí, na podzim
Slavností vína. Poprvé jsme také vystupovaly v nádherném sále
krumlovské jízdárny. Vánoèní besídka byla v tomto roce obohacena o dvì
pøekvapení. Maminky mažoretek se odhodlaly nacvièit svou vlastní
choreografii. Na besídce ukázaly, co se nauèily za pouhé 2 mìsíce práce.
Podle první choreografie »Heaven Must Be Missing An Angel«  si daly
jméno »Andílci«.  Dalším pøekvapením byla svìtelná show, se kterou
dodnes objíždíme každoroènì spoustu plesù. 

O 2009 O V tomto roce jsme navštívily celkem 31 akcí. Poprvé jsme
pøedvedly naší svìtelnou show na veøejnosti v Parkhotelu na sportovním
plese. Na jaøe se Andílci odìly do nových kostýmù, nacvièily novou
choreografii a vyrazily, jako podpora svým dìtem,  soutìžit na soutìž v 

www. hluboka. cz strana 21



Kolínì. Soutìžily v kategorii Senior vedle dìvèat, která byla o polovinu
mladší než ony. Andílci byly historicky první rodièovská mažoretková
skupina v dìjinách èeského mažoretkového sportu, která se aktivnì úèastnila
soutìže. Díky nám se odhodlaly další týmy a zapojily své maminky do
tréninkù. V souèasné dobì je na vìtšinì soutìží samostatná kategorie
»Rodièovské týmy«. V kvìtnu jsme se zúèastnily italského mezinárodního
festivalu »Felicita«, který se konal na poloostrovì Gargáno. Na tomto
festivalu byl natoèen dokument televizí Nova, který byl odvysílán 6.6.2009
v poøadu Koøení. Na konci srpna jsme s kapelou Temelínka jely na

mezinárodní festival
dechových hudeb
do italské Cortiny
d´Ampezzo. 

Zde jsme jako
jediné mažoretky
spolu s tisícovkou
muzikantù z celé
evropy absolvovaly
úžasný víkend plný
v y s t o u p e n í  a
zajímavých zážitkù.
Italové nám nadšenì
tleskali pøi prùvodu
mìstem a závìreèná

spoleèná skladba všech 50ti kapel byla úžasnou teèkou za krásným pobytem.
24.10.2009 jsme poprvé vyrazily na soutìž do Lanškrouna. Zde Princezny
soutìžily v kategorii Junior a poprvé v historii našeho klubu  získaly zlatou
medaili. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek a náležitì jsme ho oslavily.

O 2010 O V tomto roce jsme navštívily celkem 40 akcí. 
27.3.2010 jsme uspoøádaly první roèník Hlubockého poháru, pøehlídku, na
které se mohla každá naše mažoretka pøedvést se svou vlastní sestavou.
Celkem 19 mažoretek si pøipravilo svùj program. Mezi soutìžícími byly i
maminky s dìtmi. Soutìž v Kolínì jsme tento rok navštívily naposledy. V
kvìtnu 2010 se skupiny opìt rozdìlily. Skupina Princeznièky II se kvùli
velkému poètu dìtí rozdìlila na Miniprinceznièky (dìti ve vìku 3– 6 let) ,
Princeznièky II (dìti ve vìku 7– 10let), Princeznièky I (dìti ve vìku 8–

11let). Èekaly nás dvì nové soutìže. Na soutìží »O májovou korunku
Jemnice« se umístnily Miniprinceznièky na krásném 3. místì a Princeznièky
I na prvním místì. Princeznám utekla medaile o fousek a skonèily v kategorii
Senior na 4. místì. Andílci získaly speciální sladkou odmìnu :-) Na soutìži
»O støevíèek z pohádkové Telèe« jsme také sbíraly krásné ceny. Princeznièky
I a Andílci získaly 3. místo, Princezny obsadily úžasnou zlatou pozici. Na
soutìži v Lanškrounì získaly Princeznièky I a Princezny krásné støíbrné
pøíèky. Speciální událostí v tomto roce byla úèast na castingu televizní

talentové show »Talentmania«. Z budìjovického castingu jsme
postoupily do Hudebního divadla Karlín, kde jsme 30.7.2010 soutìžily
s hromadnou sestavou, ve které úèinkovaly mažoretky naskrz všemi
našimi vìkovými kategoriemi. Do dalšího kola jsme sice nepostoupily,
ale to ani nebyl náš cíl. Chtìly jsme proniknout do zákulisí takové
soutìže, vidìt naživo pøísnou porotu, objevit se v televizi a v neposlední
øadì POSÍLIT TÝMOVÉHO DUCHA. Protože nácvik choreografie o
36ti mažoretkách nám dala spoustu práce a obìtovaly jsme mu celý
èervenec, velice nás to všechny sblížilo. Byla to pìkná zkušenost a i
pìkný pocit vidìt v televizi Nova náš výkon. 
Celý úspìšný rok jsme tradiènì zakonèily MažoMikulášem,
Mažobesídkou a MažoJežíškem :-)

O 2011 O 
V tomto roce jsme navštívily
celkem 38 akcí. 

