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h ÚVODNÍK h
Jmenuji se Alena. Což asi tušíte (je to v tiráži). Jmenuji se tak už pøes
50 let a moje jméno mi celkem nevadí. V šedesátých letech minulého
století bylo relativnì populární, dnes je takové neutrální, zvykla jsem si.
V rodinì jsem ale byla do svých 11 let jedináèek. Tatínek, maminka,
babièky, dìdeèkové, strejèkové a tetièky – prostì všichni – mi øíkali
Alenko. Byla jsem dítì povahy nesmìlé, zakøiknuté, toužící po dobrém
slùvku a pochvale jako kachna po vodì. Holèièka, která má pocit, že všem
musí dìlat radost, poslouchat a nezlobit. A tak jsem taková byla a asi
taková (plus mínus) i zùstala.
Podobných holèièek nás tehdy totiž byla vìtšina – o to se snažila
tehdejší výchova holèièek v Èechách. Poslouchej, nevyènívej, buï hodná
– tak je to správnì. Jenže na tu Alenku jsem si prostì zvykla – šla se mnou
školou a studiem, prvním zamìstnáním, s prvními kluky – a protože všude
jsem pokraèovala v roli »hodná holèièka« – to oslovení mi zùstávalo.
Pravda, v prvním zamìstnání po støední škole, jsem si u pracovního
stolu hloupatì vyvìsila plakát s Ájou a maxipsem Fíkem – a ta Ája se na
chvíli ujala. Naštìstí ne natrvalo. A dnes – pøiznávám – jsou chvíle, kdy
se zadumám nad tím, jak mì asi budou oslovovat v domovì pro pøestárlé
(dožiju-li se). I když, proè by to nešlo? Mojí babièce bylo 95 a øíkalo se jí
babièka Andulka.
Nemyslete si, že jsem úplnì dìtinská. Pohlednice i knížky, úøední lejstra
a jiné záležitosti pochopitelnì podepisuji jako Alena, a když mì tak osloví
nìkdo cizí, nehroutím se. Ale u mého blízkého okolí, to je jiná...
A pak se mi nìco stalo. Divná vìc. Událost! Totiž udála se pøíhoda,
kterou si možná špatnì interpretuji, ale která mì zajímavì rozkolísala
a zasáhla. Jeden èlovìk,se kterým jsem si vždycky rozumìla i mezi øádky,
a já, jsme nedávno prodìlali jakýsi názorový konflikt. Stáli jsme si za
svým, kupodivu oba, dokonce i já. Ne, nešlo o život, ani o peníze, šlo
o názor. Každý jsme mìli svùj a dopadlo to tak, že jsme si každý ten svùj
ponechali. Což je na jednu stranu skvìlé, jsme dospìlí, a dospìlí se tak
mají chovat, myslím si. Ale pak, pozdìji, pøi náhodných setkáních, mi ten
èlovìk párkrát místo obvyklého oslovení øekl ALENO! Možná to byla jen
náhoda, naprosto irelevantní, nic neznamenající. Možná ale ne.
Každopádnì se ve mnì probudila ta pìtiletá dušièka a úplnì to se mnou
zamávalo. Pøevracela jsem tu událost v sobì jako omylem spolknutý
bonbón, který místo aby osladil jazyk, tlaèí v krku. Myslela jsem na to.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci èervenci a srpnu 2013 oslaví významná výroèí.
Èervenec:
Hájek Jaroslav
Zahrádka Miroslav
Bìhounková Vojtìška
Šilhavá Anna
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Opustili nás
Hajný Josef
Michalová Anežka
Hájek Karel
Šíma Jaroslav
Holý Jan
Pokorná Nadìžda
Hana Vlásková

Dìkujeme všem, kteøí se pøišli rozlouèit s Mírou
Krejsou na jeho poslední cestì.
Za projevenou soustrast dìkuje rodina.
h ZPRÁVY Z RADNICE h

Do dalších let pøejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Berit Jáchym
Píša Petr
Prokop Kvido
Salabová Adriana
Štìrba Jakub

A pak jsem se zachránila. V odpovìdi na jeden e-mail své sestøenici – se
kterou naše nerozluèná dìtská pupeèní šòùra poøád ještì funguje i na dálku
100 km a jsme v nepøetržitém dopisování – jsem pojmenovala, co se mi
stalo. Už se mi neøíká Alenka, ale Alena!
Uáááá, breèela jsem nad sebou sebelítostí.
Odpovìï na sebe nedala dlouho èekat. Hela mi obratem odepsala.
V oslovení stálo ALENO a podpis – HELENA! Po padesáti letech, co se
známe, kdy jsme spoleènì dospívaly, vdávaly se, rodily a procházely
životem a vìdìly o sobì první poslední, jsme si poprvé øekly dospìláckým
jménem. Vždy jsme si infantilnì øíkali Alko a Helko, Ali, Heli – prostì
formulace z dìtství.
Až teï! Byl to PØEVRAT!!!
Ale mì se zázraènì ulevilo. Uvìdomila jsem si, že já bych sama – a první
– nebyla schopná do oslovení vùbec strohé jméno Helena použít. Opìt to
vyøešila za mnì, jako vždycky. Neb o rok starší a tím pádem o moøe
lidských zkušeností dospìlejší.
Pravda ovšem je, že teï to oslovení používáme jako zvláštní hru.
Zkoušíme se oslovovat dospìláckým jménem, ale vždycky se pøitom
zhroutíme a øehtáme jako puberaèky, nebo se uculujeme už pøi pouhém
ètení oslovení v tomto tvaru. A pøitom prostì víme, že i když to
vyslovujeme, i když to napíšeme, uvnitø dušièek jsme pro sebe napoøád ta
Helenka a Alenka z dìtství, malé roztomilé holèièky, které má každý rád
a NIKDY to jinak nebude.
Došlo mi, jak moc, jak strašnì MOC s námi naše podvìdomí
manipuluje. Jak moc jsme závislí na tìch malých holèièkách a chlapeècích,
kterými jsme byli (a stále jsme!!). Nejde jen o jméno, ale o tón oslovení –
na hlas a jeho význam reagujeme zøejmì stejnì v prenatálu, v dìtství
i dospìlosti. Ano, jsem poøád ta rozmazlená holèièka jako kdysi, toužící
po pochvale. A mám strach, kolik škod pácháme v dìtských dušièkách,
pokud je týráme doopravdy. A jak se nám to všechno pak vrací
v dospìlosti v odplatách proti lidskosti jako bumerang...
Pozor na to! Snad nám nastává krásné léto, takže si ty svoje dušièky na
sluníèku nìkde v pøírodì hezky prohøejte, eventuálnì vyperte a nechejte
vybìlit, a nemají šmouhy. A øíkejte si hezky a mile, pokud se máte rádi.
A rádi bychom se mít mìli, že jo, Heleno?
A tìšte se, o dìtech v nás bude v tomto èísle ještì øeè...
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z jednání rady mìsta:
O Rada mìsta souhlasí s pronájmem pozemkù mìsta v k.ú. Hluboká/V,
Bavorovice, Munice, Hroznìjovice, spoleènosti Agriprod i soukromníkùm
pro provozování zemìdìlské výroby na tìchto pozemcích. Nájemné se
sjednává dle pøíslušné nájemné smlouvy.
O V roce 1998 byla v Masarykovì ul. rekonstrukce objektu bývalých
sýpek na 22 byt. jednotek. Nejvìtším problémem domu je vytápìní bytù
a skonèená životnost plynových kotlù. Rada navrhla øešit problém
koncepènì a zadat dvì nezávislé studie zpùsobu øešení vytápìní.
O Mìsto opìt zapùjèí travnatou plochu vedle centrálního parkovištì
støedovìkému divadlu Traken v mìsíci èervenci a srpnu.
O Rada mìsta odsouhlasila stavbu dalších dvou až tøí parkovacích stání
v lokalitì Hùrka u bytového domu, èímž by se ulehèilo od parkování
v okolních ulicích.
O Rada souhlasí s pøíspìvkem na 5. roèník poháru ÈR – pohár mìsta
Hluboká/v. Na rybníku Bezdrev pro jachetní oddíl Slavoj a s pøíspìvkem
na poøádání hasièské soutìže k 90. výroèí založení SDH v Bavorovicích
O Návrh opatøit komunikaci Sportovní ulice pøíèným prahem z dùvodu
snížení rychlosti motorových vozidel a tím zvýšení bezpeènosti chodcù,
cyklistù, bruslaøù rada realizovat nedoporuèila (riziko bezpeènosti pro
bruslaøe a cyklisty)
O Žádost o dotaci z OPŽP na poøízení zametacího stroje – snížení imisní
zátìže – byla schválena. PMH doporuèuje zametací vùz poøídit s tím, že
dotaèní podmínky je možné splnit
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O Schválené grantové programy
a) Na podporu jednotek SDH
SDH Hluboká – výmìna oken hasièské zbrojnice
SDH Purkarec – poøízení pøívìsného vozíku pro pøepravu motorového
èlunu
SDH Bavorovice – poøízení 6 ks zásahových pøileb
neschváleno: SDH Hroznìjovice – poøízení motorové pily
b) Grantový program Úcta k pøedkùm
rekonstrukce støechy márnice na høbitovì v Purkarci
c) grantový program Rekonstrukce stávajících sportoviš
Výmìna oplocení v høištì v Municích – neschváleno

Zahranièní hosté v Hluboké nad Vltavou
Mìsto Hluboká nad Vltavou v posledním kvìtnovém týdnu pøivítalo
vzácné zahranièní hosty. Ve støedu 29. 5. 2013 zavítala do mìsta v rámci
oficiální návštìvy Jihoèeského kraje velvyslankynì Jihoafrické republiky
paní Franki C Verwey. Na setkání se starostou mìsta Tomášem Jirsou,
místostarostou Pavlem Dlouhým a MUDR. Janem Rebanem byly hlavním
námìtem možnosti spolupráce v oblasti zemìdìlství a lesnictví a také
turistického ruchu. Poté si paní velvyslankynì v doprovodu Tomáše Jirsy
prohlédla hlubocký zámek, Townshend International School a Sportovní
areál.

O Øešeny problémy se zaplavováním majetku nìkterých obèanù vodou
stékající z mìstských komunikací.
O Mìstský úøad eviduje nezaplacené pohledávky za komunální odpad.
Pøes opakované urgence nebyly zaplaceny a rada proto doporuèuje MÚ
vymáhat je exekuènì!
Rada uložila Mìstské policii obejít osobnì ty, kteøí dosud nezaplatili,
doruèit jim poslední výzvu pøed exekucí a poté realizovat další postup.
O Z deseti nabídek byl vybrán zhotovitel stavby Veøejné WC na parkovišti
Hluboká/V.
Vážení spoluobèané,
i letos bych vám chtìl prostøednictvím »letního« vydání Hlubockého
Zpravodaje popøát krásné léto, dovolenou podle vašich pøedstav
a pøedevším dìtem hezké a bezpeènì prožité prázdniny, plné zážitkù
a volnosti. A všem pøeji, aby dny, které prožijete doma, v našem mìstì,
Hluboké nad Vltavou nebo v Bavorovicích, Hroznìjovicích, Jeznici,
Kostelci, Líšnici, Municích, Ponìšicích a Purkarci, patøily k tìm
spokojeným a pokud možno sluneèným, které dovolí využívání všech
sportovních, kulturních a spoleèenských aktivit, které byly ve mìstì
vybudovány.
Jako velitel Mìstské policie Hluboká nad Vltavou vás chci ujistit, že
i v letošní turistické sezónì budou mìstští policisté dbát na dodržování
poøádku a klidu ve mìstì a na øádné parkování tak, aby turistický ruch
ovlivòoval život obèanù co nejménì. Je samozøejmé, že i nadále je
smyslem existence mìstské policie nikoliv perzekuce obèanù, ale naopak
jejich ochrana i ochrana mìstského i soukromého majetku. A v neposlední
øadì také zajištìní bezpeènosti, a to nejen ve smyslu snižování kriminality
èi vandalismu ve mìstì, ale také ve smyslu prevence – napøíklad
pravidelné hlídkování u pøechodù v okolí školy nebo školek v prùbìhu
školního roku. Velmi rád konstatuji, že v našem mìstì nedošlo k žádné
autonehodì, pøi které by na silnici èi chodníku bylo zranìno dítì. Pevnì
vìøím, že toto konstatování bude platit i po dobu prázdnin, po kterých se
dìti vrátí do hlubocké základní školy, jejíž rozsáhlá rekonstrukce bude na
zaèátku nového školního roku úspìšnì ukonèena a žáci tak budou moci
využívat opravené, zateplené školní budovy, ve kterých už není zdraví
nebezpeèný azbest. Tuto akci – rekonstrukci základní školy – považuji za
jednu z nejvýznamnìjších investic mìsta v nìkolika posledních letech a
dìkuji všem, kteøí se na její realizaci podíleli.
Velmi podìkovat chci také všem, kteøí významnì pøispìli k zvládnutí
povodòové situace v našem mìstì na pøelomu kvìtna a èervna. Zejména
bych chtìl ocenit èinnost Sboru dobrovolných hasièù Hluboká nad
Vltavou a Kostelec, ale
také úsilí pracovníkù
mìstského úøadu a všech
dalších, kteøí se podíleli
na ochranì obyvatel
i majetku.
Pevnì vìøím, že v létì
2013 už podobnou situaci
nebudeme muset øešit
– to je mým
nejdùležitìjším
pøedletním pøáním.
Pavel Dlouhý,
místostarosta mìsta
Hluboká nad Vltavou
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Ve ètvrtek Hlubokou nad Vltavou navštívila velvyslankynì Rumunska
v ÈR paní Daniela Anda Grigore Gitman. Po uvítání starostou mìsta T.
Jirsou a místostarostou P. Dlouhým následovalo neformální jednání,
vìnované pøedevším oboustranným zkušenostem s rozvojem turistického
ruchu a zemìdìlství a také spolupráci ve zmínìných oblastech.
Místostarosta Pavel Dlouhý pøiblížil paní velvyslankyni historii rozvoje
turistického ruchu v Hluboké nad Vltavou a nastínil pøedpoklad vývoje
v Rumunsku, které, jak podotkl, bìhem svých návštìv mohl poznat. Paní
Daniela Gitman také se zájmem shlédla zámek Hluboká, seznámila se
s prostøedím i výukou TIS a ocenila hlubocký Sportovní areál.
A do tøetice – pátek patøil návštìvì delegace z Ruské federace, v níž
byli zastoupeni pøedstavitelé ruských cestovních kanceláøí a médií,
napøíklad Mikhail Maltsev, øeditel Uralské asociace CK, Galina
Levochina, øeditelka TV Rossija 2 kanál 1, Gennadij Sevastyanov, øeditel
Sportkomplexu DIVS a další. Také oni navštívili zámek, Relaxaèní
a regeneraèní centrum a další hlubocké zajímavosti. Na slavnostní veèeøi
v hotelu Podhrad byli uvítáni starostou mìsta T. Jirsou a generálním
øeditelem hotelu Podhrad a RRC Hluboká Karlem Hájkem.
Také toto setkání probìhlo ve znamení diskuzí o prostoru pro spolupráci
a v pøátelské atmosféøe.
Lucie Burianová
Foto: velvyslankynì JAR, MUDr. Reban. Ing. Dlouhý, Ing. Jirsa

Den dìtí v sedle ve dvoøe Vondrov s radostí
Den dìtí v sedle ve Dvoøe Vondrov probìhl 1.6. 2013 už tradiènì ve
znamení radosti dìtí, kterou neovlivnil ani drobný déš.
Pøestože organizátoøi z JTJ Holiday Horses Club Konì
Vondrov mìli pøipravenu i »suchou« variantu v hale, akce se
nakonec konala pod širým nebem. Dìti si užily skákací hrad,
malování na oblièej, støílení z luku a samozøejmì i dárky
k MDD – sladkosti. Nejvìtším dárkem ale byla možnost
povozit se na ponících a koních a této možnosti dìti využívaly
s velikou radostí. Své jezdecké umìní pøedvedly také dìti
z juniorské pøípravky, které pod vedením zkušených trenérek
ukázaly, že umí nejen na ponících jezdit, ale také zvládat
akrobatické prvky.
Den dìtí v sedle potvrdil, že hlubocké dìti už si bez nìj svùj
svátek nedovedou pøedstavit a to je podle organizátorù ta
nejlepší motivace pro pøíští akce, které ve Dvoøe Vondrov pro
dìti pøipravují.

Hlubocký zpravodaj | èervenec – srpen 2013

Povodnì 2013 oèima hasièù
2.6.
01.28 hod. Jednotka SDHO Hluboká nad
Vltavou, vyjela na žádost operaèního dùstojníka
HZS Jihoèeského kraje k odstraòování následkù
dlouhotrvajícího pøívalového deštì, jehož
dùsledkem došlo k povodním 2013. Jednotka
zasahovala a byla v nepøetržité pohotovosti od
2.6. 01:28 hodin do 5.6. 18:00 hodin, celkem
90 hodin. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o vícenásobné zásahy, uvádím celkový pøehled:
2.6.
01.28 hod. – odstranìní spadlého stromu na
komunikaci smìr Dobøejovice.
03.52 hod. – odstranìní stromu na komunikaci
smìr Hrdìjovice a Køivonoska.
09.42 hod. – nahlášen únik nafty na hladinì
øeky Vltavy (stavba pøístavištì).
10.19 hod. – stavba mobilní protipovodòové
stìny Hluboká nad Vltavou, Hamr.
12.10 hod. – Monitorování stavu hladiny øeky
Vltavy v Hluboké nad Vltavou a jeho okolí.
14.10 hod. – evakuace osob z ohroženého
území, stìhování nábytku a vybavení
domácností.
14.12 hod. – Stavba provizorní hráze na bøehu
slepého ramene u elektrárny.
17.00 hod. – nahlášena uvolnìná nádrž, plující
na hladinì øeky Vltavy, stavba pøístavištì
(1000 l nafty), provedeno pøeèerpání za
pomoci HZS JèK a následné vytažení pomocí
jeøábu. Dále na stavbì provedeno vytažení
zapadlého jeøábu.
17.57 hod. – Provedena informace o evakuaci
osob v okolí rybníka Bezdrev.
Do ranních hodin nepøetržitá pohotovost na
zbrojnici a monitorování stavu hladiny øeky
Vltavy.
3.6.
09.17 hod. – vytažení a záchrana osoby ze
zatopeného vozidla na komunikaci smìr
Hrdìjovice.
11.23 hod. – Požár vzrostlého stromu, který
byl zpùsoben v dùsledku pádu na trakèní
vedení u kolejí, Lovecký zámeèek smìr
nádraží Hluboká nad Vltavou. Spoleènì
s jednotkou zasahovala jednotka HZSP ÈD
Èeské Budìjovice, která si událost pøevzala.
12.45 hod. Monitoring a kontrola zaplavených
domù, jedná se o domy è.p. 208, 195, 209,
193, 210, 192, zámeènická dílna u elektrárny.
15.45 hod. Monitoring stavu a okolí
u Bezdrevského potoka smìr Bavorovice.
Vytvoøení zátarasu na cestì do staré obory,
kde došlo k sesuvu pùdy.
16.50 Monitoring zaplaveného domu
v Municích u køižovatky.
Do ranních hodin nepøetržitá pohotovost na
zbrojnici, monitorování stavu hladiny øeky
Vltavy a zaplavených objektù v Hamru.
4.6.
07.15 hod. Technické zásahy
– odstraòování pytlù s pískem z kanálù
u mobilní protipovodòové stìny Hamr
– úklid a èerpání objektù è.p. 210 a 193
– vyèištìní a propláchnutí kanálové vpusti
v Zámostí
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A ještì nìco...