Mezi nejzajímavìjší akce
patøilo Švihovské hudební léto
– dechovkový festival,
poøádaný uprostøed nádvoøí
hradu Švihov. Dále Zlivské
Slavnosti mrkve, Lomnické
hudební léto nebo Slavnosti
vína.  Nejvìtší akcí však bylo
uspoøádání pokusu o zápis do
Èeské knihy rekordù, který se
konal v zámeckých zahradách
zámku Hluboká. Rekord
spoèíval v sestavení nejdelšího
øetìzu z céèek a následné
obmotání státního zámku
Hluboká. Rekord byl úspìšnì
zapsán do knihy s tìmito daty:
88 670 céèek, spojených v
hadovi dlouhém 955m, s nímž
by zámek obmotán 2,6 krát.
Akce se povedla na jednièku. Pøišlo spousta zájemcù o pomoc v
rekordu, poèasí nám pøálo a sesbíraná céèka byla nakonec vìnována do
dìtského domova Boršov. V èervenci náš tým odstoupil z hlubockého
Sokola a zaèal fungovat pod samostatným obèanským sdružením
Volnoèasové aktivity Hopihop o.s. Trénovat jsem zaèaly v tìlocviènì
sporthotelu Barborka a v tìlocviènì Zlivské ZŠ.

Mìly jsme také velice úspìšnou soutìžní sezónu. Naše skupiny
získaly: tøi bronzové medaile, ètyøi støíbrné medaile a ètyøi zlaté medaile.

Zakonèení roku opìt patøilo Vánoèní Mažobesídce, na které poprvé
vystoupila skupina Haka boys. Sedm odvážných tatínkù natrénovalo
bojový tanec, kterým pøekvapili všechny diváky i mažoretky.

O 2012 O V tomto roce jsme navštívily celkem 41 akcí. 
V lednu se nejmladší skupina Miniprinceznièky musela znovu rozdìlit,
a to na Pidiprinceznièky (vìk 3– 7 let) a Miniprinceznièky (7– 9let). Náš
tým tedy èítal celkem 7 skupin. 

Nejzajímavìjší akcí tohoto roku byl výlet do partnerského mìsta
Hluboké – Neustadt am der Aich, kde jsme spolu s dalšími zástupci
mìsta oslavily 15. jubileum spolupráce obou mìst. Rok 2012 byl ve
znamení soutìží. Neuplynulo ani 14 dní, abychom nebyly na nìjaké
soutìži. Dìti mìly natrénované nároèné sestavy, a tak jsme chtìly
zúroèit nároènou pøípravu a ukázat, co umíme. Dokonce i Haka boys
soutìžily, a to dokonce na dvou soutìžích. Nejvìtší soutìžní událostí
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byla Taneèní skupina roku 2012, postupová soutìž, ve které jsme se
probojovaly až do úplného finále, které bylo v kvìtnu odvysíláno na ÈT4.
Skupina Princezen vyhrála celou kategorii Cheer (mažoretky) a dostala se tak
mezi 10 nejlepších choreografií v ÈR napøíè všemi žánry. V èervenci se mi
narodil syn Honzík, a tak jsem musela  pøemýšlet, jak to s tréninky udìlám,
abych vše zvládala i s dítìtem. Nakonec se toho moc nezmìnilo a trénovaly
jsme od záøí v plném rozsahu, jen skupiny Princeznièky I a II se spojily v
jednu.
Letošní sezóna byla opravdu bohatá na úspìchy. Naše skupiny získaly:
ètyøi bronzové medaile, deset støíbrných medailí a tøináct zlatých medailí.

O 2013 O 
Tento rok je teprve na zaèátku, ale už nyní máme za sebou 10 akcí. Opìt
plánujeme úèast na spoustì soutìží, ale co hlavnì, oslavíme své 10.
narozeniny. Tímto zveme všechny naše pøíznivce, kamarády, rodiny, bývalé
mažoretky a všechny, kdo nás mají rádi, aby pøišli ve støedu 1.5.2013 na
námìstí Èsl. Armády, kde od 16h probìhne prezentaèní odpoledne našeho
týmu. Na velkém podiu uvidíte všechny naše mažoretky a jejich umìní. Bude
zde k vidìní také naše sbírka pohárù a medailí a v kronikách budete moci
zapátrat v naší historii. Pozvání na akci pøijal moderátor David Kovaøík a také
dechový orchestr Temelínka, se kterým jsme nespoèetnìkrát vystupovaly 

na rùzných akcích. Moc se na všechny tìšíme a doufáme, že se s námi
pøijdete pobavit. Za všechny mažoretky Hlubocké Princezny, 

Bc. Tereza Kadlecová

Kosteleètí hokejisté obhájili titul! 

Po loòském úspìchu kosteleckých hokejistù
v BHLA (Blatská hokejová liga amatérù), kdy
se jim ve ètvrtém roèníku ligy podaøilo vyhrát
titul, pøišla letos na øadu obhajoba.

Pøed zaèátkem sezóny se liga rozrostla
o dalšího úèastníka, tedy o HC Zvíkov.
V BHLA letos soupeøilo osm týmù: HC
Kostelec, HC Dolní Bukovsko, HC Fantom, HC
Køída, HC Hlavatce, RH Roudná, HC
Hrachovištì a již zmiòovaný HC Zvíkov. 

Tìsnì pøed startem ligy se Kosteleckým
podaøilo sehnat kvalitní posilu. Do útoku pøišel
Jarda Švec, který mimo jiné odehrál nìkolik
sezón i v dresu Hlubockých Rytíøù. A nutno
dodat, že tato posila se opravdu vyplatila.

První zápas roèníku odehrál HCK v Sobìslavi
s HC Hlavatce. Nažhavení kosteleètí hokejisté
neponechali nic náhodì a zaskoèeného soupeøe
pøehráli 23:3. Tento výsledek nastartoval

v kabinì pohodovou atmosféru, a ta vydržela
celou sezónu. Spolu s faktem, že se týmu
vyhýbala zranìní klíèových hráèù, napomohla
tomu, že tým ze ètrnácti zápasù pouze jednou
prohrál a jednou remizoval. Za remízu 6:6 obral
Kostelec o jeden bod nováèek ligy ze Zvíkova.
V pøedposledním zápase letošního roèníku ligy,
kdy už bylo jasné, že HCK titul obhájí, pøišla
prohra s Køídou 6:4. Je tøeba øíci, že Kosteleètí
tento zápas hodnì podcenili. Zøejmì si již
mysleli, že se to za nì vyhraje samo. Jak jinak si
vysvìtlit, že ve tøetí minutì první tøetiny
prohrávali 0:3? Ale na druhou stranu je tøeba
pochválit soupeøe za skvìle takticky zvládnuté
utkání.

Hockey Club Kostelec letos slaví deset let od
založení klubu. Jako dárek si tedy nadìlil
obhajobu titulu v BHLA. A jak se øíká,
obhajoba bývá tìžší než vyhrát poprvé.

Osobnì si myslím, že je to velký úspìch, zvláš�
pro obec, kde se s hokejem zaèínalo v teplácích
na rybníku. Dnes jsou v týmu i borci, kteøí
odehráli mnoho zápasù v krajském pøeboru. A�
už jako junioøi, tak také jako muži. To platí i
o ostatních týmech v BHLA.

Letos se tedy odehrála celá øada hokejových
zápasù, které opravdu stálo za to vidìt. Vždy�
tøeba první útoèná formace HCK ve složení
Švec, Markovický a Zasadil nasázela v sezónì
soupeøùm více než šedesát gólù.

O to vìtší škoda je, že nemá HCK vìtší
podporu obce. A� už fanouškovskou, tak
i finanèní. Lední hokej je v dnešní dobì
finanènì velice nároèný sport. A tak by
každoroèní menší finanèní pøíspìvek obce
hokejistùm jistì pomohl. Vždy� kromì mladých
hasièù a právì hokejistù už témìø nikdo jiný
reklamu naší obci nedìlá!!!  HC Kostelec
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Dobré zprávy z infocentra aneb 
proè kamarádíme s Èeským Krumlovem?

V bøeznu jsme pozvali zástupce IC v Èeském Krumlovì na spoleènou
schùzku na Hluboké, sdìlil nám pan Vlasák z hlubockého IC. Pøijelo sedm
lidí, se kterými jsme se na zaèátku dne vydali na audienci u starosty mìsta
pana Jirsy. Ten je seznámil se vším, co naše mìsto turistùm nabízí  a s èím
se poèítá do budoucna. Naznaèil, že naše mìsto má tendenci orientovat se
na sport, plánem na léta dopøedu je stát se mìstem sportu. 

Proè nás v infocentru napadlo spojit Hlubokou s Krumlovem?
Samozøejmì se to nabízí vzhledem k historické spojitosti osudù našich
mìst, máme zámky, jsme spojení s rodem Schwarzenberkù... Proto ten
nápad spojit obì naše mìsta v jednu turistickou lokalitu, pøièemž Krumlov
by byl mìstem kultury a Hluboká mìstem sportu.

Dokonce padly návrhy od nìkterých našich hotelù, že by mohl být dobrý
nápad ubytovat turisty tøi dny v hotelu v Krumlovì a pak zase 2 dny na
Hluboké, s tím, že by hotely v tomto smìru spolupracovaly. A turisté by
si užili zážitkù kulturních a sportovních a poznali blíže dvì lokality a okolí
Jižních Èech a turistických mìst.

Na základì toho jsme se s IC v Krumlovì domluvili, že bychom si
v rámci vystavení propagaèních materiálù dìlali reklamu. Jak u nich, tak
u nás bude oddìlený prostor pro naše, tak pro jejich materiály. Pùjde
hlavnì o oba naše zámky, zoo, otáèivé hledištì, sportovištì u nás, nabídku
budeme rozšiøovat. Na internetových stránkách našich mìst bude odkaz na
druhé – turisticky partnerské – mìsto.

Mluvili jsme i o Tøeboni, pøed dvìma roky totiž existoval projekt
s názvem Po stopách Schwarzenberkù, nebyl až tak úspìšný, nicménì mùj
názor je, že je dobré dìlat vìci postupnì, po krùèkách, megalomanské akce
se nìkdy nevyplácejí. 

Dalším dùvodem té schùzky bylo i to, že IC v Krumlovì, které je
zøizované pøímo mìstem a placené mìstem, má lepší pozici
v sebepropagaci – jsou ve spojení s Oberösterreich, s Bavorským lesem
a dalšími subjekty kolem. Prezentují se na výstavách, kde Hluboká nikdy
prezentována nebyla. Domluvili jsme se tedy na tom, že pøi svých
prezentacích na podobných akcích vezmou i materiály o Hluboké s sebou
a udìlají to za nás, odprezentují i naši nabídku. 