– èerpání vodní laguny na Baseballovém høišti
– monitoring stavu cyklistické stezky smìr
Bavorovice – èerpání sklepa a studny na
objektu u Lesního závodu è.p. 342
– rozdìlování balíèkù s úklidovými prostøedky
dle seznamu zaplavených objektù
– èerpání vody ze spoleèných prostor a omytí
garáže na domu u mostu vedle Dostálù
– èásteèné rozebrání mobilní protipovodòové
stìny, v dùsledku vyrovnání hladin s øekou
Vltavou a její opìtovná instalace
– zahájeno èerpání vodní laguny
z Baseballového høištì jednotkou SDHO
Bavorovice a Purkarec
– zahájeno nepøetržité èerpání vodní laguny
Golfového høištì jednotkou SDHO Kostelec
Do ranních hodin nepøetržitá pohotovost.
5.6.
07.30 hod. Technické zásahy
– èerpání vodní laguny Baseballového høištì
jednotkou SDHO Bavorovice a Purkarec
– pokraèování v èerpání vodní laguny
Golfového høištì jednotkou SDHO Kostelec
– rozebrání mobilní protipovodòové stìny, její
opláchnutí a úklid do zbrojnice
– úklid komunikace v okolí protipovodòové
stìny od nánosu bláta a neèistot
– vytvoøení zábran na spodní cestì do staré
obory v dùsledku nebezpeèného sesuvu pùdy
– uvolnìní vtoku od naplaveného nánosu
z Poøíèské louky u cyklostezky
– opláchnutí a úklid dvora u rodinného domu
è.p. 193
– odèerpání vody ze sklepa a garáže domu
è.p. 499
– proèištìní kanalizace u restaurace Kuki
Návrat na základnu a závìreèný úklid vozidel,
kalových èerpadel, obleèení, ochranných
pomùcek a použitého materiálu.
Poèet ujetých kilometrù:
TA – 1 IVECO
249 km
CAS 20 TERRNO 101 km
Celkem zasahovalo a na odstraòování
následkù povodní 2013, se podílelo 15 èlenù
zásahové jednotky SDHO Hluboká nad
Vltavou. Ke zranìní zasahujících hasièù
jednotky SDHO Hluboká nad Vltavou pøi
povodni nedošlo.
Dne 6 a 7.6. 2013 vyjela jednotka na žádost
pana starosty s technickým automobilem
a vysokotlakým èistièem na pomoc pøi
odstraòování následkù povodní do obce
Putim. Tolik celkový pøehled událostí oèima
jednotky SDHO Hluboká nad Vltavou.
Zdenìk Slepièka, velitel SDH

Mùže se zdát, že letošní povodnì Hlubokou
nedevastovaly tolik, jako ty minulé. Pøesto
obèané z domù, jejichž èísla popisná a poloha
u øeky je jasnou adresou, zažívali stejné, možná
horší – protože opakující se – pocity beznadìje
a deprese. A ještì není hotovo, musí se èekat na
vyschnutí zdiva a podlah, opravovat podlahy
a napravovat další škody. Na vyhlášení oficiální
veøejné sbírky není tentokrát vhodná situace, ale
my, sousedé, kteøí mìli tentokrát vìtší štìstí,
pomoci mùžeme. Finanènì, materiálem, slevou
na nákup zboží. A podobnì. Cestu byste si jistì
našli, v jiných mìstech už to tak udìlali nebo
dìlají. Pokud budete chtít pomoci, obrate se
pøímo na poškozené – nebo na redakci HZ.
Pøedáme vám kontakt.

Podìkování
dovolte mi podìkovat všem, kdo nám pomohl
pøi povodních 2.– 3. èervna 2013.
Sboru dobrovolných hasièù v Hluboké nad
Vltavou, všem z Mìstského hospodáøství,
Mìstské policii v Hluboké nad Vltavou,
Policii ÈR v Hluboké nad Vltavou, starostovi
panu Jirsovi, manželùm Grillovým, panu Janu
Dezortovi, panu Radku Skalickému, panu
Františku Horníkovi, firmì VESKOM tepelná
technika, konkrétnì panu Mocovi, Vrzalovi,
Krojherovi a panu Bezdìkovi, pøíbuzným ze
Slovenska, rodinì Barnových a své sestøe paní
Alenì Králové.
Tìm všem chci vyjádøit svùj veliký dík za
obìtavou pomoc a vstøícnost. Moc si Vás
vážím a dìkuju Vám všem.
Ale úplnì ze všeho nejvíce bych chtìl
podìkovat panu ing. Petru Smrèkovi,
vedoucímu stavebního úøadu v Hluboké nad
Vltavou.
Dovìtek:
v nedìli 2.6.2013 jsem opìt zjistil, jak jsem
hloupý a naivní. Jak jsem vìøil, že se
spoleènost pouèí z chyb z roku 2002.
Vždy jsem si myslel, že vodní pøehrady slouží
k ochranì zdraví a majetku a že je to jejich
prvotní a nejdùležitìjší funkce.
Bohužel je to úplnì jinak. V naší
spoleènosti je prvotní lobbing, byznys, moc
a arogance.
Ondøej Tácha

strana 5

Na Hlubocko – Lišovsku schválili projekty za pìt milionù korun
! Evropský zemìdìlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských
oblastí
Témìø pìt milionù korun rozdìlí Místní akèní skupina Hlubocko – Lišovsko mezi projekty
realizované na svém území. Dne 4. èervna schválila správní rada 15 projektù, které
usilovaly o dotaci v rámci 8. výzvy Místní akèní supiny Hlubocko – Lišovsko.
»O dotaci se ucházelo 17 projektù, z toho 15 projektù jsme schválili k financování.
Celkem mezi tyto projekty rozdìlíme 4 964 994 korun,« uvedl Lukáš Tryml, øeditel
Místní akèní skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Projekty bylo možné pøedkládat do tøí základních oblastí, tzv. fichí – obnova a rozvoj
vesnic, ochrana a rozvoj kulturního dìdictví venkova a podpora zemìdìlství.
Díky dotaci dojde napøíklad k rekonstrukci návesní kaple v obci Hlincova Hora, úpravì
okolí kaple v Hrdìjovicích, obnovì božích muk v Hluboké nad Vltavou, druhé etapì
rekonstrukce interiéru kostela v Rudolfovì, výstavbì chodníku v Hosínì, propojení
splaškové kanalizace v Libníèi, výstavbì chodníku v Kolném, opravì místní komunikace
v Úsilném, vybudování chodníku v Rudolfovì, opravì místní komunikace ve Skalici èi
modernizaci místní komunikaci v Hluboké nad Vltavou.

Romantickou noc...
... na sobotní èervnový veèer si pøipravila AJG – a brouci
roháèi. Romantická noc, která byla už desátá v AJG a která
se nesla v duchu 19. století byla pøíjemná a plná nápadù a
krásných umìleckých dìl a vonìla poèátkem léta. Kromì
lidí si ji ve zvýšeném poètu užívali také brouci roháèi,
zøejmì mìli roháèí rojení. Cestou nahoru jsme jich
posbírali na zámecké cestì 5 malých a zodpovìdnì donesli
do zelenì, kde jim nehrozilo pøejetí èi zašlápnutí. Jednoho
už dorostlého vynesl z bývalé jízdárny v AJG sám nejlepší
sbìratel umìní Patrik Šimon a je od nìj hezké, že si brouka
nezaøadil do svých sbírek...

Hra o lišèí ohon

Podpoøené projekty v rámci 8. výzvy MAS Hlubocko – Lišovsko:
Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic
Žadatel
Název projektu
Obec Libníè
Propojení splaškové kanalizace v k. ú. Libníè
Mìsto Lišov
Výstavba jednostranného chodníku v obci Kolný
Obec Hosín
Výstavba chodníkù v obci Hosín
Obec Úsilné
Oprava místní komunikace "U Pomníku" - Úsilné
Mìsto Rudolfov Chodník v Jivenské ulici k. ú. Rudolfov - úsek B a C
Obec Štìpánovice Oprava místních komunikací Skalice
Mìsto Hluboká Modernizace místní komunikace Jabloòová ulice
Fiche 3 Ochrana a rozvoj kulturního dìdictví venkova:
Žadatel
Název projektu
Obec Hlincova Hora Rekonstrukce návesní kaple
sv. Jana Nepomuckého v obci Hlincová Hora
Obec Hrdìjovice Úprava okolí kaple Panny Marie
Tìšínské Hrdìjovice – Tìšín
Mìsto Hluboká Obnova božích muk v Hluboké nad Vltavou a v obcích
Øímskokatolická farnost Rudolfov Rekonstr. interiéru kostela
sv. Víta v Rudolfovì 2. etapa

Výše dotace
577 500 Kè
524 290 Kè
578 794 Kè
186 030 Kè
493 883 Kè
504 204 Kè
408 832 Kè
Výše dotace
254 974 Kè
234 916 Kè
91 971 Kè
432 000 Kè

Fiche 4 Podpora zemìdìlství:
Žadatel
Název projektu
Výše dotace
František Sedlák Lis na kulaté balíky s variabilní komorou
360 000 Kè
Ing. Jiøí Fencl
Poøízení linky na výrobu biobriket
105 600 Kè
Zemìdìlské družstvo Hosín Poøízení 2 ks vozíkù pro rozvoz mléka
telatùm s plynulým pojezdem
152 000 Kè
Ing. Josef Kuèera Poøízení mobilního vybavení pastviny skotu
60 000 Kè
Bezplatná inzerce:
O Letní novinky BLUEBERRY SHOP!!!
Na èervenec jsme pro vás pøipravili nafukovací licenèní program, plavecké brýle, hraèky
do vody, míèe, plavky, osušky, ponèa aj. Novì holinky, baèkùrky, letní pyžamka trièko+trenýrky, noèní košile. Kojenecké body, èepièky.
Všechen sortiment naleznete na našich stránkách www.blueberryshop.cz
O Kniha »Putování za jihoèeskou lidovou
architekturou – 2.díl - 30 výletù«, která se zabývá
dalšími jihoèeskými vesnicemi, na které se v 1.dílu z
roku 2009 nedostalo. Opìt jde o brožuru formátu A5 s
laminovanou obálkou, která obsahuje na 140 stranách
textu pøímo v nìm vložených 54 èernobílých fotografií,
dále pak 66 barevných fotografií ve 3 pøílohách na
køídovém papíøe, z nichž 12 je navíc i na obálce, opìt zde
nechybí slovníèek vybraných odborných výrazù, seznam
literatury, rejstøík sídel, rejstøík hor a vhodnost výletù pro
cyklisty. Cena je stejná jako u 1. dílu, tedy 100 Kè.
Pøedem dìkuji za Váš zájem o uvedenou publikaci, který bude uznáním mé dnes již více
než desetileté práce pøi objevování jihoèeské lidové architektury.
Srdeènì zdraví a hezké léto pøeje
Petr Luniaczek
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Finále celostátní soutìže støedních škol Co víš o energetice
aneb hra o lišèí ohon se uskuteènila dne 19.6.2013
v jihlavském Divadle Na Kopeèku.
Do finále se dostalo ze 130 zúèastnìných týmù z celé
republiky pìt nejlepších z gymnázií v Tachovì, Plznì a ze
SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou.
V soutìžním programu si studenti ovìøili vìdomosti
z fyziky a dalších technických oborù, zjistili, jak jsou na
tom s fyzickou kondicí a jaká je jejich psychická odolnost.
»Je to provìrka vìdomostí a schopností, které potøebuje
ke své odpovìdné práci operátor jaderného reaktoru,« øekl
vedoucí reaktorového bloku temelínské elektrárny Václav
Havlíèek, který byl zároveò porotcem soutìže.
Souèástí programu, který uvádìl televizní moderátor
Vladimír Kroc, bylo i vystoupení hudební skupiny Flow of
Voices. Žáci L. Pešek, L. Juráše a F. Dejmek z naší školy
SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou se pod vedení
Mgr. Blanky Kouøilové umístili na 2. místì. Po skonèení
soutìže si žáci prohlédli vìtrnou elektrárnu Vìžnice.
Soše COP Hluboká

Oranžový rok
OO Rada mìsta odsouhlasila podání žádosti o podporu
ÈEZ v rámci programu oranžový rok 2013 ve
výši 200 tis. Kè s rozdìlením Vinaøské slavnosti
50 tis. , Rybáøské slavnosti 50 tis. Pro akce
osadních výborù bylo rozdìleno 100 tis. Kè po
projednání s pøedsedou komise pro obce
Bavorovice – Oslavy MDD a otevøení dìtského
koutku, Oslavy 90. let založení hasièského sboru
v Bavorovicích. Hroznìjovice – Sportovní a
dìtský den s tancem. Jeznice – soustøedìní
mladých adeptù požární ochrany. Kostelec –
Dìtský den, Tradièní pouová zábava. Munice –
Setkání rodákù. Ponìšice 6. roèník Ponìšického koštu.

Hlubocký zpravodaj | èervenec – srpen 2013

Jelo nás pìt
Na pozvání dobrovolných hasièù partnerského mìsta Neustadt n. A.
vyjelo pìt zástupcù našich hasièù na oslavy 150. výroèí trvání.
Ve dnech 14. – 16.6. slavili hasièi v Neustadtu své krásné jubileum.
Toho svátku jsme se zúèastnili. Z Hluboké nás jelo pìt – Rùžièka J.,
Mrskoš P., Šantora K., Kolodzej K. a Štícha P., který nejlépe ovládá
nìmèinu a proto byl naším vedoucím. Po pøíjezdu do Neustadtu jsme se
spojili s pí. Jarkou Koydlovou a Rudi Machem, kteøí nám byli ku
pomoci a celé tøi dny se o nás spoleènì s Helgou Weigel starali.
Nejdøíve jsme se zaregistrovali a ubytovali. Každý jsme dostali kartièku
se jménem a oznaèením Städtepartner Hluboká, z druhé strany è. tel.
Festbüro a èíslo na Policii Neustadt. Ubytovaní jsme byli na 3km
vzdáleném statku v Diebachu. Veèeøe byla z vlastních zdrojù, program
veèera rockový koncert ve velkém stanu na sportovišti u centra. Na
zavolání pro nás pøijelo hasièské taxi. Cesta zdarma, vstup pro nás jako
registrované též zdarma. Ostatní 7 euro. Pivo pijeme z tuplákù,
vydržíme do pùlnoci. Postupnì se seznamujeme s hostiteli. Moc nám
pomáhají Rudi a Jarka.
V sobotu snídanì na statku, pak taxi – hasiè opìt k velkému stanu na
sportovní areál. Tam je velká výstava hasièské techniky, hasièských
veteránù, prodejcù techniky, vybavení, obleèení a obèerstvení.
Obdivujeme velký vrtulník nìmecké armády, hasièský letištní speciál
americké základny, nové hasièské vozy i vozy, s nimiž zasahují sbory
v okolí Neustadtu. Mezi veterány se vyjímá nazdobený hasièský
automobilový žebøík zn. Magirus, starý 50 let. Ten je rovnìž na
plakátech zvoucí na 150-jährigen Jubiläum.
Obìdváme ve stanu – po obìdì sledujeme hasièské pøedvádìcí akce
– záchrana osoby na lanech, potápìèe v proskleném kontejneru, ukázky
práce se záchranáøskými psy, ukázky hašení, likvidace autohavárie –
støihání vraku a vyprošování osob. Ukázka rychlého otvírání nechtìnì
zabouchlých dveøí a oken. Navštívili jsme též centrum, námìstí s radnicí
a požární zbrojnici. Je vìtší než naše, mají v ní více techniky. Také
mìsto je vìtší a hasièi jsou tam jinak organizovaní. Na vìtšinu zásahù,
i když jsou dobrovolní, vyjíždìjí sami. Profesionály volají, jen když akci
sami nezvládají. Èlenù zásahové jednotky je daleko víc a mají služby.
Veèer v 18 hod. se v mìstské hale koná slavnostní zasedání, kterého se
též úèastníme. Hraje soubor hudební školy. Hovoøí starosta mìsta p.
Klaus Meier, zástupci hasièù z mìsta a okresu. Vyznamenávají se
nìkteøí hasièi. Na konci všichni zpívají hymnu složenou pøi pøíležitosti
150ti let hasièù. Všichni se pøemisujeme opìt do velkého stanu. Veèer
pokraèuje, hraje dechový orchestr a pøedstavují se hosté hasièfestu.
Jednotlivé výpravy pøedávají hostitelùm dary. My pøedáváme sošku
sv. Floriána s vìnováním. Souèástí oslav je i setkání zástupcù hasièù
z mìst v Evropì, které se jmenují Neustadt. Pøijelo jich 18 i z
Maïarska. Pøijeli též hasièi z chorvatského Lipiku, partnerského mìsta
Neustadtu. Dechová hudba hraje nahlas a dobøe, oblíbené skladby.
Dobrá nálada je vidìt na všech úèastnících. Sedíme spoleènì s Jarkou,
Helgou a Rudim. Bavíme se výteènì.
Hlavním bodem programu v nedìli je prùvod mìstem. Pochoduje 132
skupin nejen hasièù. I my jdeme v prùvodu. Máme náš spolkový prapor
a vlajku mìsta. V prùvodu jde nìkolik kapel, zasloužilí èlenové se
vezou v èele v historických otevøených hasièských automobilech.
V prùvodu jdou i všichni pøedstavitelé mìsta a hasièù.

www.hluboka.cz

Dále se úèastní sportovci, zahrádkáøi, vèelaøi, myslivci a další. Pøed stanem
pøedstavitelé utvoøili èestnou ulièku. Též praporeèníci s prapory vítají z obou
stran èestné ulièky pøicházející. Je velmi teplo a vítáme chladné obèerstvení.
Pro nás nastává èas louèení, dostáváme drobné dárky, ještì nám pøichází
podìkovat osobnì starosta mìsta p. Meier. Louèíme se se zástupci hasièù i s
Jarkou Koydl, Helgou a Rudim Machem. V poøádku se vracíme domù.
Chceme tímto podìkovat zástupcùm mìsta Hluboká, kteøí nám umožnili vyjet
poznávat, jak žijí a pracují hasièi u sousedù.
P.S. Náš odjezd se v pátek o 1,5hod. opozdil, náš sbor vyjíždìl k dopravní
nehodì autobusu polských turistù.
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Spisovatelé, kteøí se dotýkají našeho mìsta
Václav Lacina – rodák z našeho mìsta
* 9. 7. 1906, Hluboká nad Vltavou
† 9. 12. 1993, Rožmitál pod Tøemšínem

Prozaik, básník, autor satirických textù a parodií
Narodil se v rodinì s bohatým kulturním
zázemím: jeho dìdeèek Josef Lacina
(1850–1908) publikoval pod pseudonymem
Kolda-Malínský. Otec byl soudcem. Dìtství
Lacina prožil ve Volyni, v Praze vystudoval
gymnázium (mat. 1925, zde jako kvintán
vydával èasopis Modré pondìlí) a Právnickou
fakultu UK (1925–29, JUDr. 1950). Od 1930
zamìstnán u soudu (1934–45 jako soudce)
nejprve v Chebu (1930–31), dále v Kašperských
Horách (1935–38) a v Praze (do 1945).
1945–47 pracoval na ministerstvu informací,
1947–48 byl okresním soudcem v Praze,
1948–52 tiskovým referentem ministerstva
spravedlnosti, 1952–53 v Ès. rozhlase. Od 1953
se vìnoval spisovatelské èinnosti. Od 1973 žil
v dùchodu v Pøíbrami, v posledních letech
života v Domovì dùchodcù v Rožmitále pod
Tøemšínem.

prostøedky. Ukazuje svoji úžasnou schopnost
vyhmátnout podstatu jejich pùsobení na ètenáøe
– a to velmi úèinnì. Kdysi jsem se úèastnil
jakési støedoškolské znalostní soutìže a pøeèetli
nám úryvek z básnì. Václav Lacina svého
Konstantina Biebla udìlal tak vìrnì, že jsem
autora urèil podle stylu, aniž bych pøedložený
text znal (pøesnìji: kromì té lacinovské parodie
jsem od nìj neèetl vùbec nic).
Okouzlující práce s jazykem a schopnost vcítit
se do cizí kùže – to je další charakteristika této
knížky. A také druhý hlavní dùvod, proè jsem
po ní v seriálu (ne)recenzí sáhl. Mùžete tu na
pomìrnì malém prostoru – a hlavnì ve
vzájemném kontrastu – porovnat rùzné tvùrèí
styly, pùsobení jednotlivých textù i zpùsob,
jakým toho dosahují.
Kniha byla vydávána mnohokrát, zpoèátku s
ilustracemi Eduarda Hofmana. Tento výtvarník
vynikajícím zpùsobem sekundoval Václavu
Lacinovi v parafrázování výtvarných stylù
odpovídajících dobì a tvùrèímu stylu
pøíslušného autora. Najdete tu tak ilustrace ve
stylu Josefa Èapka (u textù ve stylu jeho bratra),
Zdeòka Buriana (u kovbojek), kubistickou
grafiku èi støedovìký døevoryt nebo dìtskou
kresbu. Pozdìjší vydání byla svìøena i dalším
ilustrátorùm – pøedevším Adolfu Bornovi, ale
také Evženu Seyèkovi. Mnì osobnì se líbí ty
pùvodní Hofmanovy kresby, už jenom proto, že
sedí k jednotlivým autorùm a stylùm.
(Píše autor pod znaèkou pagi)