Jde o to, že nejsme konkurenti, pokud dnes stráví turista na Hluboké
statisticky 1,2 dne, v Krumlovì 2, 3 dny – a my bychom spoleènì s
Krumlovem nabídli program pro rodinu na týden – nepøijde ani jedno
mìsto zkrátka. Dnes je to tak, že lidé toho chtìjí na dovolené víc vidìt
a víc užít. Lidé jsou zvyklí jezdit na dovolené, kde tráví každý den jinde,
myslíme si, že tedy dovolená rozdìlená do dvakrát tøí dnù v zajímavých
lokalitách potìší cestovatele a nikoho nebude obtìžovat, pokud si jednou
zabalí a pøestìhuje se. Samozøejmì se netrefíme do nálady všem lidem,
kteøí sem za turismem pøijedou, ale nabídka je v obou mìstech tak široká,
že je opravdu z èeho vybírat.

Dnes to má Krumlov nastavené tak, že i lidé, kteøí si chtìjí prohlídnout
jinámìsta jižních Èech, také Hlubokou a Tøeboò, se ubytují v Krumlovì.
IC v Krumlovì pracuje dlouho a dobøe, organizaènì a finanènì mají dobøe
ošetøené záležitosti. Mají hodnì co nabídnout, zámek a pìkné mìsteèko,
ale na týdenní pobyt jen v Krumlovì by to samo o sobì nevydalo.

Snaží se, jejich systém je luxusní, pøes nì probíhají veškeré rezervace,
ubytování a veškeré aktivity ve mìstì, takže jejich pøehled a všestrannost
je obrovská. Dosáhli už kvality infocenter v zahranièí na západ od nás.

Nicménì i my, pøes handicapy teprve se rozvíjejícího infocentra na
Hluboké, chceme alespoò v nìèem fungovat podobnì a služby vylepšovat.

Rybáøské závody Hluboká nad Vltavou

sobota 11.5 2013 na Pískovnì 

ÈRS MO Hluboká nad Vltavou poøádá pøi pøíležitosti 90 let vzniku
organizace rybáøské závody na èásti revíru è. 421 073 – Pískovna, 

která se nachází mezi Hlubokou a Bavorovicemi.

Úèast na závodech:
Závodù se mùže úèastnit každý rybáø s platnou povolenkou pro tento revír
421 073 (Vltava 21– 22).

Startovné: dospìlí a mládež do 18 let 200 Kè, dìti do 15 let – 100 Kè

Registrace: 7:00 - 8:00 - pøi registraci (zápisu) je nutné pøedložit rybáøský
lístek s platnou povolenkou!

– pro omezenou kapacitu (60 míst) je vhodná rezervace na èísle 721 835
824 - Jaroslav Sochor

– pøednost registrace mají zarezervovaní závodníci
– po naplnìní kapacity závodu (60 míst) bude registrace ukonèena.

1. kolo:   8:00 - 11:00 hod.  od 11 – 12 hod. pøestávka, výmìna míst
2. kolo:   12:00 -15:00 hod. od 16 hod. vyhlášení výsledkù závodù
Každý úèastník závodí na vlastní nebezpeèí a není ze strany poøadatelù
nijak pojištìn.

Pravidla: 
Závodník si pøi registraci vylosuje místa na obì dvì závodní kola, 
která se zapíšou do bodovací listiny.

Zpùsob lovu: položená, plavaná, feeder. Závodí se na jednu udici s jedním
nebo dvìma návazci s jednoduchými háèky, povolené nástrahy dle
rybáøského øádu!

Zakrmování pøed závodem je zakázáno!!! Vnadit je možné pouze
pomocí krmítek bìhem závodu.

S ulovenou rybou se manipuluje, je-li to zapotøebí, na podložce (staèí
igelit) a po zmìøení a odsouhlasení rozhodèím se vrátí vodì, nebo si ji
závodník ponechá – dle rybáøského øádu.

Bodování: – boduje se ulovená ušlechtilá ryba, a to: 1cm délky = 1bod,
 – POZOR!!!  –  bílá ryba, a to: cejn, perlín, plotice a ouklej se bodují
pouze 1 ks = 1bod.

Vyhodnocení –  rozdìlení cen:  –  po vyhodnocení bodovacích listin bude
stanoveno poøadí závodníkù. Podle poøadí si závodník vybere cenu dle
uvážení – nejvìtší poèet bodù (absolutní vítìz) – dále ostatní v poøadí.
Zvláštní ceny za nejdelší ulovenou rybu, nejvìtší poèet ryb a nejlepší
závodník do 15-ti let (tyto ceny budou urèeny). 

Bude zajištìno 25 hodnotných cen pro ty nejlepší. V pøípadì rovnosti
bodù rozhoduje nejdelší ulovená ryba.

Protesty max.15 min po skonèení závodního kola proti kauci 300 Kè –
v pøípadì neoprávnìného protestu, o kterém rozhodne organizátor závodu,
kauce propadá.

Další informace: Do revíru bude pøed závody nasazen kapr! Obèerstvení
na místì zajištìno (pivo, nealko, klobása), další dotazy ohlednì prùbìhu
závodu na èísle 721 952 752 – Václav Èížek.