... Zamìøil jsem svoji èinnost satirika pøevážnì
na »boj proti hlouposti a zlobì« smím-li užít pro
sebe slov Havlíèkových. Obojím oplývá
malomìšák a i jeho velkomìstský nadkolega,
jim jsem vypovìdìl boj a povedu ho, dokud
budu živ a dokud budou oni – mám neveselý
pocit, že mì pøežijí, že pøežijí i dlouhou øadu
mých pokraèovatelù, ale co naplat, plevel nutno
hubiti, i když se to nepodaøí na sto procent...
Citujeme: Miluji rodnou Hlubokou, kde jsem se
narodil 9. 7. 1906, ale zážitky z domovské
Volynì vysoko pøevládají nad nevìdomým
životem z rodného místa, které jsem opustil jako
tøíletý hošík. Tam se otec pøestìhoval v roce
1909... tak popisuje ve svém životopise Doma
ve Volyni své narození sám Lacina.
Z našeho malého hlubockého rodáka vyrostl
soudce, pracovník ministerstva informací
a spravedlnosti, básník, romanopisec,
talentovaný satirik, pøední pìstitel humoru
parodie se smyslem pro jemný slovní styl
a høíèku. Stylisticky obratný polemik, pohotový
a vtipný debatér... (píše sborník èeských
spisovatelù beletristù (1945 – 1956)
A jakou knihu byste si od Václava Laciny mìli
urèitì pøeèíst? Což se takhle inspirovat
internetovým deníkem Neviditelný pes:
(NE)RECENZE:
Václav Lacina, Ètení o psaní
autor tu ètenáøi pøedkládá koncentrovanou
èítanku èeské literatury – ne však skuteèná díla
skuteèných autorù, ale jejich styly a vyjadøovací

ŠKOLA – Turistický kurz 4. tøíd
Mìsíc èerven je nejen pøedzvìstí blížících se prázdnin, ale pro ètvrté tøídy i obdobím,
kdy se koná turistický kurz. Letos jsme se vydali do Slavonic, které se nacházejí
v chránìné krajinné oblasti Èeská Kanada. Ubytováni jsme byli v pøíjemném penzionu
Bejèkùv mlýn, v jehož areálu se nachází domácí ZOO. Èekalo nás mnoho výletù
a spoleèných dobrodružství, které mnohdy provìøily naši fyzickou zdatnost.
První den jsme navštívili renesanèní mìsteèko Slavonice, vyšplhali na zdejší vìž
a seznámili se s povìstí o Grázlovi. Jan Jiøí Grasel alias Grázl kradl a loupil na
pøelomu 18. a 19 stol. v okolí Slavonic. Tìmito èiny vešel do historie a dal tak své
jméno jako hanlivé oznaèení všem pozdìjším lotrùm.
Další den jsme zavítali do muzea samorostù a do pevnostního areálu ukrytého
v lesích pøi hranicích s Rakouskem z let 1935 – 1938 a nahlédli do plnì vybavených
bunkrù. Odpoledne jsme se vydali vlakem do Daèic, navštívili zdejší zámek, zhlédli
výstavu øemesel a výtvarného umìní a prošli malebný zámecký park.
Další den nás èekal
celodenní pìší výlet po
Grázlovì stezce na hrad
Landštejn, královský strážní hrad ze 13 stol., který støežil hranice mezi èeskými zemìmi
a Rakouskem. Nahlédli jsme do hladomorny, studny, vyšplhali na vìž a slunili se na
hlavním nádvoøí.
Poslední den jsme se vydali do Maøíže, cestou plnili úkoly, hráli hry a na konci cesty si
prohlédli zdejší vyhlášenou keramickou dílnu. Pøi veèerním táboráku, høe a stopovaèce
jsme se poøádnì vyøádili. Poèasí nám pøálo, všem se moc líbilo a budeme se tìšit na další
podobné akce a spoleèné zážitky.
Konec školního roku jako obvykle pøinesl školní výlety, exkurze a rùzné sportovní
akce a žáèci se s èerstvým vysvìdèením ve školní tašce vydali vstøíc prázdninovým
dnùm. Pøejeme všem školákùm hodnì odpoèinku a letních radostí a tìm, kteøí opustili
základní školu už definitivnì, pøejeme, aby v záøí našli v nových tøídách nové
kamarády a hlavnì dobré uèitele a profesory.
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Velké finále
S Pavlem Brožkem, jedním z hlubockých mìstských policistù, jsme se
radovali z jeho loòského úspìchu na nejprestižnìjším Mistrovství naturální
kulturistiky v Renu, Nevadì – Mr. Olympia. Pavel je ve formì i letos
a chystá se úèastnit dalších klání naturálních kulturistù. A možná získat
další mistrovský titul.
Úspìchy na soutìžích s ním zaznamenává náš zpravodajský fotograf Jan
Pirgl, takže se i my mùžeme pokochat pohledem na Pavla a jeho ženu, tedy
sportovce s velkou vùlí, kteøí nad každým talíøem s jídlem pøemýšlejí
a nejsou líní cvièit. Ano, do plavek by se nám takové zformované postavy
na léto vskutku hodily! Jenže – zadarmo to není!
Trénuješ a pøipravuješ se na soutìže? Trénuji, a docela hodnì, také dost
nároènì, dvojfázovì, nìkdy i tøífázovým tréninkem, snažím se pøípravì
vìnovat opravdu víc než poctivì. I když jsem od podzimu docela ve formì
– tak se hlavnì snažím na té dobré úrovni udržet. Cvièím sám, trenéra
nemám, jsem sám sobì trenérem.
Zmìnil jsi na své pøípravì nìco? Zmìnil jsem jenom to, že jsem do stravy
zaøadil více proteinù, což jsem døív nikdy nedìlal. Jsou to tekuté nápoje,
dobøe se vstøebávají, mají spoustu enzymù, svalovina pak nabývá rychleji,
než pouze pøi obyèejné potravinové dietì. Nicménì poøád je to pøírodní
zdroj energie, každý si je mùže objednat na internetu, nebo ve
specializované výživové prodejnì.
Kolika soutìží se chceš zúèastnit? V pùlce èervna probìhlo Mistrovství
èeské republiky v naturální kulturistice – Slováci, Maïaøi a další
mezinárodní úèast z okolních zemí. Rekordní poèet úèastníkù, kolem 150
lidí. Úèastnil jsem se dvou kategorií: Masters a Muži nad 180 cm. Velké
finále ale chystám na mistrovství svìta v Øecku na ostrovì Zakhyntos
5. a 6. èervence – to je Mistrovství svìta v naturální kulturistice. Jeden
z vrcholù jarních soutìží. Za dalších 5 týdnù po Øecku se konají Svìtové
policejní a hasièské hry v Irsku, v mìstì Belfast. Tam budu reprezentovat
mìsto Hluboká nad Vltavou jako mìstský policista. Chtìl bych podìkovat
celé Radì mìsta Hluboká nad Vltavou, že mi mìsto umožnilo finanèní
podporou pøispìt na ubytování a na cestu, bez toho bych se nemohl
Svìtových her zúèastnit. Mùj dík patøí i paní øeditelce hotelu Štekl za
možnost tréninku u nich ve fitness, kde trénuji ihned po ranní 13 hodinové
smìnì.
Policejní soutìž? To zní sympaticky, tam budou vlastnì samí opravdoví
chlapi! Záchranáøi. Hrdinové! Vlastnì ano. Úèastní se složky
záchranného systému, hasièi, záchranáøi – jak vodní, tak horští, veškeré
složky policie vèetnì speciálních a zásahových jednotek. Takže ti chlapi
jsou opravdu našlapaní, vytrénovaní. Vìzeòská služba ve velkém stylu –
tøeba z vìznic Ameriky – tam jsou dozorci, kteøí opravdu musí být
dokonale fyzicky pøipravení na každodenní službu. Navíc pro
zamìstnavatele je úèast podøízených v takovýchto soutìžích doporuèující,
je to prestižní záležitost. Soutìžícím se dostává maximální podpory od
zamìstnavatelù. Jsou tam kluci, kteøí už jsou ve výsluze – mariòáci
a podobnì, v zahranièí v tìchto profesích chodí do dùchodu docela brzo,
už témìø v mém vìku. A pak se vìnují tìmto sportùm. Tady nesoutìží jen
naturální kulturisti, ale muži, kteøí se vìnují rùzným sportùm, je to
zohlednìné tím, že jsou to muži, kteøí své tìlo používají k výkonu svého
povolání. Jde to napøíè sportovními federacemi, jsou tady zastoupeny
rùzné sporty – opravdu všechny – plavci, atleti, ragby, dokonce týmové –
odbíjená, fotbal... takže je to spíš taková olympiáda.
A je to olympiádì opravdu podobné. 1. srpna se zahajuje slavnostním
prùvodem všech sportovcù, pak zaèínají soutìžit jednotlivé sporty, celá
olympiáda trvá tøi týdny. Já pøijedu a zaregistruji se den pøed zahájením,
pùjdu na slavností zahájení, pak závodím 3.7.a po pár dnech se vracím
zpìt.
To je tedy obrovský podnik! Soutìž se koná po celém Belfastu, v celém
mìstì se sportuje na jednotlivých sportovištích. Mám štìstí, že budu bydlet
v centru mìsta a poblíž haly, kde budou probíhat závody. Cyklisti to mají
jinde, plavci, podvodní ragby, atleti. Z Hluboké nad Vltavou jako mìstský
policista jedu samozøejmì první a poprvé, mohl jsem se nominovat až nyní
v profesi policisty. Z Budìjovic z policie nejede nikdo.
Ne, není to jen pro muže, samozøejmì i ženy ve svých kategoriích mohou
závodit. Je to rozdìleno na rùzné kategorie, vèetnì vìkových. Je to velmi
prestižní a propagovaná soutìž, bude ji komplet vysílat místní televize.
www.hluboka.cz

Výhoda je, že Irsko je relativnì blízko – ovšem nevýhoda pro závodníky,
že tam pøijede hodnì úèastníkù a tedy bude obrovská konkurence. Loni se
soutìž konala v Austrálii, což je pøece jen trochu z ruky, letos poèítám, že
to bude velice zajímavé pro ostrovy, Evropu, Asii... Ale zase na druhou
stranu je pak úspìch o to sladší.
Chtìl bych naèasovat nejlepší formu a dobøe se umístit. Nemusí se mi to
povést, bude tam jistì obrovská konkurence dalších mistrù z jiných
federací kulturistiky. Ale vìøím, že natrénováno mám a – jak øíkám – štìstí
pøeje pøipraveným.
Potkávají se na tìchto soutìžích stále stejní lidé, nebo nové talenty?
Objevují se noví. Jezdí tam kluci, kteøí skonèí s vrcholovým sportem –
a vìtšina z nich se zamìstná v tìchto složkách, je to pro nì výhodné
zamìstnání. Jsou to profíci, kteøí se o své fyzièno starají dennì. Jednak se
tam uplatní a zúroèí svou fyzièku, mohou pokraèovat ve sportu, který mají
rádi, jednak výsluhy a benefity v tìchto zamìstnáních jsou v zahranièí
hodnì pøíjemné. Z hlediska divákù je to samozøejmì lákavá podívaná, žije
jí celé mìsto, zemì, internet. Belfast prožije obrovskou kulturní akci.
Jak se u naturálního kulturisty zjistí, že si soutìžící nepomohl
anaboliky? Tøeba detektorem lži. Ptají se a odpovídáš na otázky a stroj je
vyhodnotí. Tímhle zpùsobem mùže nìkdo skonèit, aniž by zaèal závodit.
Berou to jako prokázané. Na každé soutìži je to jiné, mohou vám odebrat
krevní vzorek, laboratornì zkoumají vlasy, chloupek z oboèí, když jste
dohola – je to prokazatelné osm let zpátky, i u krátkých vlasù, to se prostì
z organismu dostane touto cestou ven. Já mám èisté svìdomí, tak mi je
jedno jakou kontrolu zvolí. Nikdo, kdo se chce zúèastnit, se proti tomu
ohrazovat nemùže, podepisujete, že souhlasíte s kontrolami na doping.
Námoøní službu a jiné nároèné zodpovìdné profese tak jako tak testují
prùbìžnì zamìstnavatelé. Mì zase testuje Svaz naturální kulturistiky
a jsem v tzv. monitoringu, kde musím nahlásit na celý rok, kdy a kde
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trénuji, pøesné èasy a dopingoví komisaøi si mì mùžou kdykoliv pøijít
zkontrolovat. Na všech dalších soutìžích se kontroluje, kdekoli by našli, že
jsem pozitivní, skonèil bych všude doživotnì.
Tohle bude tedy vrcholná soutìž sezóny, na kterou se orientuješ. A dál?
Když vše dopadne dobøe a budu zdravý a ve formì, rád bych se zúèastnil
svìtového mistrovství Natural Mr. Olympia. Letošní soutìž se bude konat
v USA, v San Diegu. Vždycky se konala v Renu, tam jsem loni zabodoval. Ale
letos se zøejmì nìjak obchodnì nedohodli a pøišla zmìna. San Diego by bylo
fajn, je tam teplo, hranice s Mexikem. Horko je pro nás závodníky pøíjemné...
Rád bych to zkusil. Loni jsem si ještì do kategorie profesionálù netroufal, ale
teï už bych se rád profesionální soutìže zúèastnil.
Cítíš se skvìle a jsi ve formì. Je moc dobøe, že náš fotograf Jan Pirgl
dokumentuje tvoji cestu ke slávì.
Honza fotí skvìle a máme spolu pøipravený urèitý projekt, na fotkách
porovnáváme, jak se postupnì mìní svaly, tìlo kulturisty se formuje v prùbìhu
pøípravy a èasu k blížící se soutìže. Je to alchymie stravy, posilovacího
tréninku. Baví mì to, už to umím, plánuju dopøedu, jak budu vypadat za 14
dní. Sestavu a její choreografii si pøipravím sám, nedìlá mi problémy, dùležité
je si pøedstavit, jak to bude vypadat oèima tìch, kteøí se na mì dívají.
S fotografem si také pochvalujeme dobré svìtlo. Nejen na fotkách, ale i v
soutìži je totiž dùležité dobré osvìtlení. Když je dobré svìtlo, ti dobøe
natrénovaní ještì víc vyniknou – a pak vyhrávají ti nejlíp pøipravení.
Když je svìtlo matnìjší, pøipravenost zaniká a do popøedí jdou takoví ti
vìtší chlapi, vysvìtlil nám Pavel. Na pohled nejste tak vykreslený, vypadáte
spíš drobnìjší. Záleží na osvìtlovaèích, a øekl bych dokonce, že my v Èesku
to tady máme lépe vychytané. Zatímco v Americe je to ménì nasvícené a spíš
tam vyhrávají robustnìjší typy. Proto v Americe nejdu úplnì nadoraz, abych
tam vypadal vìtší. Také je lepší, když se osvìtlí jen pódium a zhasne
v hledišti, zase je z toho lepší dojem a aktéøi jsou vidìt líp – jako na divadle.
Tak co zbývá, budeme držet palce! Víš, takhle zvenku to vypadá jednoduše,
namakáš, správnì jíš, jsi ve formì, nic na tom vlastnì není.
Ano, je to jednoduché, vlastnì legrace, smìje se Pavel Brožek, udìlat si formu,
jet tam a uspìt.
Sympatické na nìm je, že bere vìci, jaké jsou. Pøípravì se vìnuje s obrovským
nasazením, ale psychicky je srovnaný. Vyjde to, využije pøíležitosti, pojede
závodit. Pokud ne, hroutit se nebude. Navíc studuje vysokou školu a chová se
jako obyèejný chlap, žádná primadona. Klobouk dolù.
Jelikož pøíklady táhnou, rozhodla se i Pavlova manželka k radikální zmìnì
postavy – a i když má tøi syny – dokázala, že i žena po ètyøicítce mùže udìlat
poøádný pokrok. Pavel se pustil do jejího tréninku a návrhu jídelníèku a ona
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zvládla obrovskou pøemìnu postavy, kdy se zbavila 16 kg pøebyteèného
tuku. Po uveøejnìní èlánku již bude mít po finále soutìže Pøemìna
postavy v Nitøe, kam postoupila mezi tøi nejlepší ženy z Èech
a Slovenska. A o tom, jestli jim to v páru sluší, se pøesvìdèete sami.
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Úctyhodný Pacovský okruh aneb Jak si hrají velcí kluci
S èím si hrají malí kluci? S autíèky, samozøejmì. A s èím ti velcí? S autíèky, samozøejmì. Anebo, když jsou jen trochu víc šikovní
a odvážní, tak také s motocykly. Mámy a ženy tìch pravých klukù se musí smíøit s tím, že se jim obèas závodník vrátí trošku vyválený
v prachu a s nìjakým tím šrámem na nablýskaném laku (a už motorky nebo vlastní kùže). Nìkterým pak vìší poøadatelé vìnce na
hruï s trochu zauzlovanými žebry po zhojení zlomenin. Ale to nevadí – hlavnì že tam uvnitø tepe závodnické srdce.
Chlapi z motocyklových okruhù brázdí silnice se vztyèenou hlavou dodnes, tøeba na motorkách, které už hodnì pamatují.
Ženy, vážnì, vy byste radši doma mìly chlapy položené na kanapi a s pivem u ruky?
Pacovský okruh letos pokoøili naši dva Hluboèáci.
Okruh, ve kterém 15. èervna opìt soutìžili držitelé
historických motocyklù, tedy stateèní muži (ale i ženy),
obìtavì a s velikou péèí ošetøující své stroje. Startovala
stovka závodníkù – a mezi nimi i pan Vladislav Prokeš,
starší a Vladislav Prokeš, junior. A slavnì vítìzili! Jelo
se na otevøeném okruhu o délce 30,1km za normálního
silnièního provozu, se startem na námìstí v Pacovì.
Pro letošní roèník byla mimoøádnì vyrobena uzavøená
emise jubilejních pamìtních medailí. Zlaté, støíbrné
a bronzové medaile obdrželi všichni závodníci, kteøí
podle pravidel podobných FIM absolvovali rallye a byli
klasifikováni.
Pane Prokeši, jak jste získali letošní mimoøádné
medaile?
V Pacovì se jela mezinárodní rallye historických
motocyklù – veteránský okruh s klasickými
veteránskými kategoriemi. A protože letos celý
motoristický svìt slaví 100 leté výroèí – v roce 1913 se
totiž jela první motocyklová šestidenní v Anglii – je to
velký svátek a Pacovští na tyhle tradice hodnì dají.
Pacovský okruh tedy byl tentokrát význaèný tím, že
jedinì a pouze tentokrát se jelo na medaile, kromì
obvyklého závodu s klasickým hodnocením – kdy
závodníci vybojují vìnce. (Otec i syn, jeli oba závody
a reprezentovali naše mìsto.)
Ty medaile nejdou získat jinak, museli jsme si je vyjet závodem.
Organizátoøi nechali udìlat 100 medailí, pro 100 zúèastnìných závodníkù.
V absolutní kvalifikaci do 10. místa byla zlatá, do 40. místa støíbrná
a nakonec bronzová všem tìm, kteøí dojeli.
A jak ten okruh vypadá? Mezinárodní soutìž veteránských motocyklù na
Pacovském okruhu se jede v délce 30,1 km za normálního silnièního
provozu.
Hned po startu prokazuje závodník spolehlivost stroje tím, že do jedné
minuty musí opustit vyznaèený úsek tratì motorickou silou. Pokud to
nenašlápnete, už se zatížíte (trestnými) body. Následuje zkouška zruènosti
jízdou po prknì, které je 12 cm široké a 5 metrù dlouhé. Po úvodních
zkouškách vyrazí závodník na tra a projede èasové kontroly. Po projetí
cíle absolvuje ještì zvláštní zkoušku, ve které vyzkouší své umìní zastavit
stroj pøesnì uprostøed mezi dvìma tyèemi vzdálenými 4 metry.
S ohledem na stáøí a stav motocyklu si každý závodník zvolí prùmìrnou
rychlost jízdy (15, 20, 30 a 40 km/hod). Ze zvolené rychlosti je vypoèten
èas pøíjezdu do jednotlivých èasových kontrol a pøípadná odchylka od
tohoto èasu je také zatížena trestnými body.
Místo »rychlostní zkoušky« zaøazené do klasických motocyklových
soutìží, se tady jede zkouška, kdy závodník musí projet úsek trati jednotnì
pøedepsanou rychlostí 20 km/hod. Délka úseku je tajná a v celém tomto
úseku nesmí zastavit ani sundat nohy ze stupaèek. Vyhlášeni jsou pak
první tøi závodníci z každé kategorie motocyklù (kategorií bylo pìt, podle
stáøí motocyklù) a rovnìž bylo vyhlášeno absolutní poøadí bez ohledu na
kategorie. Zvláštní ceny získala nejúspìšnìjší žena, držitel nejstaršího
motocyklu a nejstarší a nejvzdálenìjší závodník.
V základní klasifikaci – to znamená klasické veterány – tam to tentokrát
dopadlo tak, že syn byl støíbrný a já jsem byl bronzový. A v absolutním
poøadí jsme byli tøetí a pátí. Jeli jsme Jawu 350 soutìžní a ÈZ 250 trial.

firma v Praze ve Strašnicích skonèila v roce 48, kdy pøipadla pod firmu
Jawa. Od té doby tam probíhal výzkum a vývoj jawy, všichni závodníci
Havel,Šastný a tahle parta tam sedìli a vylepšovali. To byly krásné stroje!
Jezdci musí mít spoustu správných vlastností, rychlou reakci a odhad,
závody jsou opravdu zkouška všestrannosti. Kolikrát vy jste vlastnì
v Pacovì startoval? A nejen tam, že? Když se tak dívám na vaši sbírku
pohárù a ocenìní, nedivila bych se, že vaši spolubojovníci zesmutní,
když se nìkde objevíte na startovní èáøe.
Ó jé, to bych ani nerozebíral... já už hodnì pamatuju... roce 1974 na
Mezinárodním mototuristickém srazu a Mezinárodní Veterán rallye se tam
jela taková první velká veteránská soutìž, a když to øeknu, tak se budu
chlubit: já byl absolutní vítìz. Já a stroj Praga BD... Víte, ono je to tak:
Ještì i mezi tìmi dìdky, kteøí dnes jezdí veterány, je strašná øevnivost.
Závodník je prostì závodník!
Když se zaène vyèíslovat historie Pacova, první závod historických
motocyklù v novodobé tradici se v Pacovì uskuteènil v roce 1966 – to se
slavilo 60. výroèí prvního mezinárodního závodu na území Èech. Ten
úplnì první se právì v Pacovì jel v roce 1906.