Závody se konají za každého poèasí!
Pøímo okolo pískovny vede cyklistická stezka a proto je zde zákaz vjezdu
motorových vozidel, možnost parkovat zde: http://mapy.cz/s/6uVs nebo
http://mapy.cz/s/6uVP 

Školní Superstar se letos popasují v Panoramì
…..a chcete-li být u toho, neplánujte si na 25. dubna od 17 hodin jiný program. Dìti, které úspìšnì prošly

školním kolem, zazpívají ve dvou kategoriích, hudební podklady pøipravil František Èernoch, konferovat

budou Kateøina Koøanová a David Calta, zvuèit David Halada. Pøijít mùžete i vy, kteøí své ratolesti ve škole

už dávno nemáte. Pro dìti není nejvìtší odmìnou vítìzství, ale možnost »ukázat svùj talent«, zájem okolí

 a potlesk v hledišti. Kouzelník letos urèitì nepøijde, ale spoleèné vystoupení všech zpìvákù školního kola 

s finalisty si ujít nenechte. Mgr. Monika Nová
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60 let motocyklového okruhu v Hluboké nad Vltavou 
díl 3.

V minulém povídání jsme se rozlouèili s tím, že
pøed tøetím roèníkem se pøipravovalo významné
prodloužení okruhu. A pravdou je, že nezùstalo
jenom u pøíprav a 7. srpna 1955, kdy se tøetí
roèník konal, se v Hluboké opravdu závodilo na
nové dráze. Na té se pracovalo doslova do
posledních hodin a ještì v noci pøed závodem se
obìtaví poøadatelé chopili koš�at a vymetali
silnici z Hamru do zámeckého parku, protože tu
po štìrkování nového asfaltu zùstalo na silnici
množství drobných kamínkù a písku.    

Nový okruh mìøil 5 025 metrù. Start a cíl byl
pøenesen na vltavotýnskou silnici do míst, nad
kterými dnes stojí Lovecká chata a hotel Park.
Odtud projeli závodníci až na námìstí shodnì
s trasou pùvodního malého okruhu. Na námìstí
se ale místo doleva zatáèelo doprava kolem
hraèkárny »u Márù« (dnes tu stojí hotel Záviš)
a prudké klesání kolem Sokolovny pøivedlo
jezdce do Podskalí, tehdy ještì plnì
zastavìného. Zatáèka zvaná »u brány« obrátila
okruh témìø do protismìru a podél mlýnského
náhonu pøivádìla závodníky k mostu pøes
Vltavu. Tady se jezdci museli protáhnout
rychlou vlásenkou kolem mlýnské zdi do úseku,
kde se øíkalo »v hamru«. Z hamru stoupal okruh
prudce vzhùru do zámeckého parku a kolem
hájovny Lepšovna pøivedl závodníky do obtížné
zatáèkovité partie na Fideláku. 

Divácky i fotograficky velmi cenìná tìžká
pravá zatáèka kolem chudobince nasmìrovala
jezdce dolù na vltavotýnskou silnici, na kterou
toèili prudce doleva a pak již jeli pod plným
plynem pøes munickou køižovatku ke startu
a cíli. Okruh to byl na tehdejší dobu vynikající.
V nejužším místì mìl pìt a pùl metru a byl celý
asfaltovaný. A jednotný povrch nemìla ještì ani
Velká cena v Brnì deset let potom! A že se
jezdilo mezi domy? Nu ano, ale v Brnì se mezi
nimi jezdilo ještì za dvacet let! Depo bylo
umístìno do Podskalí na Sokolský ostrov mezi
Vltavou a mlýnským náhonem. Významným
vylepšením, na tu dobu nevídaným,  byla stavba
dvou mostních pøechodù. Oba byly døevìné,
jeden stál v Podskalí u mostu pøes Vltavu
a druhý za startem a cílem u Židovského
høbitova. Oba mosty byly po závodech v roce
1955 demontovány, v roce 1956 opìt postaveny
na stejných místech a ponechány stabilnì.
K jejich stržení došlo až nìkdy v šedesátých
letech, kdy bylo již jasné, že závod definitivnì
zanikl.

Pøi tøetím roèníku se poprvé pøedstavily na
okruhu automobily, které v objemových tøídách
do 1100 a 1500 ccm závodily o Pøebor
republiky, pro motocykly byl znovu vypsán
oblastní závod ve tøídách do 175, 250, 350

a 500 ccm,  pøièemž tøídy do 350 a 500 ccm
startovaly opìt spoleènì. Všechny tøídy
motocyklù i automobilù absolvovaly závod na
13 kol. Pìkné sluneèné poèasí pøilákalo
rekordní návštìvu 40 000 divákù! Aè závody
zaèínaly v nedìli po poledni, nejlepší divácká
místa byla již pøi rozednìní plnì obsazena.

Ve tøídì do 175 ccm obhájil mezi osmnácti
startujícími vítìzství z pøedchozího roku Václav
Parus, by� jen tìsnì pøed Václavem Knìzem
z Krchleb a Václavem Süssmilchem z Kolína.
V poli devatenácti dvìstìpadesátek dominoval
pražský závodník František Helikar na Jawì.
Helikar byl na Hluboké velmi populární, mìl tu
spoustu pøíznivcù a on mìl zase rád Hlubokou.
Ve své vzpomínkové knize Zkrocené oktany
doslova uvádí: »Hluboká nad Vltavou, to byl
mùj nejoblíbenìjší okruh. Nejèastìji jsem tam
vyhrával, bylo tam plno zatáèek, sedìlo mi to
tam.«

Druhé místo obsadil jièínský Jiøí Koštíø a tøetí
Václav Parus z Neratovic.

Ve spoleèném závodì tøistapadesátek
a pùllitrù vyrazilo do boje celkem dvacet jezdcù.
František Š�astný startoval tentokráte ve
tøistapadesátkách a pøedstavil se na nové, plnì
kapotované Jawì. Musel se však sklonit pøed
Miroslavem Èadou z Miroslavi u Brna, který jel
na motocyklu Norton. Tøetí místo obsadil
Antonín Posekaný na Walteru. Pùllitry byly ve
znamení tvrdého souboje mezi továrními jezdci
Jawy, Gustavem Havlem a Františkem
Helikarem. V cíli byl první Helikar o pouhé dvì
desetiny sekundy. I další místa patøila pražským
jezdcùm na Jawách. Tøetí skonèil Jan Janouš
a ètvrtý legendární Ladislav Štajner.

Závody automobilù byly pochopitelnì
oèekávány s velikým napìtím. Ve slabších
jedenáctistovkách došlo k pøekvapení, když
brnìnský Vladimír Valenta na voze Cisitalia
pokoøil pražského konstruktéra a závodníka
Jaroslava Vlèka. Ten závodil výhradnì na
vozech vlastní konstrukce, které nesly vždy
jméno jeho manželky, Magda. Tøetí dojel
motocyklový i automobilový závodník Václav
Hovorka z Prahy na voze Støela.

Pokud Škoda Mladá Boleslav obsadila závody
silnìjší tøídy do 1500 ccm, mohli ostatní
závodníci dosáhnout úspìchu pouze náhodou.
Výjimkou nebyl ani závod v Hluboké. První tøi
místa patøila mladoboleslavským továrním
jezdcùm na vozech Škoda 1500 v poøadí:
Václav Bobek, Miroslav Fousek a Jaroslav
Netušil. Devìt startujících v každé tøídì
automobilù bylo na tehdejší dobu hodnì slušné
pole, a tak diváci mohli být spokojeni. Prvním
absolutním vítìzem na nové variantì okruhu se
stal František Helikar, který na stroji Jawa 500
OHC ujel tra� dlouhou 65 325 metrù prùmìrnou
rychlostí 97,2 km/h. 

díl 4.

IV. roèník hlubockého okruhu se konal 5. srpna
1956 a pøinesl dvì významné události. Depo,
tedy správnì parkovištì závodních strojù, bylo
pøeneseno k Munickému rybníku, kde zùstalo
s malými obmìnami až do posledního roèníku v
r. 1960. Bylo odtud blíže ke startu
a nesrovnatelnì lépe probíhala komunikace mezi
depem a startovním prostorem. 

Druhá událost byla bohužel tragická a stala se
v sobotu 4. srpna v podveèerním tréninku
automobilù tøídy do 1100 ccm. Automobily
vyjely na dráhu po krátké pøepršce nìkolik
minut po sedmnácté hodinì. Dráha byla místy
mokrá a na nìkterých stinných místech zùstaly
louže. Ke smrtelné nehodì došlo  u mostu pøes
Vltavu, kde se rychlou vlásenkou najíždìlo
kolem mlýna do úseku v hamru. Jan Tenora,
závodník a konstruktér z Brna, který startoval na
rychlém voze Dynamic vlastní konstrukce, najel
zøejmì do louže vody, zachytil pøedním kolem
o obrubník a vùz se zaèal smýkat v rychlosti asi
100 km/h proti mlýnské zdi. Jan Tenora sice
nebezpeèí nárazu do zdi odvrátil, ale vùz stále
ve smyku pøeletìl na druhou stranu silnice, kde
narazil do zdìného pilíøe. Pøi nárazu utrpìl
jezdec tìžká zranìní, kterým podlehl ještì na
místì nehody. 

Nedìlní závod automobilù však byl nìèím, co
hlubocký okruh dosud nezažil. Na èele dva
nesmiøitelní rivalové, Jaroslav Vlèek a Vladimír
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Valenta, ostatní jezdci v roli statistù. Byl to
nelítostný boj, který provázelo ohlušující vytí
netlumených motorù vytáèených do
maximálních obrátek a pøi kterém diváci prchali
od dráhy do bezpeèí. Vzduchem létaly drny
a štìrk, jak kola automobilù rvala krajnice
kolem úzké silnice, ani jeden z obou jezdcù
však nepovolil! Pamatuji se, jak nìjaký pán na
rovince pod starou školkou køièel: »Lidi, berte
stolièky a utíkejte!!!« Na èele jel Vlèek, Valenta
útoèil všude, kam se jeho Cisitalia mohla
vecpat. V pátém kole se mu podaøilo Vlèka
pøedjet, vzápìtí však Cisitalia zakašlala a rázem
bylo po boji. Vlèek s Magdou mohl slavit,
odveta za loòský rok se podaøila. Druhý skonèil
František Kameš z Brna na Škodì 1100, tøetí
Vojta Riegr z Týnce nad Sázavou na voze Hakar
1100. 

Mezi motocykly znovu slavil dvojité vítìzství
František Helikar. Poté co z pole ètrnácti
dvìstìpadesátek odstoupil Stanislav Malina
s propáleným pístem, ujal se vedení Helikar na
ÈZ OHC a zvítìzil pøed plzeòským Josefem
Lukšíkem na Walteru a Františkem Jánským z
Bíliny na ÈZ OHC. Mezi deseti
tøistapadesátkami patøil k nejvìtším favoritùm
právì Helikar  spolu s Miroslavem Èadou, oba
na motocyklech ESO. Èada však už ve druhém
kole zùstal stát s poruchou, a tak Helikar zvítìzil
podruhé. Druhý dojel Pavel Slavíèek z Prahy na
Walteru a tøetí Jan Novosad z Brna na dalším
stroji ESO.