Ale to je skvìlé umístìní! Ze stovky jezdcù! Inu, pøece se nebudete držet
vzadu, když vám to jede... myslím, že každý má snahu, když nìco dìlal
celý život a snažil se to dìlat dobøe, aby to taky dobøe prodal.
Takže takové to bylo v Pacovì – a jezdilo se na motorkách krásných
znaèek. Ano, Laurin a Klement, Jawièky, nebo tøeba motocykl zn. Ogar –
www.hluboka.cz
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## Dneska má èlovìk z motorek na silnicích strach, ale tehdy, v éøe, kdy
na silnicích jezdili a na okruzích závodili dnešní veteráni
– to byla éra džentlmenù. To si myslí pan Prokeš –
úèastník letošní mezinárodní veteran rallye Pacovského
okruhu, nad spoleènou fotografií se stovkou závodníkù,
vèetnì pozvaných èestných hostù. I pánové motocyklisté
na fotografiích z dob nejdávnìjších byli fešáci.
V pumpkách a podkolenkách a bílých rolácích, èi na
fotkách z doby pozdìjší, v závodních overalech, s vìnci
na krku – naši èeskoslovenští jezdci. Spolubojovníci
motocyklistického sportu – to jsou známá jména.

## Mezinárodní motocyklová šestidenní
Pokud to nevíte, mìsto Pacov vystupuje v historii motorismu od samého
zaèátku minulého století. Pacov a motorismus je pojem, který zná mnoho
Èechù, Slovákù a troufejme si øíct, že také veliká èást Evropy. Díky
nadšení našich pøedkù se tady již v roce 1906 poøádal tøetí roèník
mezinárodních závodù motocyklù – byl to Gordon Bennetùv pohár. Jel se
na známém Pacovském okruhu v délce 62,5 km. Závodníci ho projeli
tøikrát.
Už v roce 1904 zaèaly v Evropì první debaty o vzniku mezinárodní
motocyklové federace, pozdìji známé pod znaèkou FIM. Pacov bez
jakýchkoli pochyb se nìkterých tìchto jednání velice aktivnì úèastnil.
Dokonce až do roku 1994 byl Pacov uvádìn v oficiálních dokumentech
FIM jako místo založení. Tato celosvìtová organizace v souèasnosti øídí
pìt motocyklových disciplín.
A jedna z nejvìtších je terénní soutìž motocyklù – enduro, kterou FIM
poøádá pod názvem Mezinárodní motocyklová šestidenní, což je týmová
motocyklová soutìž. Šestidenní, jak se tato soutìž zkrácenì nazývá,
vznikla v roce 1913 jako International Six Days Trial. Navazovala na
tradici Six Days Trial, motocyklové soutìže konané ve Velké Británii
v letech 1903 (jako Reliabity Trial) až 1912. Od samého poèátku se
jednalo o týmovou soutìž, která si kladla za cíl provìøit odolnost
a vytrvalost jak jezdcù, tak strojù. Mìlo se také jednat o soutìž
mezinárodní. To se v prvním roèníku pøíliš nepodaøilo, vìtšina startujících
jezdcù byli Britové, které doplnili jezdci z Francie. Ani ne rok poté
vypukla 1. svìtová válka a druhý roèník se tak uskuteènil až v roce 1920.
Další pøerušení, v letech 1940 až 1946, si vyžádala 2. svìtová válka. Navíc
byly v roce 1947 FIM anulovány výsledky z roku 1939.
Trofeje
Hlavní soutìží je boj o Svìtovou trofej (World Trophy). Až do roku 1969
se soutìžilo o Mezinárodní trofej (International trophy), které se úèastnily
reprezentaèní týmy na motocyklech domácí výroby. V roce 1970 zmìnila
FIM pravidla i název trofeje a jezdci dnes mohou startovat na strojích dle
vlastního výbìru. Vítìzové Svìtové trofeje získávají zároveò titul mistrù
svìta.
V roce 1924 pøibyla soutìž o Støíbrnou vázu. Tato soutìž si brzy získala
velkou oblibu, nebo umožòovala start i zemím bez vlastní výroby
motocyklù. V souvislosti se zmìnou pravidel v roce 1970 ovšem prestiž
této trofeje ponìkud poklesla. V roce 1985 tedy byla zmìnìna na Svìtovou
trofej juniorù. V roce 1985 nahradila soutìž o Støíbrnou vázu Svìtová
trofej juniorù. Soutìž je urèena pro jezdce do 23 let.
V roce 2007 byla do programu zaøazen Pohár žen (Women Trophy).
Medaile. Pøesto, že se jedná o týmovou soutìž, je udìlováno i individuální
ocenìní pro jezdce. Jedná se o zlatou, støíbrnou a bronzovou medaili.
Letos tedy uplyne 100 let od prvního závodu poøádaného v Anglii.
Èeskoslovensko se do této historie nesmazatelnì zapsalo. Bylo od roku
1947 ve Zlínì mnohokrát jejím poøadatelem. Nejvíce cenné však je, že
jsme se stali 15 x mistry svìta o Svìtovou trofej a 9 x držiteli Støíbrné
vázy. Na úctyhodném zisku zlatých medailí, jež naši pøiváželi ze
šestidenní, mají nespornou zásluhu »zlaté èeské ruce« – motocykly,
pneumatiky, zapalovací svíèky, obleèení a další pøíslušenství bylo dílem
pracovitosti, obìtavosti a umìní našich lidí. Znaèkou, která nás ve svìtì
proslavila nejvíc, byla Jawa. V dobách, kdy naše stroje Jawa a ÈZ patøily
k nejlepším ve svìtì, se bojovalo o prvenství také mezi pneumatikáøskými
giganty a mezi renomované výrobce se velmi rychle dostal i náš Barum.
Stejnì tak vítìzily zapalovací svíèky PAL výrobce Jiskry Tábor.
## Jízdy historických motocyklù se zaèaly poøádat v 70. letech. Letošní
roèník byl vìnovaný vzpomínce na 100. výroèí Mezinárodní motocyklové
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Vítìzové trophy týmu z El Escorialu 1970, pan Jaroslav Bøíza, Josef
Fojtík, Zdenìk Èešpiva, Kvìtoslav Mašita, Fanda Mrázek a
Petr Èemus. To jsou slušní hoši, dokonalí profesionálové,
øíká pan Prokeš. Hodnì jich bylo výborných – však jsme taky
získali 15 x svìtovou trofej.
Ale že nic není zadarmo se ukáže, když vyhrne nohavici
kalhot a objeví se poøádný šrám na noze. Jo, pøímo na tom
závodì, našlapovací páka!, vysvìtluje. Èlovìk si myslí, jaký
je jonák, a ona už ta naše tìlesná schránka není tak pohyblivá
jako ve dvaceti letech. I za koníèka se musí obèas platit...

šestidenní – International Six Days Enduro. A ve mìstì Pacovì jsou asi
jedinými poøadateli rallye, která se jede podle pravidel Šestidenní, i když
èásteènì modifikovaných pro historické motocykly...

Seznam èeskoslovenských vítìzù Mezinárodní a Svìtové trofeje na
motocyklové šestidenní
V hlavní soutìži Mezinárodní motocyklové šestidenní zvítìzili
èeskoslovenští jezdci celkem v 15 roènících. Na tìchto vítìzstvích se
podílelo celkem 35 závodníkù, øada z nich opakovanì.
Kvìtoslav Mašita 6x, František Mrázek 6x, Josef Fojtík 5x, Zdenìk
Èešpiva 5x, Petr Èemus 5x, Jaroslav Pudil 5x, Bohuslav Rouèka 5x,
Vladimír Šedina 4x, Saša Klimt 4x, Zdenìk Polánka 4x, Josef Císaø 4x,
Jaroslav bøíza 3x, Jiøí Stodùlka 3x, Stanislav Zloch 3x, Richard Dusil 2x,
Jiøí Kubeš 2x, Antonín Matìjka 2x, Jozef Chovanèík 2x a mnozí další
alespoò jedenkrát...
(Informace jsme èerpali z materiálù zapùjèených panem Vladislavem
Prokešem, starším. Oba pány Prokeše, závodníky a jejich stroje Jawu 350
soutìžní a ÈZ 250 trial fotografoval pøímo v dílnì Jan Pirgl. Pánové byli
v pracovním, s rukama od šmíru, jak se na správné závodníky sluší a vùni
dílny a motorový olej miluje i v dílnì pøítomný pes obranáø).
Šestidenní – poèet vítìzství v mezinárodní a svìtové trofeji
1. Velká Británie – 16
2. Èeskoslovensko – 15
3. Itálie – 14
4. Finsko 8, NDR 7, SRN 6, Švédsko 5, Francie 5, Nìmecko 3,
Švýcarsko 3, Nizozemsko 1, Polsko 1, Rakousko 1
Nejúspìšnìjší jezdci historie šestidenní
podle poètu vítìzství v mezinárodní a svìtové trofeji
1. Mika Ahola, Finsko 7x, 2. Kvìtoslav M ašita CS 6x,
3. František M rázek (CS) 6x, 4. Peter Uhlig, NDR 6x, 5. W erner
Salevski, NDR 6x, 6. Jani Laaksonen Fin 6x, 7. Juha Salminen,
Finsko 6x, 8. Josef Fojtík CS 5x, 9. Zdenìk Èešpiva CS 5x,
10. Petr Èemus CS 5x, 11. Jaroslav Pudil CS 5x, 12. Bohuslav
Rouèka CS 5x, 13. Samuli Aro Fin 5x, 14. Hans Weber NDR 5x,
15. George Rowley VB 5x, 16. B.H. Viney VB 5x
Hlubocký zpravodaj | èervenec – srpen 2013

Naše paní knìžna...
Rok 2013 je rokem knìžny Eleonory ze Schwarzenbergu, rozené
princezny z Liechtensteinu (*Vídeò 25.12. 1812 – †27.7. 1873 zámek
Tøeboò). Obecnì je známá ponejvíce tím, že iniciovala pøestavbu zámku
Hluboká do romantické novogotické podoby a výstavbu novogotické
hrobky Schwarzenbergù u Tøebonì. Význam její osobnosti byl však pro
tehdejší spoleènost mnohem širší.
Na zámku Tøeboò je rok vìnovaný vzpomínce na osobnost knìžny
Eleonory u pøíležitosti jejího letošního 140. výroèí úmrtí na tøeboòském
zámku zasvìcen akcím, které ji pøipomenou.
Tøeboò: Byla zahájena výstava v Zámecké galerii, pøednesena
pøednáška – Marie Eleonora ( Mgr. Kristina Popelka ). Èervenec bude
plný koncertù k poctì Eleonory, napø. 26.7. – zádušní mše v kapli hrobky,
27.7. otevøení výstavy kvìtinových vazeb v interiérech zámku »Lilie pro
knìžnu Eleonoru«.

»Ge-li to wiecz možná?« Schwarzenbergové
mluví èesky už 350 let!
Známe historii? Mnohdy málo, i tu, která žila blízko kolem nás. Bohužel
málokterý dìjepisáø vnášel do osnov jasno. A tak dnes bývá snadné vsadit
tøeba na nacionalistickou kartu. Je to taktika urèená lidem, kteøí jsou zvyklí
spíše vìøit, než pøemýšlet. Nemám však na mysli køesanskou víru v Boha,
ale ateistickou víru v rùzné výmysly, které lidem vtloukla do hlavy
komunistická výchova a propaganda – øíká autor pøíštích øádkù. Jedním
z nich je stereotyp odcizené a Èechùm nepøátelské šlechty, stereotyp, který
v pøípadì Schwarzenbergù neplatí. Pøede mnou leží èesky psaný dopis
a rukopisná cvièení z èeštiny, která psala knížata ze Schwarzenbergu
v 18. století. Je to podvrh? Není, Schwarzenbergové skuteènì používají
èeštinu už pøes 300 let.
Poèátky schwarzenberské èeštiny... Èesky se zaèali muži z rodu
Èernohorcù uèit hned, jak se usadili v Èechách. Kdy to bylo? Èeský
inkolát dostal Jan Adolf ze Schwarzenberga už v roce 1654, kdy získal
zástavou nìkterá západoèeská panství jako odškodnìní za dluhy, které mìl
vùèi nim a vùèi Braniborsku císaø Ferdinand III. Jihoèeskou Tøeboò získali
Schwarzenbergové do dìdièného vlastnictví až roku 1660. Máme z
rùzných zdrojù doloženo, že u šlechticù panoval zvyk, nechat svého dìdice
uèit èeštinu, pokud se rod usadil v Èeských zemích, zvláš pokud tady
rodina mìla vìtšinu majetku. Schwarzenbergové jsou však jediným rodem,
u kterého lze tuto praxi doložit napøíè nìkolika generacemi.
Prvním, kdo se uèil èesky, byl kníže Ferdinand ze Schwarzenbergu už
v letech 1662 až 1664. Byl synem a dìdicem prvního Schwarzenberga,
usazeného v Èechách. Èesky se uèil ve vìku 10 až 12 let, což jinými slovy
znamená, že rozhodnì nešlo o jeho první jazyk. Tato praxe však dokazuje
pøilnutí Schwarzenbergù k èeskému vlastenectví. Zvyk se totiž udržel i v
dalších generacích. U následujícího pokolení, tedy u Adama Františka ze
Schwarzenbergu, jej sice doložit nelze, ale v následující generaci zase ano.
Ostatnì po tragické smrti Adama Františka uctil jeho èeské vlastenectví
staromìstský mìšan František Václav Felíø, když ve svém Letopise
napsal: »Toho pána celá èeská zemì politovati mohla, neb jistì nám
Èechùm jako náš milý vlastenec náchylný byl.« Jeho dìdic Josef Adam ze
Schwarzenbergu se uèil èesky, což dokládá jeho èesky psaný dopis
k jmeninám jeho otce z roku 1731. Chlapci tehdy bylo 9 let.
Knjžka k uèenj se èesky. Asi nejzajímavìjší je však doklad o studiu
èeštiny pro Josefa Jana ze Schwarzenbergu a jeho mladšího bratra. Jde
o rukopisnou uèebnici èeštiny z roku 1778, která nese titul Knjžka k uèenj
se èesky pro mladýho pána knjžete, Jozeffa z Sswarcnberku. Pozoruhodné
je, že vznikla pøed tím, než josefínský despotismus podnítil intenzivní
zájem šlechty o èeštinu a umožnil tím rozvoj institucionální péèe o jazyk.
Uèebnice je na dnešní dobu ponìkud neobvyklá. Nejsou to jen suchá
cvièení v gramatice a slovíèka. Obsahuje modlitby v èeštinì, dále pak øadu
modelových konverzací, dále pozoruhodná Obeczní rozmlaúwánj, která
obsahují rùzné výchovné výkøiky (Nepodpjragi se., Gdou k stolú! nebo
Nedrbagi se w hlawie!). Asi nejzajímavìjší jsou pak konverzace zamìøené
na modelové situace, jako jsou rozhovory o hospodáøství a poèasí (Z gára
málo prssalo. Odpovìï: To gest giná!) o trhu (Czo to nessess na trh?
Geden sedlák ssel na trh.), smlouvání na trhu (Czerstwé zbožj stogj za to!)
nebo, rozhovor v hospodì: Pane hospodský! – Co se ljbj?– Magi dobrau
poliwku? Ale mladí Schwarznebráci se mìli nauèit objednat taky: Pùl
pinty piwa a zejdljk starýho wjna. nebo drsstky, gelita, klobássy.
www.hluboka.cz

Ale, taky jak se vymluvit pøi placení: Gidel dost, kdyby gen peniez bylo.
Pane hospodský! Czo gsem dlužen? Nediela to tak mnoho, tjm lepej pro
mùj pitljk.“ (Pøekládám: Tím lépe pro mùj pytlík.)
Schwarzenberkové se neuèili jen praktické otázky, mìli se nauèit zajímat
se i o pocity. Mìli umìt èesky cítit. Procz se zarmucujess? – Procz sy
stiezujess? – Komu gsi mrzutost uczinil? – Tys mie starost spùsobil.
A pøišlo i na sporná témata: Przihodilo se, že geden podwodnik mnie
podwedl, kterého gsem gá na dobrau czestu prziwedl. – Ge-li to wiecz
možná? A tohle by se hodilo do pøedvolebních diskuzí: Twoye weymluvy
nagewo przissly! – Nesstiastny czas pro mnie.
O tom, že uèení èeštiny nebylo bez obìtí, svìdèí pøíhoda ukrytá mezi
konverzaèními pokyny. Náhle se dovídáme, že »když jsme se ke stolu
posadili, starší bratr na sebe neobratnì pøevrátil hoøící svíèku a popálil
se na ruce.« A pak líèení pøechází v èeské fráze, které zøejmì cynický
uèitel èeštiny doporuèil mladému knížeti: »Kdyz gsem trpiel bolestj,
krziczel gsem ze wssi syli.« »Na to gsem dostal wegstrahu, abych tak
nekrziczel.« Zkrátka se s nimi nemazlil, kníže nekníže.
V dobì nacionalismu V dobì národního obrození se zájem o èeštinu ještì
zintenzivnil. Tehdy se stalo módou dávat své syny uèit èesky a èeští páni
užívali èeštiny i na císaøském dvoøe Leopolda II., aby demonstrovali svoje
vlastenectví. Mezi námi: Kdyby nebylo šlechty a šlechtické opozice vùèi
Josefovi II., žádné národní obrození by nebylo. Však také buditelský faráø
a èeský básník Antonín Puchmajer vìnoval Schwarzenbergùm
vlasteneckou báseò, v níž je pøirovnal k dubu, v jehož stínu se bude
Èechùm blaze žít. Pozdìji byla užitá pro pøedána obránci vlasti Karlu
Filipovi ze Schwarzenbergu, vítìzi z bitvy u Lipska. Pro Èechy však
vlastenecký rod pøekøtil na »Èernohorce«. Mimochodem, tentýž buditel
napsal zlidovìlou báseò »Já jsem Èech a kdo je víc.«
Je známo, že zájem o èeštinu trval u Schwarzenbergù i v dobì
zostøených národnostních bojù ve druhé polovinì 19. století. V mladší
orlické vìtvi rodu, z níž pochází prezidentský kandidát, se výuka èeštiny
spojila s politickou podporou staroèeské strany. Zatímco døíve asi znali
Schwarzenbergové jen pár frází a základní slovíèka, Schwarzenbergové
orlické vìtve rodu zaèali èesky jazyk používat aktivnì. Karel V. ze
Schwarzenbergu to demonstroval skandálním krokem: Po pøevzetí
rodinného majetku prohlásil v roce 1913 èeštinu za úøední øeè správy na
svých panstvích. Letos máme vlastnì kulaté sté výroèí. Událost tenkrát
vyvolala velkou kritiku ze strany nìmeckých nacionalistù.
Všichni ti Karlové ze Schwarzenbergu stáli skuteènì na stranì Èechù
a svùj postoj zachovali i v dobì nìmeckého nacismu. Navíc nešlo jen
o vysokou politiku, svou péèí o úøedníky a zamìstnance velkostatku
vytvoøili tito šlechtici na jihu Èech skuteènou »švarcenberáckou« identitu,
která trvá dodnes.
Historicky vzdìlaný Karel VI. ze Schwarzenbergu, otec souèasného
kandidáta, mluvil èesky i doma a tento zvyk zachoval kupodivu poté, co
musel pøed Èechy uprchnout do Vídnì. Ano, naše zemì tehdy byla
zmítána nacionalistickým fanatismem, který nebyl projevem demokracie.
Ale zanechme tìch úvah. Ti, kteøí dnes útoèili na prezidentského kandidáta
Karla VII. ze Schwarzenbergu jako na cizáka, by mìli vzít v potaz, že po
svém útìku do Vídnì byl Rakušany vnímán jako chudý èeský šlechtic,
mluvil s èeským pøízvukem a doma se se svým otcem nadále cvièil
v èeštinì. Tvrdí se, že když to spatøil sociálnìdemokratický politik Bruno
Kreisky, zdìsil se. V mìšanských rodinách byla èeština jazykem sluhù,
jazykem opovrhovaným, a tady vidìl jednu z nejpøednìjších šlechtických
rodin støední Evropy mluvit mezi sebou èesky.
Tøísetletá historie schwarzenberské èeštiny už asi byla zapomenutá, ale
teï v dobì nových nacionalistických vášní, bychom si ji mìli
pøipomenout. Konèím švarcenberáckým: K tomu nám Buch dopomáhej.
PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.
Autor o sobì: Jsem historik, píšu knihy, ètu knihy a poøád nìkam jezdím.
Naposledy jsem vydal knihu ŠLECHTICKÁ KULTURA V 18. STOLETÍ
(2012) o pomìru šlechty a osvícenství. Je hlavnì o zapomenutých
šlechtických spisovatelích z Èeských zemí. Jsem spoluautor knihy LES
SCHWARZENBERG, která TEÏ vyšla ve Francii. Nikdy nebyl èlenem
žádné politické strany. Èlánek byl napsán pro server iDNES.cz v lednu
2013, v dobì volební kampanì, povolení k pøetištìní jsme od autora
dostali. Spolupracuje s Historickým spolkem Schwarzenberg, Hluboká/Vlt.
http://ivocerman.blog.idnes.cz
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60 let motocyklového okruhu v Hluboké nad Vltavou
díl 9.
EPILOG
VII. roèníkem v roce 1960 sice skonèila nepøíliš dlouhá historie
hlubockého okruhu, ale byli lidé, kteøí o jeho existenci ještì stále bojovali.
V roce 1961 se objevil hlubocký okruh znovu v motoristickém kalendáøi
jako oblastní podnik s termínem 2. èervence. K jeho realizaci bohužel už
nedošlo, ale termín 2. 7. zùstal volný a nebyl obsazen náhradním
poøadatelem. Z toho lze nepøímo usuzovat, že byl odvolán pomìrnì
narychlo, krátce pøed termínem. Mistrovské kalendáøe a zøejmì i oblastní
se dávaly dohromady už koncem roku, ale definitivní podobu dostaly až
v pøedjaøí. Poøadatelé tedy do toho šli se zøejmým úsilím okruh udržet stùj
co stùj. Dokonce byla Hluboká v kalendáøi i na rok 1962, ale už pouze
jako krajský pøebor 2. záøí. Jenomže i tato nadìje pohasla a vše skonèilo
kratièkou vìtou ve Svìtì Motorù: »Hluboká nad Vltavou – závod
odvolán.«
Naposledy ožil okruh v roce 2003, kdy v rámci oslav padesátého výroèí
prvních závodù zde, projeli po historické trati veteráni vedení
p. Vladimírem Prokešem. Historická jízda se uskuteènila 11. kvìtna 2003
v 11 hodin. Pan Prokeš dokonce nechal vytisknout i pamìtní diplomy,
které nesou titulní stranu posledního programu z roku 1960.
A teï už jsme opravdu na konci.

POØADATELÉ
Je stará pravda, že kde nejsou poøadatelé, nejsou ani závody. Obvykle je
znám øeditel závodu, možná pak ještì tajemník nebo zástupce øeditele
a ostatní se skrývají v anonymitì. Podívejme se nyní na složení
poøadatelských sborù v letech 1953, 1956 a 1960 a vzpomeòme i tìch,
kteøí nesklízeli slávu na stupních vítìzù, ani pøízeò divákù podél okruhu,
ale bez nichž bychom nemìli na co vzpomínat.
Poøadatelský sbor 1953:
Øeditel závodu: Karel Trost, ideový vedoucí: Karel Pokorný, tajemník
závodu: Josef Mejda, traový vedoucí: Ferda Èerný, hlavní poøadatel: Jan
Vanìk, hospodáø podniku: Antonín Divoký, hlavní pokladník: Ing.
Kuthan, technický vedoucí: Matoušek, vedoucí depa: Karel Koutek,
vedoucí zdrav. sboru: MUDr. Repík, hlavní rozhodèí: Ferdinand Blažíèek,
sportovní vedoucí: Gustav Kaníèek, èasomìøièi: Šebelík, Anderle,
Korostenský.
Poøadatelský sbor 1956:
Øeditel závodu: Oldøich Šíma, zástupce øeditele: Jan Kaèaba, tajemník
závodu: Jan Vanìk, hlavní poøadatel: Miloslav Grill, vedoucí trati: Josef
Pártl, hospodáø: Antonín Divoký, hlavní pokladník: Karel Lenc, vedoucí
parkovištì: Rudolf Tušl, hlavní lékaø: MUDr. Hermann, vedoucí
dopravního odboru: Jan Krba, vedoucí technických staveb: Tomáš
Hovorka, technický dozor: František Pelech, hlavní rozhodèí: PhMr.
Zdenìk Bor, sportovní vedoucí: František Øežábek, technický komisaø:
František Mazeho, hlavní èasomìøiè: JUDr. Gustav Pickart. Závod
uspoøádal Krajský AMK Èeské Budìjovice.
Poøadatelský sbor 1960:
Øeditel závodu: Karel Trost, zástupce øeditele: Karel Neubauer, tajemník
závodu: Karel Domin, hlavní poøadatel: Ladislav Šílený, hospodáø:
František Ondøich, hlavní pokladník: František Vejvoda, vedoucí
technického odboru: Jaroslav Krùèek, vedoucí trati: Josef Pártl, vedoucí
depa: Vlk, dopravní odbor: Jan Krba, hlavní lékaø: MUDr. Ladislav
Novotný, péèe o jezdce: Miroslav Knotek, sekretariát: Božena Lepšová,
sportovní komisaø: Ing. Kubíèek, hlavní rozhodèí: PhMr Zdenìk Bor,
èasomìøièi: Ing. A. Huša, Rudolf Mikeš, sportovní vedoucí: Antonín
Ducháèek, technický komisaø: Pavel Boháè. (jména jsou
uvedena tak, jak byla v programech. Za pøípadné chyby
se omlouvám)

PODÌKOVÁNÍ
Pokud se vám, ètenáøùm, líbil tento seriál
motoristického ètení pro pamìtníky, nepovažujte ho
prosím za moje dílo. Bez ochotných pomocníkù by se
totiž nedalo vùbec dát dohromady. Aby vyvstal ucelený
obraz let dávno minulých ve své, pokud možno v co
nejpravdivìjší podobì, bylo tøeba složit mnoho støípkù.
Nikdy by nevznikla historie Hluboké, nebýt pana
Vladislava Prokeše z Hluboké nad Vltavou, který
poskytl ze svého soukromého archivu startovní listiny,
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fotografie, cenné kontakty i rady. Dìkuji mu tímto nezmìrnì a budiž celý
seriál vìnován právì jemu. V jeho srdci dosud stále tepe i srdce
motocyklového okruhu Hluboká nad Vltavou.
Dále musím podìkovat rodinì PharmDr. Dìtáka, MVDr. Malláta,
p. Miroslavu Øádovi, Františku Kalašovi, Radimu Beritovi a Luboši
Piksovi z Hluboké nad Vltavou, motocyklovým závodníkùm Miroslavu
Fialovi z Vráta, Jaroslavu Cikánovi, Jaroslavu Prùchovi, Romanu Irmišovi
z Èeských Budìjovic, Bedøichu Bendíkovi a Josefu Šmrhovi (in
memoriam) z Dobré Vody, Ludvíku Houžvicovi ze Støítova, Václavu
Parusovi z Neratovic, Josefu Lukšíkovi a Miloslavu Vališovi z Plznì,
Karlu Mojžíšovi a Milanu Mihaljevièovi z Dìèína, Bedøichu Máchovi
a rodinì Hlaváèovì z Písku, motoristickým historikùm Jiøímu Havránkovi
z Brna (in memoriam), Janu Lahnerovi z Pøerova (in memoriam),
Františku Sladkému ze Sadské a Ing. Jiøímu Wohlmuthovi z Prahy.
Všichni se podíleli na vzniku seriálu o motocyklovém okruhu Hluboká
nad Vltavou, nìkdo více, nìkdo ménì, ale všichni tak, jak mohli.
V. Èerný
Foto nahoøe: # Dekorování vítìzù tøistapadesátek v roce 1960. V popøedí
øeditel závodu Karel Trost, duše
hlubockých okruhù. Na nejvyšším
stupni Gustav Havel, po jeho pravici
Miroslav Èada a po levici Jiøí Hlaváè.
# Po dvou mrtvicích už Vávlav Parus
na motocyklech nejezdí, ale na schùzích
veteránù závodníkù je pravidelným
úèastníkem.
# Foto vlevo: Ladislav Prokeš, vlevo, a
autor seriálu o motocyklovém okruhu
na Hluboké, MUDr. Vìnceslav Èerný
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Léto, hudba a letní kino
Zeptali jsme se pana Petra Píši z hlubocké Panoramy, co nás èeká
v létì?
Zaèneme žhavou novinkou, usmívá se oslovený. Letní kino na Hluboké!!!
Dostal jsem nápad a Mìsto povolilo provozování letního kina. Na
prostranství pøed kostelem a diskotékou. Vstup a promítání zdarma.
Filmová pøedstavení se odehrají v jednom týdnu, vyhneme se pátku, kdy
je diskotéka, to by asi dohromady nedìlalo dobrotu. Pan faráø dovolil, pøed
sochou pøímo u zdi kostela bude plátno, bude obrovské, a bude-li aspoò
trochu slušné poèasí, mohla by to být dobrá akce. Snad z ní také okolní
hoteliéøi a restauratéøi budou mít radost a užitek. Pouze v pøípadì špatného
poèasí bude pøedstavení automaticky zrušeno. Jednak aby nezmokli diváci,
ale tìm by to až tak nevadilo... hlavnì technika není nijak chránìná, a je
to drahá záležitost, takže ohrozit ji nesmíme.
Vstupné je tedy zdarma, diváci si pouze budou muset sehnat nìco na
sezení, to už zaøizovat nebudeme. Kapacitnì bychom sice židlièky mìli,
nicménì by to znamenalo náklady navíc, ono jenom pøivézt ozvuèení
a projektor a plátno bude pro jednoho èlovìka až moc.
A program? Pøipravil jsem pìt starších èeských komediálních titulù:
Drahé tety a já, Noc na Karlštejnì, Slunce seno jahody, Zralé víno
a Slunce seno a pár facek. Takový letní tip na uvolnìný veèer, se dvìma
muzikály si mùžete i zazpívat – Noc na Karlštejnì a Tety.
Pøijdete?
Zaèínáme v pùl desáté...
A hudební festival?
Letos probìhne poprvé ve spojení s Alšovou jihoèeskou galerií. Je to spíš
o tom, že jsme dospìli k øešení, že mùj hudební festival toho jména
víceménì zruším a spojím jej s hudebním létem v AJG. Díky nabídce
øeditele AJG pana Seiferta tak organizaènì zajišuji prùbìh Hudebního
festivalu Hluboká 2013. Tomáš Jirsa, starosta mìsta, tak v pøedznamenání
programu festivalu seèetl letopoèty mého i galerijního festivalu a rázem
jsme se stali nejstarším hudebním festivalem v republice. Bráno
s nadsázkou – matematická høíèka. Nicménì padesátý sedmý roèník
Hudebního léta AJG je opravdu úctyhodné èíslo – i kdybych já k nìmu
nepøièetl svých krásných sedmnáct let koncertování na zámcích Hluboké.
Je to opravdu dlouhá doba – byla by škoda, aby hudba na našem zámku
nebyla.
Proto jsme se tedy dohodli, že organizovat ji budu já a vìtšina
zodpovìdnosti, výbìr repertoáru, vytištìní propagace a dalších záležitostí
je moje práce, AJG poskytuje prostor a zastøešení svým jménem.
I toho »zastøešení« – øeèeno symbolicky – jako støechy nad hlavou si
vážím – koncerty se už nebudou konat na nádvoøí zámku Hluboká, ale
v prostorách galerie, kde na nás nebude pršet.
A koho letos uslyšíme a uvidíme?
Zahajovací koncert 24. èervence provede Václav Hudeèek, k houslistovi
jeho formátu není tøeba více slov. V kostele sv. Jana Nepomuckého
odehraji koncert s romantickým klavírem já sám. V sále AJG se potkáme
s triem Karageorgiev. Své umìní pøedvede Felix Slováèek. Schola
Gregoriana Pragensis a David Eben – to je umìní zpìvu a minulosti.
Oblíbený Hradišan a cimbálová muzika.
Pro ty, kteøí si chtìjí poslechnout talentové mladé umìlce bude
pøíležitost pøi koncertu úèastníkù mezinárodních hudebních kurzù,
každoroènì konaných v Nových Hradech. Gentleman Ondøej Havelka
a Melody Makers anebo Jaroslav Hutka. Poprvé se pøímo hudebního
festivalu na Hluboké zúèastní hlubocký pìvecký sbor Záviš! Závìreèným
koncertem letošního festivalu pak bude Jiøí Korn a 4 tet s novým
programem.
Máte vybráno?
Tak dobøe! Jako poslední ozvìna hudební kulturní sezóny by mohl být
tradiènì Spirituál kvintet v øíjnu. A o plánované èeské mši vánoèní zatím
nebudu mluvit... Èeká nás teprve léto!
Alšova jihoèeská galerie, já a všichni úèinkující se tìšíme na setkání
s návštìvníky...

www.hluboka.cz

Cukrárna Ledòáèek

V centru mìsta jsme pro Vás otevøeli novou cukrárnu
pojmenovanou po jednom z nejhezèích obyvatel naší pøírody
– ledòáèkovi. Pøijïte posedìt v pøíjemném prostøedí u kávy
a výborného zákusku.
Na Vaši návštìvu se tìší celý kolektiv pracovníkù.
Cukrárna Ledòáèek – v Podzám èí vedle kostela
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Smutné sochy?
Mediální skandál, který se okolo »Hitlerových soch« odehrál, je typickou ukázkou »mediokracie«,
která u nás panuje. Nejenom já, ale tisíce dalších Hluboèákù jsme vyrùstali vedle VESLAØE,
ROZSÉVAÈE a AFRODITY a nemìlo to na nás žádný negativní vliv. Naopak, lezli jsme
veslaøovi po mohutných ramenou a jako kluci jsme koukali Afroditì na prsa. Sochy stály v parku
po desetiletí a byly tam docela hezké.
Krátce poté, co pøed nìkolika lety historik Jiøí Kuchaø zveøejnil, že pocházejí z »Hitlerovy
sbírky«, staly se »Hitlerovy sochy« mediálním tématem a pro jistotu byly uklizeny do depozitáøe
AJG. Mediální humbuk ustal a zdálo, se, že je klid.
V rámci letošní èesko – rakouské zemské výstavy byly sochy zapùjèeny do kláštera ve Vyšším
Brodì, kde po válce jistou dobu byla celá sbírka umístìna. Krátce poté, co si údajnì »desítky lidí
stìžovaly na Hitlerovy sochy v areálu kláštera«, byly sochy odstranìny, podstavce zùstaly
a mediální humbuk zaèal znovu.
Proboha, kdyby mìl Hitler jiný vkus a vlastnil ve sbírce Rubense nebo Tiziana, tak ta plátna
spálíme, nebo je uzavøeme do trezoru a nikdy je nikomu neukážeme, aby »Hitlerovy obrazy«
nepohoršovaly veøejnost? Svìt se zbláznil. Tisíce umìleckých dìl v historii vlastnili nejrùznìjší
tyrané a zloèinci a dnes tato díla obdivujeme v galeriích. Kdyby Hitler tyto sochy objednal, èi
kdyby vznikly na objednávku NSDAP, možná by to stálo za zamyšlení, ale on èi jeho nákupèí je
koupili již hotové, Afrodita napøíklad vznikla dávno pøed nástupem Hitlera k moci.
Oceòuji proto, že nový øeditel galerie pan Aleš Seifert nepodlehl mediálnímu tlaku a sochy opìt
vystavil. Celé to považuji za bouøi ve sklenici vody.
Tomáš Jirsa
P.S.: Všimnìte si, že podobné mediální bouøe zažíváme v politice bez pøestání.