Nejpoèetnìji byla obsazena tøída do 175 ccm,
kde se do boje o vítìzství vydalo devatenáct
závodníkù. Po ètyøi okruhy vodil bezpeènì pole
jezdcù František Kroèka z Nitry, pak jej zradil
kondenzátor a do èela postoupil strakonický

Karel Bojer, jenž dovedl závod do vítìzného
konce osm sekund pøed Süssmilchem z Ústí nad
Labem a témìø o minutu pøed gottwaldovským
Stanislavem Klátilem. Všichni jeli samozøejmì
na motocyklech ÈZ. Pouze ètyøi pùllitry
dokonèily závod ze šesti odstartovaných. Dvì
kola vedl Berkman, pak ale èelo kontroloval
bezpeènì Gustav Havel na Jawì 500 OHC, který
tra� dlouhou 65 325 metrù ujel prùmìrnou
rychlostí 103,42 km/h v èase 37:53,8 min. a stal
se tak i absolutním vítìzem závodu. Druhé
místo obsadil Miroslav Berkman z Prahy, také
na Jawì, tøetí skonèil Jiøí Simandl z Divišova na
motocyklu ESO 500. Nutno ještì dodat, že

tøistapadesátky a pùllitry startovaly opìt
spoleènì. Rok 1956 se bohužel zapsal do
historie tragickou nehodou Jana Tenory,
naštìstí to byl jediný zápis tohoto druhu do
historie hlubockého okruhu. Okruh však zùstal
nadále vyhrazený jenom motocyklùm,
automobily se na nìm již neobjevily.
Následující roky, 1957 a 1958 znamenaly pro
»Hlubokou« vzestup na samý vrchol slávy, byly
to zlaté roky pro motocyklový okruh.
Ale o tom zase až pøíštì.  V. Èerný
Fota: - Auta 1100 ccm 34 Vlèek, 43 Valenta
- Hluboká 1955 motorky 250 ccm, Mojžíš 45
a Süssmilch

Pozvánka AJG

Pavel Nešleha / Sedimenty pamìti IV 

Wortnerùv dùm Alšovy jihoèeské galerie si pro tentokrát pøichystal

netradièní výstavní projekt, který se ponese v duchu fotografické

tvorby. Výstava s názvem Pavel Nešleha / Sedimenty pamìti IV

byla zahájena v prostorách Wortnerova domu.

Výstava pøedstaví Pavla Nešlehu v prùøezu jeho fotografické tvorby. Více
než devìt desítek snímkù (èernobílé a kolorované fotografie),
prezentovaných ve všech prostorách galerie, reprezentuje základní
a zásadní autorovy cykly. Nejstaršími vystavenými soubory jsou Šumava,
Koøeny a Václav Levý. Zábìry vznikaly jak s cíleným zámìrem, tak
i náhodnì, jako zachycení prchavého okamžiku navštívených lokalit.
Objevil pro sebe zcela jiný svìt výtvarného vyjadøování, a hlavnì vidìní,
od ostrosti pøírodních detailù, až po analogii pøírodního makrokosmu
a symboliènosti a monumentálnosti architektonických celkù.

Stìžejní dùraz pøi koncipování této výstavy byl kladen na období kolem
druhého milénia, kdy vznikla celá øada tematicky rùznorodých souborù.
Autor vytvoøil nìco málo pøes dvacet fotografických souborù, z nichž
nìkteré shromáždil do vìtších celkù a tìm dal souhrnný název. Nìkteré
konvoluty ponechal bez dalších zásahù, k jiným se naopak vracel.

Dne 18. dubna v 17.00 hodin je pro návštìvníky pøipravena
komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem výstavy a PhDr. Mahulenou
Nešlehovou (Ústav dìjin umìní AV ÈR).

 Mgr. Vlastimil Tetiva, kurátor výstavy

Fotografickou tvorbu autora sleduje monografie – Pavel Nešleha / Stopy
síly. Termín výstavy: 28. bøezna – 12. kvìtna 2013
Místo konání: Wortnerùv dùm AJG v Èeských Budìjovicích
Otevírací doba: otevøeno dennì 9.00–18.00 hodin

PhDr. Mahulena Nešlehová výstavu uvedla svými
osobními slovy a vzpomínkami na manžela a jeho
tvorbu. 

Pavel Nešleha, profesor Vysoké školy
umìleckoprùmyslové, jeden z našich pøedních
symbolicko-imaginativních malíøù, zemøel ve vìku
66 let pøed deseti lety.

Aè jeho fotografie vznikaly trochu mimo  jeho
hlavní výtvarné usilování, jsou velice emotivní
a zachycené pøírodní scenérie pøinášejí silné
zážitky a pocit prolínání fotografie s obrazem,
skuteènosti s fantazií...