Zeptali jsme se øeditele AJG,
pana Mgr. Aleše Seiferta
Pane øediteli, do AJG se pøedèasnì vrátily sochy ze zemské výstavy ve Vyšším Brodì. Stalo se
tak kvùli odmítavým reakcím návštìvníkù, kteøí si nepøáli potkávat na výstavì sochy z pùvodní
sbírky Adolfa Hitlera. Co bude se sochami dál? Zùstanou tady u nás a budou opìt vystaveny?
Poté, co bylo rozhodnuto o návratu soch zpìt do AJG, tak jsme kontaktovali partnera Zemské
výstavy – agenturu RERA a dohodli jsme se na jejich vystavení v zimní zahradì státního zámku
Hluboká nad Vltavou, kde vhodnì doplní stávající instalaci soch ze sbírky AJG. Chtìli jsme, aby
návštìvníci Zemské výstavy nebyli ochuzeni o tyto exponáty a nabídli jsme toto øešení. Jejich
vystavení ve stávající formì je zámìrné, jsou mimo sokly, jakoby øíkaly – »jsme nechtìné«…
Zároveò jsme zahájili práce na jejich definitivním umístìní právì v zimní zahradì, ale vzhledem
k tomu, že je to národní kulturní památka, musíme jednat nejprve s úøady a vlastníkem, pøedstavit
kompletní architektonické øešení sochaøské výzdoby vèetnì pøebourání stávajících soklù a jejich
nahrazení vhodnìjším materiálem a zøejmì i mobilnìjší
formou. AJG má ve své vizi jasno, tato tøi díla patøí do její
sbírky a zaslouží si být vystavena.
Pevnì vìøím, že se stanou opìt trvalou souèástí areálu.
Dále pak by mìl na podzim 2013 v AJG na Hluboké
probíhat seriál pøednášek vìnovaný umìlcùm, dílùm
a osudùm dìl za a po 2. svìtové válce.
Mnozí Hluboèáci vnímají diskriminaci soch jako zbyteènì
hysterickou, sochy – døíve umístìné v parku – mìli rádi.
Sochy pøece nemohou za to, v èí sbírce se ocitly. Ví se, kdo
je autorem soch Veslaø, Rozsévaè a Afrodité? Samozøejmì,
díky bádání p. Kuchaøe byli urèeni jednotliví autoøi, popsány
jejich osudy a také popsány jednotlivé sochy. Veslaø je dílem
sochaøe Hermanna Zettlitzera (1901-1957) a pochází z roku
1938, Rozsévaè je od Williho Knappa (1901-1972) a je také
z roku 1938, posledním autorem je Wilhelm Wandschneider
(1866-1942), který stvoøil Afrodité již v roce 1908. Ani
jeden z autorù nebyl prominentem nacistického režimu.
Z historie je patrné, že sbírání umìleckých pøedmìtù se
nevìnovaly jen ušlechtilé osobnosti, ale i mocní, o jejichž
charakteru lze pochybovat. Znáte ještì jiné pøíbìhy
umìleckých dìl, které »doplatily« na jméno svého
majitele? Samozøejmì, že existuje velké množství dìl, které byly bìhem 2. svìtové války
ukradeny a vlastnily je osoby jako Hitler, Göring, Bormann èi Frank, mùžeme jmenovat Dámu
s hranostajem od Leonarda da Vinci, Rafaelova díla, Rubensova èi Rembrandtova díla, která byla
zcizena a odvezena do Øíše.
Panu øediteli AJG i starostovi mìsta dìkujeme za názor. A jsme rádi, že se soch ujali. Doufáme,
že sochy potìší další generaci našeho mìsta. Jsou totiž rodiny, které vlastní své foto z dìtství
v náruèí veslaøe, pak si s ním fotili své dìti a nyní je èas na vnouèátka. Možná by také stálo za
to, vytvoøit co nejdøív národní sochu ZDRAVÉHO ROZUMU.
Jenže, kde vzít nìjaký vhodný model, že?
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Pìvecký sbor Záviš zve své pøíznivce na svùj
záøijový koncert poøádaný v rámci Hudebního
festivalu Hluboká! I když se nekonal obvyklý jarní
koncert – o nic nepøijdete, vzkazují zpìvaèky.
Ba naopak! Pøijïte náš sbor podpoøit v záøí,
kdy se poprvé ve své historii staneme souèástí
festivalových koncertù.
Na všechny se tìšíme a zatím pøejeme krásné léto
se sluníèkem a nezapomeòte si o dovolených
a výletech po vlastech èeských zpívat do kroku
lidové písnièky!
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Úøedníci hlubocké radnice – takoví jsme byli
Vìtšinou si pod heslem úøedník pøedstavíme
významy nepøíliš lichotivé. Byrokracie,
neochota, problémy, proè ono to vlastnì nejde...
Ovšem chyba v komunikaci mùže být na obou
stranách. Slušný èi neslušný mùže být úøedník,
ale také obèan.
Pravda je, že úøedníci menších mìst mají
k lidem a jejich starostem blíž. A abychom si je
ještì víc zlidštili, poprosili jsme souèasné
zamìstnance radnice, aby nám ukázali fotku
z mládí – a také si vzpomnìli, èím kdysi chtìli
být a prozradili, èím jsou dnes – a na jakých
úøednických postech je mùžete na hlubocké
radnici potkat. Nìkteøí nám vyhovìli s úsmìvem
a pomohli tak vylehèit letní èíslo. Nìkteøí ne.
A nìkteøí bohužel zrovna chybìli v práci.
Tak tedy pøátelé, kouknìte se na titulku,
projdìte si fotografie na pøedešlé stranì
a odhadujte, kdo je kdo – døíve i dnes ...
A mìjme se rádi. Vìøte, i úøedník má své sny.
Èím jsem chtìl být/èím jsem
# ing. Tomáš Jirsa, starosta mìsta
• Nejvíc jsem toužil být Vinnetouem, kdyby to
nevyšlo, tak Old Shatterhandem.
# Jan Piskaè, tajemník Mìstského úøadu
• Když jsem byl malý, chtìl jsem být každou
chvíli nìèím jiným. Podle toho, co a jak jsem
zrovna prožíval. Po otci jsem chtìl sbírat
známky. Bratr Václav mì èasto (a urèitì rád)
musel brát s sebou na høištì – tak jsem chtìl být
sportovcem. Od sestry Marušky jsem slýchával,
že jsem chtìl být uèitelem. Èasto jsem prý stával
u malého stoleèku a vyuèoval oba starší
sourozence. Podle jejich vyprávìní byl mùj
oblíbený »uèitelský« výrok pronášený s
patøiènými gesty: »Zemìtoule je tatle tulatá!«
A když jsem se fotil na moje ètvrté
narozeniny ve slušivém námoønickém obleèku,
možná jsem chtìl být i námoøníkem.
• Na druhou otázku je odpovìï jednoduchá: Už
hodnì dlouho jsem tajemníkem MÚ.
# Mirka Járová, sekretáøka starosty
(dala jsem si tu práci a našla foteèku »v kroji«
od tetièky z Moravy)
• Od mala (snad už v koèárku...) jsem mìla
jasno!! Chtìla jsem být paní uèitelka v mateøské
školce! Situace se malinko zkomplikovala
v deváté tøídì – tehdy se zrovna nenosilo nebýt
v pionýru, chodit na náboženství... rodièe
a babièka s dìdou nemìli ten správný kádrový
profil...
• ... a tak se ze mnì stala úøednice. Jsem
sekretáøka pana starosty – prý i tu kávu vaøím
dobrou – jelikož mi pan starosta øíká, že jsem
náramná kuchaøka... a øíká to i návštìvám.
Obèas se stane, že mi s vaøením chce nìkdo
pomoci – a musím zabránit katastrofì, když si
pomocnice splete balené cukøíky se sáèky pro
výživu kvìtin (aby ve váze vydržely) a servíruje
je ke kávì (ano, stalo se redaktorce Zpravodaje
a zodpovìdná Mirka zabránila otravì jedné
z návštìv pana starosty). Mimo jiné vystavuji
vášnivým rybáøùm rybáøské lístky... vedu
pokladnu, vyplácím cesáky, pøedávám
stravenky, nosím poštu atd. atd.
# Magdalena Svobodová, odbor ekonomický
• Chtìla jsem být zpìvaèka nebo uèitelka
(ponejlépe zpívající uèitelka)
www.hluboka.cz

• Dnes jsem... pracovnice odboru ekonomického
a správy majetku; hlubockých obèanù se týká
jen èást mé práce, a to konkrétnì zpracování
žádostí a smluv o poskytnutí finanèních
pøíspìvkù z rozpoètu mìsta, dále pak
umísování reklamních zaøízení na území mìsta
a fakturace za nájmy pozemkù a nebytových
prostor
# Jaromír Pavlíèek, stavební odbor
... bohužel má všechna svá fota u rodièù na
Moravì. Nicménì na otázku è. 1. odpovídá:
• Mìl jsem klasický dìtský sen: popeláø!
na otázku è. 2.: • Úøedník na stavebním úøadì
# Marie Krejcarová, mìstská knihovna
• Pamatuji si, že jsem nìkdy v životì chtìla být
princeznou (bohužel celkem nereálné povolání).
Když jsem ve tøetí tøídì na ZŠ zaèala
navštìvovat knihovnu, pøála jsem si knihy také
pùjèovat nebo prodávat. Moc jsem obdivovala
paní uèitelku Vojtovou v knihovnì U Rencù,
která tam pracovala jako dobrovolná
knihovnice.
• Jsem knihovnice.
# Lucie Jozová, nyní na mateøské dovolené
• Tak to je tìžké... nemìla jsem konkrétní
pøedstavu, vím, že jsem si ráda hrála na uèitelku,
prodavaèku v textilu a také úøednici :-)
• A jsem projektová manažerka.
# Dana Svobodová
• Chtìla jsem být prodavaèkou (stalo se).
• Dnes pracuji jako uklízeèka.
# Zdenka Dusilová, matrikáøka
• Pøála jsem si být zdravotní sestrou na
kojeneckém nebo dìtském oddìlení...
• Dnes jsem matrikáøkou – stále ještì v zábìhu...
# Ing. Helena Svatošová, ekonomka
• Uèitelkou, v 8. tøídì ZŠ jsem si to rozmyslela
a šla na ekonomku a udìlala jsem dobøe!
• Jsem úèetní, dìlám to, co mì baví.
# Jarka Šindeláøová, ekonomický odbor,
mzdová úèetní
• Mé fotografie z dìtství pøedstavují vlastnì
i moje dnešní koníèky a záliby. Na té s mašlí
jsem zpìvaèka. I když jsem se zpìvaèkou
nestala, je zpìv stále moje velká láska. Na jiné
jsem zase tanèící princezna – to je moje druhá
záliba, a to je tanec. I v pokroèilejším vìku to
mám tak, že když nìkde vrznou, tak se prostì
neudržím a jedu – a jedu. Domù mì pak
odnášejí nejménì dva chlapi.
Co se týká povolání, tak jsem úplnì vyhranìný
zájem nemìla. Chvíli mì bavila prodavaèka, pak
paní uèitelka, ale protože mì brácha nechtìl
poslouchat, tak mì to pøešlo. Také se mi líbilo,
jak na poštì razítkují dopisy.
• Když jsem se mìla v 15 letech rozhodnout,
nevìdìla jsem. Tak rodièe rozhodli, že ze mì
bude úøednice. A tak se nakonec stalo. Musím
øíct, že mì opravdu odhadli správnì. Tato práce
mì skuteènì baví a jsem spokojená. A pozor!
Nechlubím se – ale jsem skuteènì služebnì
»nejstarší« pracovník na Mìstském úøadì!
# Martina Bártová, evidence obyvatel
1. Chtìla jsem být krasobruslaøkou, baletkou
nebo uèitelkou...
2. A jsem úøednice.
# Ing. Josef Jirátko, odbor životního prostøedí
1. V mládí jsem miloval knihy prof. Josefa

Augusty a proto jsem chtìl být paleontologem.
2. Dnes jsem dùchodce – pøed tím lesníkem
(zaøizovatelem)
# Míša Prchalová, stavební úøad
• Chtìla jsem být paní uèitelkou v mateøské
školce. Vystudovala jsem ekonomku, po èase
mì dostihl mùj sen z dìtství a dálkovì jsem
vystudovala pøedškolní pedagogiku.
• Teï pracuji jako administrativní pracovnice na
stavebním úøadì.
# Hanka Vlasáková, granty, cestovní ruch
• Èím jsem chtìla být – od malièka jsem si ráda
èetla, chtìla jsem pracovat v knihkupectví nebo
v knihovnì :-)
• Èím jsem dnes – projektovou manažerkou.
Mám na starosti administrativu spojenou
s projekty mìsta financovanými z grantù
a dotací...
# Ing. Nadìžda Palivcová, úøad práce
• Chtìla jsem být psovodem – a dnes je to mùj
koníèek.
• Dnes pracuji na státní sociální podpoøe úøadu
práce.
# Karel Hubinger, mìstský policista
• Loupežník, kovboj, pozdìji uèitel, policajt
• Strážník
# Petr Saniga, mìstský policista
• Hasièem
• Mìstský policista
FOTO Z DÌTSTVÍ
(Prohlížejte na stránce 19
shora þ zleva þdo prava)
Oèíslováni jsou ti, kteøí nám foto svìøili:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou
# 1. ing. Tomáš Jirsa, starosta
# 2. Jan Piskaè, tajemník
# 3. Miroslava Járová, sekretariát
Odbor ekonomický a správy majetku:
# ing. Pavel Adámek, vedoucí
# 4. Ing. Helena Svatošová, ekonomka
# 5. Jaroslava Šindeláøová, mzdová úèetní
# 6. Magdalena Svobodová, správa majetku
# 7. Ing. Hana Vlasáková, Granty, cestovní ruch
# 8. Mgr. Lucie Jozová, granty, cestovní ruch
# Mgr. Daniel Berit, odbor právní a vnitøních
vìcí
# 9. Zdeòka Dusilová, Matrika
# 10. Martina Bártová, Evidence obyvatel
Odbor stavební a stavební úøad:
Ing. Petr Smrèka, vedoucí
Pracovníci: 11. Jiøí Homan, Jaromír Pavlíèek,
12. Michaela Prchalová
Oddìlení životního prostøedí:
13. Ing. Josef Jirátko
Správa lesù
Ing. Antonín Kriegler
14. Dana Svobodová, uklízeèka
15. Ing. Nadìžda Palivcová, Úøad práce Èeská
republika
16. Marie Krejcarová, Mìstská knihovna
Mìstská policie:
Michal Saitz (velitel), 17. Karel Hubinger,
18. Petr Saniga, Pavel Brožek, Jan Olžbut
Foto 19 a 20 jsou ti, kteøí pro Vás pøipravují
Zpravodaj: Alena Mitter (text) a Jan Pirgl (foto)
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Možná Vás bude ještì zajímat, èím chtìl být Jan Pirgl, fotograf Hlubockého zpravodaje: Po návštìvì pekárny pekaøem,
po návštìvì hvìzdárny astronomem, po návštìvì truhláøské výroby truhláøem, bìhem chození do pøírodovìdného
kroužku zahradníkem, po návštìvì smetištì popeláøem, a tak poøád dále a dále... jo, a teï: fotografem!
A èím Alena Mitter, redaktorka Hlubockého zpravodaje: Moc jsem chtìla být: cirkusovou akrobatkou, pozdìji
manželkou krále Miroslava z Pyšné princezny (kazila mi to jak Alena Vránová, tak maminka, když øekla, že Vladimír
Ráž není král, ale herec a navíc je ženatý a filmy nejsou doopravdy – pøišla jsem tak najednou o nìkolik iluzí), pak
chovatelkou zvíøat a spisovatelkou, maminkou hodnì dìtí.
V urèitých životních etapách a rùzných podobách se mi všechny tyto sny plní. Díky, osude!
Poslední opoždìné foto z dìtství, které k nám dorazilo, patøí panu Mgr. Danieli Beritovi. Dìtská pøání nám nesvìøil, ale
evidentnì mìl v plánu sbírku dudlíkù (na foto má dva!)
Dìkujeme všem, kteøí se naší hravé letní hry zúèastnili a pøejeme všem, a se jim vydaøí i aktuální fota z dovolené!
A teï už je èas na další letní povyražení, a tím je

Velká letní hra: Okolo Hluboké!
Herní plán najdete uprostøed èasopisu. Vyjmìte dvoulist! Vezmìte si figurky ze hry Èlovìèe, nezlob se anebo utrhnìte knoflíky
od košile a hurá na to! Hra je pro 2 – 6 hráèù, vylosujte si, za koho budete hrát (jedná se o figurky typické pro Hlubokou).
Eleonora – jako šlechtièna má pøednost! Pokud skonèí o políèko za spoluhráèem nebo na nìm, posouvá se na políèko pøed nìj
Obèan mìsta Hluboká – nemá kde parkovat, ale zná prostøedí, pøiznáme mu aspoò jednu výhodu: kdykoli mu padne šestka,
hází ještì jednou!
Turista – automaticky použije obì zkratky (pøece nebude chodit pìšky)
Policista – pokud se sejde s jiným hráèem na políèku, obsazený se vrátí o pìt políèek (a je rád, že ho nezavøeli)
Sportovec – Po splnìní úkolù na sportovištích hází ještì jednou
Záviš – nemá na Hlubokou nejlepší vzpomínky, tak aspoò kdykoli mu padne jednièka nebo dvojka – mùže – ale nemusí – si pøièíst
jedno políèko navíc
Zastávky oznaèené èísly:
1 Židovský høbitov – Na epitafu židovských hrobù je témìø vždy
uvedeno jméno zesnulého a jeho otce, popø. také manžela, datum
úmrtí a chvaloøeèení zemøelého. Zkuste hlasitì vychválit nìkoho ze
spoluhráèù – mìli bychom umìt mluvit o lidech hezky a znát jejich
dobré vlastnosti.
2 M unický rybník – vyjmenuj alespoò pìt druhù ryb èi vodních
živoèichù, které plavou v hlubockých rybnících.
3 Zoo Hluboká – pøedveï nìjaké zvíøe ze zoo, tak aby ho ostatní
poznali, jinak další kolo pøedvádíš znovu!
4 Rybáøství Hluboká – zastavil ses pro kapøíka k veèeøi, jednou
neházej.
5 Golfové høištì – házej ještì jednou, pokud ti padne šest (hole in
one), postupuješ rovnou, jinak poèkej do dalšího kola. Sportovec
postupuje vždy.
6 Adrenalin park – pùjèil sis pérové boty, svùj pøíští hod vynásob
dvakrát
7 Baseball – všichni tví spoluhráèi ti (nad)hodí kostkou, pokud
nìkomu padne šest, nadhodili ti správnì a popojdeš o šest. Pokud
ne, popojdeš jen o jedno políèko.
8 Koupalištì – Sportovec trénuje a obèan se alespoò sluní a jedno
kolo nehrají. Ostatní nemají plavky a jdou dál.

9 Zmrzlina – zastavil ses na zmrzlinu, pøecpal ses a ještì sis
pokecal trièko, jedno kolo nehraješ.
10 Zámek Hluboká – Turista jde na prohlídku a pøíští kolo
nehraje. Eleonora plánuje úpravy v zámeckém parku a také kolo
nehraje.
11 AJG – namaluj nìjaký známý obraz, když ostatní poznají,
o jaký jde, házíš ještì jednou.
12 Sokol Hluboká – udìlej pìt klikù nebo deset døepù.
13 Èapí hnízdo – vydrž na jedné noze než napoèítáš do dvaceti
a klapej zobákem!
14 Solidní šance – zastavil ses na bramboráèek, jednou neházej!
15 Infocentrum – dostal jsi dobrou radu, házej ještì jednou
16 Knihkupectví Trèková – pøednes nìjakou báseò èi úryvek
z knihy. Chovej se jako intelektuál!
17 Hubert – pøedveï øev kapitálního jelena v øíji, který se pyšní
tak velkým parožím, jako jsou shozy nad krbem U Huberta.
18 Zdravotní støedisko – èekáš v èekárnì, dostaneš injekci,
popobìhneš o 3 políèka a mìl bys dostat nìjaký obrázek
9 Policejní stanice – jsi pøedvolán k výslechu, hoï si kostkou,
pokud ti padne jednièka, trojka nebo šestka, pøíští kolo neházíš,
pokud dvojka nebo ètyøka, jsi volný a máš èistý trestní rejstøík!

Zelené zkratky – vláèek a koèár – použij pouze v pøípadì, když stoupneš na políèko, odkud zaèínají!

Eleonora
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CVIÈENÍ PILATES V SOKOLOVNÌ
NOVÌ OD ZÁØÍ 2013!!

Už jste nìkdy slyšeli
o Nordic Walking?

Základem Pilates je správná práce centra síly = støedu tìla a správné dýchání. S tím si ovšem
nevystaèíme. Autor metody J.H.Pilates kladl velký dùraz i na další aspekty pohybu. K hlavním
principùm patøí pøesnost a kontrola. Dùležité je celkové provedení cviku, ne koneèná fáze cviku
(napø. jak hluboko se pøedkloníte). Stejnì tak platí, že kvalita má pøednost pøed kvantitou. Poèet
opakování je pomìrnì nízký (5 - 10x), ale tím zvyšujeme pøesnost, soustøedìní a plynulost pohybu.
Buïte trpìliví! Výsledky se nedostaví okamžitì. Vytrvejte! Jakmile ucítíte zlepšení, cvièení
Pilates »propadnete«. Je to technika Body and Mind, tedy Tìlo a Mysl. Je to metoda, která Vás
dovede ke vnímání a uvìdomování si svého tìla. Nauèíte se své tìlo zbyteènì nebo nevhodnì
nezatìžovat. Zmìníte držení tìla, zmìníte zpùsob, kterým vykonáváte pohyby. Tato zmìna nastává
postupnì, ale zato je dlouhodobého až trvalého charakteru. Pilates se stane každodenní souèástí
Vašeho života!
Definice PILATES není až tak dùležitá jako pocit, který z Pilates budete mít Vy. Pøijïte a vytvoøte
si vlastní definici, názor na základì
svých osobních pocitù a zkušeností.