 Tak jako své slavné období obrazù s tématy ètyø
živlù pokládal za ukonèené, zùstaly živly – by�
transformovány – v jeho díle stále pøítomné.
Zvìènil zábìry, které stvoøila sama pøíroda, poèasí a vzácný moment
okamžiku – a naštìstí v té chvíli tam byl také on, kdo zmáèkl spouš�
fotoaparátu...                                       AR. Foto: z cyklu Ojbín

Galerie Knížecí dvùr
sobota 27.4.2013 v 17 hodin vernisáž
Karel DEMEL – POEZIE V GRAFICE

Výstavní plán 2013

27.4.–21.6. Karel Demel – POEZIE V GRAFICE
22.6.– 19.7. Jindra Èapek – grafika
5.7.– 31.8. (Zámek Plumlov) Sára a Jan SAUDKOVI – fotografie
20.7.– 16.8. Michaela Lesaøová – Roubíèková – grafika
1.12.– 23.12. Vánoèní inspirace – kolektivní výstava
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ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE

VÝSTAVY

Hluboká, zámecká jízdárna

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

do 14. dubna – Kdybych byl architektem –
výtvarný projekt studentù Jihoèeského kraje

20. 4. – 23. 6. 2013
Osvobozování Sentimentu – vernisáž výstavy
20. dubna v 16 hodin
25. 4. Komentovaná prohlídka výstavy
s Adamem Hnojilem od 17.00 hodin

Wortnerùv dùm AJG, Èeské Budìjovice

Pavel Nešleha / fotografie
do 12. 5. 2013 – vernisáž výstavy 28. bøezna
v 17 hodin

18. 4. Stopy síly / fotografická tvorba Pavla
Nešlehy. Komentovaná prohlídka od 17.00
hodin

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni

VÝSTAVY

Mezinárodní keramická sympozia 1966 - 2011
– stálá expozice

Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad
Vltavou, T + 420 387 967 041
e-mail: sekretariat@ajg.cz, ajg@ajg.cz ,
www.ajg.cz. 
Poøady pro školy na objednávku /
zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevøeny dennì.
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena! 

PANORAMA

Biograf
støeda 3. dubna – Bez
doteku. ÈR 2013.
Drama. Pøíbìh
dospívající dívky Jolany
a sexuální touhy jejího
nevlastního otce. 
Hrají: Tereza Vítù, Adrian Jastraban, 
Marian Roden. Režie: Matìj Chlupáèek. 
Pøístupný od 12 let.

støeda 10. dubna – Babovøesky.  ÈR 2013.
Komedie. Letní komedie ze života souèasné
jihoèeské vesnice … Hrají: Lukáš Langmajer,
Veronika Žilková, Lucie Bílá... Režie: Zdenìk
Troška. Pøístupný.

støeda 17. dubna – Jack a obøi. 3d. USA
2013. Fantasy/ drama/ dobrodružný. Mladý
farmáø se vydá na nebezpeènou cestu
zachránit unesenou princeznu do zemì obrù.
Hrají: Ewan Mc Gregor, Nicholas Hoult,
Stanley Tucci. Režie: Bryan Singer. Pøístupný.
Èeský dabing. 

pátek 19. dubna – Na døeò. Francie/ Belgie
2013. Drama/ mysteriózní. Ali odchází se
svým pìtiletým synem na venkov, kde se
seznámí se Stephanií, která cvièí kosatky.
Hrají: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts,
Bouli Lanners. Režie: Jasques Audiard.
Pøístupný od 12 let, èeské titulky.

sobota 20. dubna – Smrtonosná past: opìt v
akci. USA 2013. Akèní/drama. Slavný John
McClane odjíždí do Moskvy pomoci svému
synovi – a drama mùže zaèít … Hrají: Bruce
Willis, Jai Courtney, Amaury Nolasco, Cole
Hauser. Režie: John Moore. Pøístupný od 12
let. Èeské titulky. 

pátek 26. dubna – Terapie láskou. USA
2013. Drama/ komedie/ romantický/
psychologický. Uèitel dìjepisu se vrací po ¾
roce strávených v psychiatrické léèebnì domù,
kde teprve vše zaèíná. Hrají: Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Robert de Niro.
Režie: David O. Russell. Pøístupný od 12 let,
èeské titulky.

sobota 27. dubna – Nádherné bytosti. USA
2013. Dokumentární. Ethan pøišel o všechno a
o všechny a každý den je pro nìj ubíjející, ale
díky nové spolužaèce se vše mìní.  Hrají:
Emmy Rossum, Jeremy Irons, Emma
Thompon, Viola Davis. Režie: Richard
Lagravenese. Pøístupný od 12 let, èeské
titulky, dolby digital.

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hod.

Dìtské pøedstavení
nedìle 7. dubna – Croodsovi. 3d.
USA 2013. Animovaný/ komedie/
rodinný. Pøíbìh první  pravìké
rodin, která se øídí filozofií že
»strach je dobrý, zmìna špatná«…
17.00 hod. Režie: Chris Sanders,
Kirk de Micco  
Pøístupný – èeský dabing.

nedìle 14. dubna – Ètyølístek ve službách
krále. ÈR 2013. Rodinný/komedie. Malý výlet
do Prahy nabídne ètyølístku úžasné setkání a
pøesun èasem … 17.00 hod.  
Režie: Michal Žabka. Pøístupný.

Komorní scéna
støeda 10. dubna  Cestujeme … »Soul«.
Mgr. Zdenìk Pikl. 17.00 hod. KC Panorama

Pátek a sobota 5. a 6. dubna

Divadelní pøedstavení – komedie 

Strašidlo Canterwillské 
Divadlo Køížžáci

19.00 hodin

Derniéra  

Pátek a sobota 12. a 13. dubna  

Divadelní pøedstavení – komedie 

Hvìzdy z hotelu Palace
Divadlo Hluboká v produkci Zdeòka Pikla

19.00 hodin   
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