Rádi bychom vás pøivítali v novì vznikajícím
klubu Nordic Walking v našem mìstì. O co se
vlastnì jedná?
Nordic Walking neboli jinak
øeèeno severská chùze se objevil
zaèátkem 90. let ve Finsku jako
mimosezónní tréninková metoda
pro bìžce na lyžích.
Jedná se o pohybovou
aktivitu – chùzi, pøi které
dochází ke koordinaci nohou
a paží spolu s odrážením se speciálními holemi.
O Nordic Walkingu se v poslední dobì hovoøí
jako o novém »zdravotním sportu«. Je to
spoleèenský sport, který lze provozovat v každém
vìku a to bez požadavku na pøedchozí sportovní
zkušenosti èi fyzickou kondici. Už dávno neplatí,
jak si kdysi mnozí mysleli, že tento sport je
vhodný pouze pro starší èi obézní osoby, ale
i vrcholoví sportovci èasto používají hole pøi svém
tréninku. Dnes je severská chùze rekreaèní
fyzickou aktivitou, která je díky své dostupnosti
stále oblíbenìjší u široké veøejnosti

Od poloviny ZÁØÍ 2013 úvodní hodina
a základní kurz 8 lekcí PILATES
AN(N)O! v Sokolovnì Hluboká nad
Vltavou. Pøihlášky s Vaším jménem
a kontaktem zasílejte na: anno@pilatesjitka.cz nebo tel. 777 044 137. Reference a více informací
na: www.pilatesjitka.cz
Tìší se na Vás instruktor MAT PILATES Balanced Body University ing. Jitka Moulisová

Dìtský aerobik
Hlubocký oddíl dìtského aerobiku pøi TJ Sokol Hluboká nad Vltavou, zaèal po roèní pauze
fungovat v záøí 2012. Nejprve jsme si cvièily jen tak pro radost, ale v listopadu jsem dostala nápad,
že bych mohla pro dìvèata vymyslet nìjakou sestavu, aby se mìly dál na co tìšit. Vybraly jsme
písnièku z filmu Saxana a spoleènì zaèaly
nacvièovat. Pøed vánoèními prázdninami
jsme stihly ještì oddílovou vánoèní
olympiádu, a ti nejlepší odcházely domù
s diplomem a sladkou odmìnou.
V novém roce pøišla pozvánka na již
tradièní akci, která se koná v Praze pod
záštitou ÈOS. Jednalo se o Pøehlídku
pódiových skladeb sokolské všestrannosti.
Dìvèatùm jsem øekla o této možnosti
vystoupení a bylo rozhodnuto. Pojedeme
do Prahy. Daly jsme dohromady kostýmy,
poøídily košata, aby dìvèata byla jako
opravdové èarodìjky a daly jsme se dalšího
nacvièování a ladìní sestavy. Abychom to
všechno stihly vèas, pøidaly jsme si ještì
jeden páteèní trénink navíc.
Do Prahy se jelo v sobotu 24.3.2013 a na cestu jsme se vydali všichni i s rodièi spoleènì
vlakem. Odjeli jsme v 8hodin ráno, takže byl èas se i poøádnì vyspat Dorazili jsme do Prahy a do
Tyršova domu jsme také pøišli vèas a mohli se tak v klidu zaregistrovat, pøevléknout, a vyrazit na
zkoušku. Po zkoušce mìly holky volno, protože soutìž startovala až ve 13,30h. Nìkdo šel na obìd,
jiní se dívali na zkoušky dalších úèinkujících. Celkem bylo k vidìní cca 50 skladeb rùzných žánrù.
Všechny skladby hodnotila odborná komise, a ty, které se líbily nejvíce, byly na konci pøehlídky
odmìnìny. Naše malé Saxany si odvezly nejen diplom za úèast, ale i mohutný potlesk a tak mìly
za sebou výbornou premiéru se sestavou, kterou v té dobì nacvièovaly díky Vánocùm a chøipkové
epidemii sotva ètyøi mìsíce.
Protože jsem vidìla, jak byly holky nadšené z vystoupení v Praze, zaèala jsem pro nì hledat už
soutìž, kde by se také mohly pøedvést. A našla, jednalo se o soutìž »Dìti fitness aneb sportem proti
drogám«. Pøihlásily jsme se na semifinálové kolo do Èeských Budìjovic a zaèaly opìt 2x týdnì
pilnì trénovat a i když jsme se sešly v plném poètu snad jen jednou, pøeci jen jsme daly sestavu
dohromady. Soutìž se konala 4.5.2013 v Art IGY v ÈB. Dìvèata startovala v kategorii aerobic do
10 let. Nakonec vybojovaly hezké 2. místo, získaly pohár a diplomy. Tímto bych velice ráda
podìkovala holkám za jejich snahu a píli, rodièùm za doprovod a podporu na soutìžích a velké
díky patøí i Terce Fojtlové za pomoc pøi trénincích. Všem pøeji krásné, sluneèné prázdniny a tìším
se, že se v záøí opìt sejdeme v plném poètu.
Také bych chtìla pozvat všechny šikovné holky (ale i kluky), aby si poprázdninách s námi pøišly
zacvièit a užít si trochu zábavy. V novém školním roce budeme cvièit každou støedu od 17– 18h
a zaèínáme 11. záøí 2013.
Jitka Valentová (aehluboka@seznam.cz)
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Proè má vlastnì Nordic Walking pozitivní úèinky
pro lidský organismus?
Pøi chùzi s použitím speciálních holí se zapojí do
èinnosti celé tìlo, mìní se svalové napìtí
a dochází k prokrvení svalù. Je vhodný jako
rehabilitace po operacích kloubù dolních konèetin
pøi onemocnìní pohybového aparátu nebo
poúrazových stavech. Mohou ho provádìt osoby
s nemocemi srdce a krevního obìhu i revmatici,
ale ti samozøejmì vždy pod lékaøským dohledem.
Je také vynikajícím prostøedkem pro snižování
nadváhy, protože koordinovaný pohyb svalù
stimuluje látkovou výmìnu a pøispívá
k rychlejšímu spalování tukù a kalorií. Stabilizuje
imunitní systém díky pravidelnému pohybu na
èerstvém vzduchu. Pozitivnì ovlivòuje psychiku
a èinnost mozku, zlepšuje náladu. Všeobecnì
posiluje dobrý zdravotní stav, sebevìdomí
a tìlesný pocit. Severská chùze je mnohem ménì
nároènìjší než bìh, ale je stejné úèinná a mnohem
bezpeènìjší. Navíc se dá provozovat v každém
roèním období. Je ideální pro všechny. Jak pro
mladé a výkonnostní sportovce, tak hlavnì i pro
seniory èi lidi s nadváhou. Pro zlepšení
zdravotního stavu a zvýšení fyzické kondice u
starších lidí staèí i tøicet minut Nordic Walking
chùze dennì!
Tato procedura je nejen ve svìtì, ale už i u nás
velmi oblíbená a žádaná. Má totiž i urèitý
spoleèenský rozmìr, protože se vìtšinou chodí ve
skupinì, lidé se lépe seznámí a užijí si zábavu.
ÚÈINEK NORDIC WALKING:
• Reguluje hmotnost, brání vzniku cukrovky
• Snižuje vysoký krevní tlak a cholesterol
• Redukuje riziko vzniku srdeèních chorob
a infarktu
• Zlepšuje zásobování kyslíkem, provzdušòuje
plíce
• Pøispívá k lepšímu okyslièování mozku
a zdokonaluje pamì
• Uvolòuje svalové napìtí a oblasti zad a ramen,
zlepšuje držení tìla
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• Šetøí klouby a snižuje zátìž u osob s nadváhou, zlepšuje koordinaci
pohybu • Pøi správné technice zapojuje do pohybu až 600 svalù, což je
90% svalù v tìle • Zvyšuje tepovou frekvenci oproti bìžné chùzi o 13%
• Zvyšuje tìlesnou spotøebu kalorií oproti bìžné chùzi prùmìrnì o 20%,
mùžete ale spotøebovat až o 46% více • Spaluje cca 1300 kilojoulù za
hodinu i více oproti bìžné chùzi, kdy se spálí zhruba 800-1000 kj
Výhodou tohoto sportu je, že vstupní investice není nijak vysoká. Staèí si
poøídit pohodlnou sportovní obuv, vhodné obleèení a hlavnì – hole. Pro
zvládnutí správné techniky Nordic Walking je dùležité zvolit správný typ
hùlek. Svojí konstrukcí a použitím jsou podobné holím na bìžecké
lyžování, nejsou to ale hole trekingové, jak se bohužel mnozí domnívají.
I když je hùl na Nordic Walking jednoduchá, pøed jejím nákupem je dobré
znát urèitá pravidla.
V rámci komplexních služeb našeho centra jsme pro vás otevøeli
i pùjèovnu holí. Kvalitní hole finské znaèky si u nás mùžete nejen
prohlédnout a vyzkoušet, ale i koupit. S výbìrem a také následným
servisem Vám samozøejmì rádi pomùžeme
Vìøte nám, že Nordic Walking vás bude nejen bavit, ale urèitì se mu
i hravì nauèíte. Správnou techniku chùze s holemi a cvièení by jste se mìli
ale vždy uèit pod vedením vyškoleného instruktora.

Proto jsme pro vás otevøeli Nordic Walking klub a od letošního léta
povedeme u nás na Hluboké soukromé i skupinové lekce. Jedním z dalších
zamìøení výuky bude také zdravá výživa. K dodržování správných zásad
výživy vám v pøípadì vašeho zájmu pomùžou osobní konzultace v naší
výživové poradnì.
Pøipravujeme pravidelné setkání, tzv. „Nordic Walking den“, kde se
doufejme potkáme v hojném poètu a zažijeme spoleènì mnoho legrace.
Dle zájmu pøátel našeho klubu jsme schopni také zorganizovat celodenní
výlety s holemi i na jiná místa, jako je tøeba Lipno nebo Šumava.
Pojïte si s námi vyzkoušet zábavnou a finanènì dostupnou pohybovou
aktivitu. Sami uvidíte, že až Nordic Walking vyzkoušíte, nebudete se chtít
hùlek vzdát ani pøi bìžné procházce.
Pokud se chcete Nordic Walking nauèit nebo si jen obèas »protáhnout
tìlo« kontaktujte nás na tel.:
775 381 341 Václav Sedláèek, 602 377 319 Pavla Mrázková nebo se
podívejte na stránky naší výživové poradny www.zdravi-linie.cz,
kde se mùžete objednat nebo nám napsat vaše dotazy.
Tìšíme se na Vás !!!

Generali Survival 2013
Na jihu Èech se i pøes nedávné záplavy
uskuteènil tradièní outdoorový víceboj Generali
Survival 2013. Bahno, špína a všudypøítomný
hmyz. Takový je obraz jižních Èech po povodni
ze zaèátku èervna 2013. Takové byly i kulisy,
které èekaly na úèastníky jedineèného
24hodinového outdoorového závodu vozíèkáøù
a sportovcù bez handicapu – Generali Survival
2013. Schopnost pøežít museli letos prokázat v
první øadì organizátoøi.
Poøadatelé byli nuceni na poslední chvíli
mìnit tváø závodu, protože ta pùl roku piplaná
tváøièka skonèila na mnohých místech pod
zapáchající hladinou všudypøítomné vody. Své
právo na život obhájili. Závod nakonec mohl
odstartovat ve svém pùvodním rozsahu. Na
24hodinový víceboj nastoupilo 34 dvojic, z toho
devìt handicapovaných. V rámci závodu se
letos konalo i první oficiální Mistrovství Èeské
republiky vozíèkáøù v pøírodním víceboji
dvojic.
Podnik se již tradiènì konal od páteèního
odpoledne do nedìlního obìda. Zázemí jako už
øadu let poskytla Akademie múzických umìní v
Ponìšicích u Hluboké nad Vltavou ve svém
uèebním støedisku. Startovalo se hromadnì v
pátek dvì hodiny pøed pùlnocí ze zámeckých
zahrad a cíl se uzavíral o 24 hodin pozdìji, tedy
v sobotu v deset veèer. Následná afterparty s
živou hudbou ukázala, že nìkteré disciplíny na
své zaøazení do závodního programu teprve
èekají. Nedìlní dopoledne pak patøilo vyhlášení
vítìzù a pøedání cen.
Organizátoøi Generali Survival 2013 vypsali
ètyøi kategorie podle složení dvojic. Prvním
mistrem Èeské republiky vozíèkáøù se po
velkém boji stala dvojice Hanka Doležalová ve
dvojici s Jarynem Ryglem. V otevøeném závodì
dvojic mužù excelovali Jaroslav Krajník a Pavel
Kurz, ve smíšené dvojici Oldøich Novák

a Zuzana Jiøišová a mezi ženami zvítìzily
Martina Bochenková a Kamila Foglarová.
Kompletní výsledky všech kategorií naleznete
na stránkách www.generalisurvival.cz/vysledky.
Závod se skládal jako už tradiènì z více èi
ménì nároèných disciplín, které s pøibývajícím
èasem a kilometry v nohách dostávaly zcela
nové dimenze obtížnosti. Závodníci odstartovali
krátkým sprintem v zámecké zahradì na
Hluboké nad Vltavou, pak se nocí vydali na
koleèkových bruslích ke slalomovému kanálu
v Èeském Vrbném. Po zahøívacím prologu se po
své ose pøesunuli do areálu AMU v Ponìšicích,
kde absolvovali lezení na stìnì a nekoneèné
plavání za nevylezené metry. Kolem pùlnoci se
ti nejlepší vydali do noci na hlavní èást závodu,

orientaèní závod na horském kole prošpikovaný
desítkou dalších disciplín. Mezi ty divácky
nejatraktivnìjší jistì patøily noèní orienák na
koleèkových bruslích, lukostøelba, golf, vysoká
lana, trial na invalidním vozíku pro „choïáky,
sjezd divoké vody a nekoneèné hledání kontrol
ve stojatých vodách bahnitých lesù.
»Soutìžící nabìhali, nastoupali, napadali a
uplavali skoro 180 kilometrù,« vypoèetl hlavní
poøadatel Martin Pádivý.
Generali Survival se letos uskuteènil již
podvanácté a ètvrtým rokem byl otevøen také

pro paraplegiky. Díky své výjimeènosti
a prestiži získal status Mistrovství Èeské
republiky vozíèkáøù a sportovcù bez handicapu.
Po loòském roèníku, kdy více než 17 hodin
v kuse pršelo, se letošní poèasí ozvalo v podobì
povodnì. Živel poctivì podmáèel terén a
rozvodnil i malé toky. Samotný závod se
odehrál za horkého sluneèného dne, kdy teploty
atakovaly 30 stupòù Celsia. Horko tak bylo další
zkouškou jak pro závodníky, tak pro poøadatele
na stanovištích. I pøes veškerou snahu osudu
v letošním roèníku žádná z dvojic nevzdala
a všichni závod dokonèili.
»Každý, kdo do závodu nastoupí, má mùj
obdiv,« poznamenal øeditel závodu Martin
Pádivý. »Mezi závodníky jsou dvojice, které
sem pøijely dokázat vyhrát. Je tu ale také silné
zastoupení borcù, kteøí sem pøijeli dokázat, že
dokáží nevzdat. Ti první tu nechají spoustu
potu, ti druzí k tomu ještì pøidají hodiny
zoufalství…«
»Cílem Generali Survival je umožnit
vozíèkáøùm zmìøit síly se zdravými v øadì
prùnikových disciplín a dokázat tak, že
handicap velmi èasto není problémem tìla, ale
nedostatkem vùle. Nejde o dva paralelní závody.
Jeden podnik, jedny pravidla, rùzné kategorie,«
dodal ještì hlavní poøadatel.
Podle organizátorù a závodníkù se letošní
Generali Survival i pøes hrozící nebezpeèí
zrušení vydaøil. Èesko zná své první mistry
v kategorii vozíèkáøù a sportovcù bez
handicapu. Zná také své poražené, bez kterých
by ale nebylo vítìzù. Generali Survival skonèil,
zároveò ale zapoèala pøíprava Generali Survival
2014!
»Váš hlavní a nejvìtší soupeø jste Vy!«
Martin Pádivý

Baseball a softball club Hluboká nad Vltavou
Hry pøátelství žákù 2013
S koncem školního roku pøichází také V. roèník
Her pøátelství žákù, baseballového turnaje s
mezinárodní úèastí. Letos premiérovì s ruským
týmem z Petrohradu. Dále se zúèastní tradièní
www.hluboka. cz

úèastníci: maïarští Erd a MAFC, obhájci titulu
Hroši Brno a Sokol Hluboká.
Nadhazovací stroj byl lepší než naši pálkaøi
»Když to nejde, tak to nejde.« Pøesnì to si mohli
øíct hráèi a trenéøi »dvojky« U12, která

v sobotních zápasech v Žinkovech neuspìla
s Domažlicemi ani se Žinkovy. Nadhazovací
stroj, z kterého se v Jihozápadním pøeboru
starších žákù odpaluje, byl nadmíru tìžkým
soupeøem. V obou zápasech se odehrálo po
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osmi smìnách. Když jsme byli v útoku,
»pomohli« jsme soupeøi celkem 29 strikeouty,
což je 60% ze všech outù, které proti nám
soupeø musel udìlat. To je až moc vysoké èíslo.
Jednoduše na soupeøe jsme na pálce nevyvinuli
takøka žádný tlak. Když už se odpal povedl,
smìøoval vìtšinou do pravé poloviny høištì, kde
krátké pravé pole umožòovalo hrát outy i ze
zadního pole na 1.metu. Hodnì odpalù bylo tzv.
poražených, to znamená, že pálkaø trefil míè
pozdì.
Rychlé utkání proti Domažlicím definitivnì
rozhodl náš konkurent až v poslední smìnì, kdy
z 0:1 utekl na koneèných 0:6. To Žinkovy
vyrábìly body pravidelnìji a stejný výsledek
stanovily už ve 4.smìnì. Pak už jsme v hlavách
rezignovali. V obranì jsme pøedvedli prùmìr.
Avšak kdybychom byli pravidelnì a poctivì
pøipraveni s každým nadhozem na odpal, mohli
bychom zahrát i nadstandardní hry, které by nás
možná vyburcovaly i k lepšímu útoku. Na pálce
se naši hráèi bìhem utkání nedokázali pouèit
z nezdarù a stále opakovali stejné chyby nebo se
nedokázali pøizpùsobit rychlosti míèe ze stroje.
V pøípadì, že se nedaøí, je to tøeba zlomit. A už
obìtavým zákrokem èi dlouhým odpalem. Když
se to nedaøí na høišti, je možnost ještì dát do hry
srdce a povzbudit z lavièky. Tyto atributy
našemu týmu v Žinkovech chybìly, a proto jsme
se z mizérie nedostali. Nìkdy jde hra sama od
sebe a vítìzství se rodí lehce. To nebyl pøípad
tohoto turnaje. Bylo nutné jít vítìzství naproti,
hecovat, být vždy ready èi se umazat pøi skoku
po míèi, to se však nestalo. Fráze »když to
nejde, tak to nejde« je pøíliš laciná a kdo se jí
øídí, nemá na høišti co dìlat. Øiïme se radìji
rèením »když už jednou hraju, tak hraju naplno
a propotím na høišti dres, abych si po zápase
mohl øíct, že jsem do toho dal maximum.«
Sestava na turnaji: Kubata P. shortstop,
Michalec 1B, Kubata J. 3B, Mucek pitcher,
Rùta right field, Nejezchleba center field, Kus
catcher, Klimeš left field, Tomeš 2B
Výsledky Hluboké B:
Hluboká B vs Domažlice 0:6
Žinkovy vs Hluboká B 6:0
Støíbrný Superpohár získal Sokol Hluboká
Dìjištìm t-ballového Støíbrného Superpoháru
byly západoèeské Domažlice. Na dvou
perfektnì pøipravených høištích s homerunovým
plotem se rozjel kolotoè 15 zápasù už od
ranních hodin. Sokol Hluboká èekala od 11 h
série tøí zápasù (Merklín, Sp.Poøíèí a Domažlice
2), pak soutìže Masters a krátká pøestávka, poté
utkání se Žinkovy a pravdìpodobné rozhodující
utkání proti prvnímu týmu Domažlic.
Turnajem jsme kráèeli bez obtíží, využívali
velmi silného útoku a stabilní obrany. I pøes
jasné výsledky jsme se snažili tlaèit na hráèe,
aby stále hráli naplno a nabádali jsme je, aby se
pokusili každou smìnu vyhrát 5:0. To se nám
povedlo ve 22 ze 30 odehraných smìn. Také
jsme mohli prostøídat ve høe dostateènì všech
15 dìtí. Dalšími cíli bylo zahrát co nejvíce
double play z nabízených pøíležitostí, odpalovat
rovné hity, pøi singlu usilovat vždy o druhou
metu a obecnì správný bìh po metách podle
situace. Až na výjimky pøi polevení koncentrace
pøi nároèném programu dìti vše plnily a
vydržely hrát stále ve vysokém tempu.
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Naneštìstí pøibližnì v polovinì našeho
pøedposledního utkání a pøed oèekávaným finále
pøišla bouøka a vytrvalý liják trvající témìø
hodinu. Bylo jasné, že finále ani zápas o 3.místo
se neuskuteèní a tak o poøadí týmù se stejnou
bilancí výher a proher musely rozhodnout
výsledky dovednostních soutìží. Zde jsme se
zaskvìli ladnou a rychlou souhrou (nahrávky po
metách). Èas tìsnì nad 20 s byl pozoruhodný.
Naší silnou disciplínou se zdá i bìh kolem met.
Pea Kubata a Míša Malát se dostali pod 14
sekund. Dobøe jim sekundoval i Adam Dvoøák.
Velmi dobøe jsme pálili do dálky. Kája
Dvoøáková, Martin Jiránek i Mirek Németh
pøekonali hranici 30 metrù. V hodu na pøesnost
nejlépe uspìl Máa Klang se dvìma zásahy,
Matìj Vlach i David Bauer trefili strikezónu
jednou. Podaøené soutìže Masters nás vynesly
na první pøíèku. Když tuto skuteènost
oznamoval v zaplnìné restauraci poøadatel
skvìlého turnaje Petr Skala, vybuchly hluboètí
nadšením. Na medaile a pøedání poháru si však
hráèi museli poèkat až na èerpací stanici v
Klatovech, kde jsme vše oslavili pìknì
pohromadì a v suchu.
Pøedností týmu je silná pálka celého line-upu
a velmi rychlý bìh po metách. Bìhem finální
pøípravy potøebujeme hodnì zapracovat na
obranì a myšlení v rùzných situacích v útoku èi
obranì. V plánu máme ještì nìkolik zápasù
proti U12.
Výsledky Hluboké
Hluboká - Merklín 30:5
Hluboká - Spálené Poøíèí 35:4
Hluboká - Domažlice 2 29:10
Hluboká - Žinkovy 15:2 (po 3.smìnách)
Koneèné poøadí:
1. Sokol Hluboká
2. Domažlice Wolfs 1
3. Sharkies Spálené Poøíèí
4. Hawks Žinkovy
5. Merklín Vampiers
6. Domažlice 2

utkání se však kvùli trvalému dešti odkládal až
byl pøeložen na nedìli.
Nedìlní poèasí vìštilo už od rána, že se
kvalifikace Little league dohraje. Høištì
s povrchem ze škváry bylo bez jediné louže.
Do utkáni s Prahou jsme nastoupili vedeni
Vojtou Vlachem na nadhozu. Držel nás ve høe,
i když se nám nedaøilo na pálce. Tlak Prahy ve
3. a 4. smìnì zpùsobil pár chyb v obranì a
vedení Prahy 5:0. V dohrávce 4. smìny však
zaúøadovala dvojice Hošna, Šrámek dvìma body
a Praha znervóznìla. Ještì v této smìnì jsme
vyrovnali na 5:5 a mìli plnì obsazené mety pøi
dvou autech. Rovný odpal bohužel skonèil
pøímo v rukavici polaøe. Pátá smìna mìla
rozhodnout. Obranu jsme s novým
nadhazovaèem Sašou Šrámkem (hráè ze
Spáleného Poøíèí) zahájili jistì - bìžec na
1.metì a 2 outy. Další okamžiky jsme však
takticky nezvládli, vyrobili pár zbyteèných
pøehozù a šli do dohrávky utkání s mankem 5:8.
Saša Šrámek opìt tým probudil a line drive
homerunem udivil všechny pøítomné. Mety se i
nadále daøilo plnit, buï díky chybám soupeøe èi
chùzím. Po metì zdarma Kuby Protivy je to 7:8,
plné mety a 2 outy. Novì pøíchozí (už ètvrtý)
pražský nadhazovaè vzápìtí rozhodl strikeoutem
a Praha vybojovala vítìzství a postup do další
fáze turnaje.
Na tým Jižní Moravy jsme nemìli, ale proti
Praze jsme ukázali, že umíme bojovat a vrátit se
do hry i ve zdánlivì ztraceném zápase. Prohráli
jsme díky tomu, že jsme v posledních dvou
smìnách nedokázali stáhnout body v situaci
plnì obsazené mety a 1 out. Co se týèe
hlubockých hráèù. Kuba Kubata i Vojta Vlach
nadhazovali s kontrolou a stabilnì. Filip Hošna
vedl tým na pálce po oba zápasy a burcováním
i v poli. Matìj Kuchejda vždy na pálce odpálil
a pomohl pøi zvratu ve druhém utkání. Kuba
Protiva se také snažil, ale èekal jsem od nìj o
nìco lepší odpaly, pøi kterých by mohl lépe
využít své rychlé nohy.

Little league – krùèek od úspìchu
Jednou z mála výjimek, kde se o víkendu hrálo
bylo høištì v Trutnovì. Na programu turnaje
oblastí Little league (hráèù narozených mezi
1.5.2000 a 30.4.2002) bylo 6 utkání, které se
všechny odehráli. Sokol Hluboká mìl ve výbìru
oblasti Jihozápad 5 hráèù, nezklamali oni ani
celý tým, i když skonèil na 4.místì. Vítìzným a
postupujícím družstvem na evropskou
kvalifikaci Little league se stal výbìr jižní
Moravy.
V systému hraném na dvì porážky (tým, který
prohrál podruhé se s turnajem louèil) nám
hrozilo, že pojedeme zpìt domù již v sobotu,
zvláš po jasné prohøe s Jihomoravany 0:16.
Toto utkání si hráèi budou dlouho pamatovat,
jelikož se odehrálo celé v dešti, který postupnì
sílil. 4 smìny zásoboval striky soupeøe Kuba
Kubata, házel pøesnì (jen dvì chùze), ale
pálkaøské kvality favorita nezastínil. Soupeø
odpálil celkem tøi homeruny. Z Jihozápadu na
sebe na pálce výraznì upozornil Filip Hošna se
dvìma dvojmeáky. Ve druhém utkání
sobotního rozpisu severní Morava + východní
Èechy rozdrtili Prahu 15:5.
V 15.30 jsme mìli mít možnost reparátu proti
Praze (oblast Praha + severní Èechy). Zaèátek

ZOO Ohrada

Do zoo se stìhují nová zvíøata, protože první
èervencový víkend už bude otevøena nová èást
areálu. Pruhovaný roèní tygøí kocourek se
jmenuje Oliver a nejdøív si bude trochu zvykat...
Na pach svého nového ošetøovatele, na nový byt
a na hlubocké ovzduší. Snad se mu u nás bude
líbit a bude dìlat návštìvníkùm jenom radost.
A snad i návštìvníci budou slušní a moudøí,
a koneènì si zapamatují, že v zoo krmí zvíøata
jen ošetøovatel a návštìvníci chodí jen
obdivovat a radovat se z pohledu na krásná
zvíøata, která v lese nepotkají...
Hlubocký zpravodaj | èervenec – srpen 2013

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
Hluboká, zámecká jízdárna
VÝSTAVY
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství –
stálá expozice
Èeské sochaøství 20. století – stálá expozice
Flámské a holandské malíøství 16.–18.
století – stálá expozice
13.7. – 30. 9. 2013
Andy Warhol – »Zlatá šedesátá«
24.7. – 14. 9. 2013
Hudební festival Hluboká
54. Hudební léto Hluboká
Èeské Budìjovice, Wortnerùv dùm AJG
VÝSTAVY
Nekoneèné perspektivy / Krajina a veduty
19. století ze sbírky Patrika Šimona
do 14. 7. 2013
Tomislav Laux – Zdenìk Chmelaø
18. 7. – 1. 9. 2013
Bechynì, Mezinárodní muzeum keramiky
VÝSTAVY
Mezinárodní keramická sympozia
1966 – 2012 – stálá expozice
Šárka Radová – do 14. 7. 2013
Markéta Škopková – do 30. 9. 2013
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké
Tel. + 420 387 967 041,
e-mail: sekretariat@ajg.cz, ajg@ajg.cz ,
www.ajg.cz
Výstavní sály otevøeny dennì:
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!

Divadlo Hluboká
Muzikál Casanova
nádvoøí zámku Hluboká
Autoøi muzikálu: Zdenìk Barták, Petr Markov
Divadlo Hluboká Mgr. Zdenìk Pikl
rezervace vstupenek: CBsystem
Èervenec 2013
pátek 12. èervenec, sobota 13. èervenec,
úterý 16. èervenec,
pátek 19. èervenec, sobota 20. èervenec,
úterý 23. èervenec,
pátek 26. èervenec, sobota 27. èervence
Srpen 2013
pátek 9. srpen, sobota 10. srpen, úterý,
13. srpen, pátek 16. srpen, sobota 17. srpen,
úterý 20. srpen, pátek 23. srpen,
sobota 24. srpen

Legenda o Závišovi a Kunhutì
autor: Gery Vaher
Láskyplný pøíbìh, který konèí
na popravèím špalku pod hradem Hluboká
Od 9.7.2013 v zimní zahradì státního zámku
Hluboká 21.00 hodin
10. èervence 2013, 11. èervence 2013, 14.
srpna 2013, 15. srpna 2013, 21. srpna 2013,
22. srpna 2013, 24. srpna 2013

www.hluboka. cz

PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin,
Nebo 1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení.
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout
nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem
pøedstavení,poté budou uvolnìny k prodeji !
tel.: 387 966 170 nebo 774 457 269
E-mail: agentura@sinfonie.cz
èervenec
# Sobota 6. èervence – STAR TREK: do
temnoty. 3d USA 2013. Sci-fi/fantasy/akèní.
Na hvìzdnou flotilu došlo k útoku a Enterprise
se vydává dopadnout pachatele. Zažijte vše
jako živé ve 3d!!! Hrají: Chris Pine, Zachary
Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg ad.
Režie: J.J. Abrams. Pøístupný od 12 let. Èeské
titulky! Cenu vstupenky na filmové
pøedstavení si urèuje distributor !!
# Støeda 10. èervence – Zlomené mìsto.
USA 2013. Akèní/drama. Billy byl kdysi
chloubou policie, ale rozhodl se vzít
spravedlnost do vlastních rukou… Hrají:
Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine
Zeta-Jones ad. Režie: Allen Hughes. Pøístupný
od 12 let, èeské titulky.
# Pátek 12. èervence – Podfukáøi. Anglie
2013. Krimi/drama/mysteriózní. Podvodník
extra tøídy je koneènì na svobodì a hodlá jej
nahradit zaèínající Danny … Hrají: Robert
Vaughn, Robert Glenister, Adrian Lester,
Marc Warren. Režie: Otto Bathurst, James
Strong, Colm McCarthy, S. J. Clarkson ad.
Pøístupný od 12 let, èeské titulky!
# Pátek 19. èervence – Svìtová válka Z.
USA/Malta 2013. Akèní/drama/horor. Celý
svìt decimuje virová epidemie a pokud se ji
nepodaøí zastavit, nebude už koho
zachraòovat... Hrají: Brad Pitt, Mireille Enos,
Matthew Fox, David Morse ad. Režie: Marc
Forster. Pøístupný od 12 let. Èeské titulky!
# Pondìlí 22. èervence – Osamìlý jezdec.
USA 2013. Western/akèní/dobrodružný
Neohrožený jezdec na bílém koni a indiánský
bojovník hájí spravedlnost. Hrají: Johnny
Depp, Arnie Hammer, Ruth Wilson, Tom
Wilkinson. Režie: Gore Verbinski. Pøístupný
od 12 let, èeské titulky!
# Støeda 23. èervence – Rychle a zbìsile 6.
USA 2013. Akèní/drama. Dom a Brian se
museli rozprchnout po svìtì, ale oèištìní
od nepravdivé køivdy je pøivede zpìt domù …
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne
Johnson, Tyrese Gibson. Režie: Justin Lin.
Pøístupný od 12 let. Èeské titulky!
Zaèátky pøedstavení v 19.00 hod.
LETNÍ KINO NA NÁMÌSTÍ ÈSLA
Nedìle 15. èervence – Drahé tety a já.
Komedie. 21.30 hod
Pondìlí 16. èervence – Slunce, seno, jahody.
Komedie 21.30 hod.
Úterý 17. èervence – Zralé víno. 21.30 hod.
Støeda 18. èervence – Noc na Karlštejnì.
Komedie. 21.30 hod.
Ètvrtek 19.èervence – Slunce, seno
a pár facek. Komedie. 21.30 hod.

DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
# Ètvrtek 11. èervence – Univerzita pro
pøíšerky ve 3d Rodinný/animovaný/komedie
Mike a Sulley, dva úhlavní nepøátelé, se
musejí spojit a spolupracovat a napravovatt
své prùšvihy. 17.00hod. Režie: Dan Scanlon.
Pøístupný – èeský dabing!!
# Nedìle 14. èervence – Království lesních
strážcù ve 3d. USA 2011. Rodinný/
animovaný/ komedie. Pøíbìh vìèného boje
dobra se zlem. V tajuplném svìtì jde o
záchranu i našeho svìta. 17.00hod. Režie:
Chris Wedge. Pøístupný – èeský dabing!!
# Nedìle 21.èervence – Já padouch 2 ve 3d
Kdo se mùže vcítit do myšlení zlosyna víc,
než-li zlosyn bývalý. Gru zaène páchat dobro.
17.00hod. Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud.
Pøístupný – èeský dabing!!
Dovolená – zavøeno od 17.8. – 24.8.2013
Srpen # ètvrtek 1. srpen – Rozkoš v
oblacích. Španìlsko – 2013. Komedie.
Letadlo se porouchá a všem na palubì
nezbývá, nežli se naposledy poøádnì pobavit.
Hrají: Blanca Suárez, Cecilia Roth, Antonio
de la Torre, Lola Dueòas. Režie: Pedro
Almodóvar. Pøístupný – èeské titulky.
# pátek 2. srpen – Pøed pùlnocí. USA 2013.
Drama. Pøíbìh manželù na dovolené
v proslunìném Øecku a jejich stereotypní
život… Hrají: Julie Delpy, Ethan Hawke,
Richard Linklater. Režie: Richard Linklater.
Pøístupný – èeské titulky.
# sobota 3. srpen – Velký Gatsby. USA
2013. Drama/romantický. Mladý Nick odjíždí
do New Yorku a postupnì se stává svìdkem
svìta bohatých lidí a jejich vìèných snù …
Hrají: Leonardo diCaprio, Carey Mulligan,
Tobey Maguire, Joel Edgerton. Režie: Baz
Luhrmann. Pøístupný – èeské titulky.
# pátek 9. srpen – Muž z oceli ve 3d. USA/
Kanada/ Anglie 2013. Sci-fi. Mladý chlapec
má mimoøádné schopnosti a není z této
planety. Bude zachraòovat svìt. Hrají: Henry
Cavil, Amy Adams, Russell Crowe, Diane
Lane, Kevin Costner. Režie: Zack Snyder.
Pøístupný – èeské titulky.
# sobota 10. srpen – Revival. ÈR 2013.
Komedie. Smoke, to byli èeští Rolling Stones –
jejich svìty se opìt potkávají a zaèínají si
užívat hudby. Hrají: Bolek Polívka, Miroslav
Krobot, Karel Heømánek, Vojtìch Dyk.
Režie: Alice Nelis. Pøístupný.
# ètvrtek 15. srpen – Jasmíniny slzy. USA
2013. Komedie/drama. Mladé ženì nic
neschází, ale ocitá se na prahu osobní krize –
øešením je útìk do San Francisca. Hrají: Cate
Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins,
Michael Emerson. Režie: Woody Allen.
Pøístupný – èeské titulky.
# pátek 16. srpen – Red 2. USA 2013.
Akèní/komedie/krimi. Úspìšná komedie
o vysloužilých agentech, kteøí rozhodnì
nezrezivìli. Hrají: Bruce Willis, John
Malkovich, Anthony Hopkins, Helen Mirren.
Režie: Dean Parisot. Pøístupný – èeské titulky.
# støeda 28. srpen – Babovøesky. ÈR 2013.
Komedie. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika
Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová
Vondráèková, Pavel Kikinèuk, Jan Dolanský,
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Miro Noga, Jitka Sedláèková, Lucie Bílá. Letní komedie Zdeòka
Trošky je úsmìvnou komedií ze života souèasné jihoèeské
vesnice Babovøesky. Režie: Zdenìk Troška. Pøístupný.
# pátek 30. srpna – Machøi 2. USA 2013. Komedie. Ve
spoleènosti svých kamarádù zjistíte, že jsou schopni snad úplnì
všeho... Hrají: Adam Sandler, Salma Hayek, Maya Rudolph,
Chris Rock. Režie: Dennis Dugan. Pøístupný – èeské titulky.

Ponìšický košt
Datum Ponìšického koštu pro letošní rok je: 3.8. od 14.00 hod.
Program ještì není úplnì kompletní. S jistotou mùžeme øíci,
že vystoupí divadlo Studna, zahraje Ševìtínka, budou se konat soutìže
v koštování.
Další program je ve stadiu dojednávání.

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hod.
DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
# nedìle 4. srpen – Zambezia Jižní Afrika – 2013.
Animovaný/rodinný. Mladý sokol se vydá na dobrodružnou
výpravu do ptaèího mìsta, aby se stal èlenem elitní letky…
18.00 hod. Režie: Wayne Thornley. Pøístupný - èeský dabing !!
# ètvrtek 29. srpen – Šmoulové 2. USA 2013
animovaný/rodinný. Další pokraèování pøíbìhu, kde Gargamel
uvìzní Šmoulinku v Paøíži … 18.00 hod. Režie: Raja Gosnell.
Pøístupný – èeský dabing !!

Naše zlatá meruòkovice
23.2.2013 získala Ponìšická meruòkovice (roèník 2012)
krásnou zlatou medaili na 6. mezinárodním koštu slivovice
a pálenek – v kategorii profesionálních lihovarù
a likérek - konaném v Tøebíèi. Ponìšická meruòkovice byla nejlépe
hodnoceným ovocným destilátem soutìže a byla ji udìlena
Velkomoravská peèe kvality,
kterou budou oznaèeny všechny láhve tohoto roèníku.

Další, pøipravujeme:

ZÁMECKÁ VÌŽ, HRADNÍ STUDNA,
HEIZUNG

# 12. – 14. 7. Sraz vozidel zn. Ford
– Køivonoska

# 31.08.2013 zaèátek od 20:00, délka 239
minut, Státní zámek Hluboká
Tento veèer Vám umožníme noèní výstup na
zámeckou vìž. Z tohoto nejvyššího místa na
zámku se budete moci pokochat pohledem na
noèní krajinu v okolí zámku. Po sestoupení z
vìže se naopak mùžete podívat do jeho
nejnižšího místa, do zámecké studny za 13.
století. Ta se nachází na utajeném místì dnes
již neexistujícího tøetího, kdysi hradního
nádvoøí a není bìžnì pøístupná. Studna je
hluboká 80 metrù, pøièemž hladina vody je
dnes 50 metrù pod jejím okrajem. V sousedství
studny se nachází jeden ze sedmi
»HEIZUNGÙ« – teplovzdušných kotlù,
kterými se od sedmdesátých let 19. století
zámek vytápìl. Rozmìr teplovzdušné komory
kotle je 2x3x3 metry.

# 6. – 9. 8. Pitbull show – Køivonoska
# 20. 7. – 16. 8. Výstava Lesaøová –
Roubíèková – galerie Knížecí Dvùr
# 24. – 25. 8. Jezdecké závody – Cena
mìsta Hluboká nad Vltavou, Vondrov
12. – 14. 9. M FF – Voda, moøe, oceány
– KC Panorama
# 14. 9. Slavnosti vína
# 28. 9. ZOO Potmì
Foto: Kovárna v Ponìšicích, Jan Pirgl

Pøíbìhy kaplièek
Na následující stránce najdete krásné fotografie kaplièek. Kaplièky jsme pro vás nafotili s Honzou Pirglem a panem
Rausem. Ten nám ukázal, kde stojí, a ke každé mìl malý pøíbìh z pohledu tìch, kteøí se starají o to, aby kaplièky na
Hluboké a kolem Hluboké nepropadly do propadlištì dìjin. Jiný pøíbìh by jistì mìli pamìtníci, ti, co kaplièky opravují,
možná i vandalové by mohli øíct, co je nutí k tomu, aby díla pøedkù nièili. Prostì ke každé kaplièce patøí nìjaký pøíbìh,
pøíhoda nebo jméno svatého. A možná že právì vy ho znáte! Chceme pøipravit seriálek o kaplièkách v našem okolí,
protože krajiny s kaplièkami jsou naše èeské krajiny. Máme je rádi. A rádi zaznamenáme vaše povídání, potìší nás,
pokud sami napíšete vyprávìní ke kaplièce, kterou jste si oblíbili – a pøedáte na radnici, nebo se nám ozvete. Kontakty
jsou v tiráži. Ano, víme, že tyto kaplièky nejsou zdaleka všechny, které na Hlubocku potkáme.
Ale není všem dnùm konec.
Pojïte s námi tvoøit Povídání o kaplièkách.

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ Èíslo 7.– 8. èervenec – srpen 2013. Roèník 44. Vychází mìsíènì. Vydává mìstský úøad Hluboká nad Vltavou, Masarykova
ulice 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Kulturní nabídka (Panorama) 774 457 269 pøes den. Redaktorka Alena Mitter (Rùžièková) píše èlánky neoznaèené
podpisem. ? 775 622 006. E -mail: alenoviny@volny.cz. Redakèní kruh ing. Eva Smrèková, Marie Krejcarová, Jan Piskaè. Fotografové: Jan Pirgl, Ilona
Králová. Odborní poèítaèoví poradci: Zdenìk Brodec, Adam Rùžièka. Redakèní uzávìrka dvacátého v mìsíci, ale vítáme pøíspìvky døíve! Za obsahovou
správnost pøíspìvkù ruèí autoøi. Náklad 600 výtiskù. Tiskne: Tiskárna PROTISK s. r. o. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou, s. p.,
øeditelstvím odštìpného závodu Jižní Èechy v È. Budìjovicích, j.zn.:p –5696/96 ze dne 4. listopadu 1996, ev. èíslo: MK ÈR e. 109 10. Nevyžádané rukopisy
a fotografie nevracíme. Anonymy neuveøejòujeme. Dìkujeme za vaše informace, upozornìní èi zprávy, které nám poskytnete.

strana 26

Hlubocký zpravodaj | èervenec – srpen 2013

Andy Warhol – Zlatá šedesátá
13. èervence – 29. záøí 2013
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Zámecká jízdárna AJG, 373 41 Hluboká nad Vltavou èp. 144
Kurátor výstavy: Miroslav Houška
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