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h ÚVODNÍK h
Èím jsme pøekvapováni?
Každý jistì nìèím jiným. Èi nìkým jiným. Rozhodnì mnohem
sympatiètìjší jsou pøekvapení pøíjemná. Takže nepøíjemná
ponechám stranou a povím vám ...
... jak mì letos hodnì pøekvapili naši dva pejsci, starší tlustá
Sofinka a mladší hyperaktivní Pepinka. Vydali jsme se na
dovolenou opìt do oblíbeného Slovinska, a protože se nám
minulý rok líbilo bydlení u paní Elici v klidné a pøíjemné vilce v zahradní
ètvrti, mailem jsem s ní znovu dohodla ubytování. Pokud psí holky maily
neèetly, nebo neodposlouchaly naše rodinné hovory, nemohly tušit, kam
jedeme. Pøesto, když jsme dojeli na místo a zaparkovali kousek dál od
domu v ulici, po otevøení dveøí auta se obì vyøítily ven, prolítly tou
správnou zahradní brankou (špršle jsou široké), zahradou, a pøistály
v posteli apartmánu, ve kterém jsme loni strávili pøíjemný týden.
Prostì vìdìly, kde jsou! Neøešily, že tentokrát už v tomto apartmá bydlí
jiná rodina a my budeme bydlet v patøe. (Než jsem dobìhla na místo èinu,
øešila naopak tuto událost ubytovaná rodina – rovnìž znaènì pøekvapená
a zcela paralyzovaná naší Pepinkou, která se s nimi radostnì vítala, aè je
vidìla poprvé v životì.) A pokud neznáte, jak vítá naše Pepinka, nevíte
vlastnì o správném psím vítání zhola nic. Pepinka okusuje špièku nosu
a uši, olizuje oblièej a máte-li brýle na nose, komplet vám je zaslintá, dìlá
smìšné oblièeje a vystrèeným jazýèkem naznaèuje francouzské líbání
a dosahuje ve všech tìchto èinnostech rychlosti svìtla. Nevadí, že je
vysoká 20 cm od zemì, umí šplhat a pokud sedíte nebo ležíte, nemáte
šanci se ubránit a jste uvítáni k smrti.
Ještì vìtší radost mìli naši psíci z Adiny – což je psí dáma v letech a pøi
tìle – z rodu støapatého teriéra z filmu Lepší už to nebude. Rekreovala se
v dalším apartmánu stejnì jako loni – tedy do chvíle, než jsme pøijeli.
Z naší Pepiny opravdu velkou radost nemìla – zøejmì si ji rovnìž dobøe

zapamatovala. Jak by mohla, když Pepina jí vloni znárodnila
vìtšinu pamlskù, hraèek a vlídné pozornosti, kterých se jí jako
jedináèkovi mìlo dennì dostávat od milujících pražských
páníèkù. Ještì že páníèci byli loni (a opìt letos) srozumìni
nejen s èastými kontrolními Pepinèinými návštìvami, vyjídáním
misek, ale i se zcela neskrývaným kradením všeho zajímavého,
co nebylo pøibito. Pepinka jinak témìø nejí, nemá na to èas a násilím ji
dokrmujeme, ale z cizího ji to baví. No, snad už brzy bude po pubertì...
Navrhla bych oba manžele a Adinu na Nobelovu cenu za toleranci.
Pøi první procházce promenádou kolem pobøežní pláže naše pomalá
tlustoprdka Sofinka (manželova oblíbenkynì a vìrná prùvodkynì)
rozšafnì prolustrovala hosty dvou restaurací u pláže, kde loni mùj muž
svìdomitì a pravidelnì doplòoval tekutiny a èetl noviny, neb ležení
u móøe není jeho hobby. Ostatní osvìžovny psice minula. Když ho
neobjevila, byla velmi zklamána. Nepochopila, že tentokrát se s trapnou
výmluvou, že u moøe je strašné vedro, potil ve stejných vedrech (ale na
suchu) doma.
Pøekvapilo mì, že psíci mají takovou pamì, neèekala bych to. Té
mladší bylo loni na dovolené pùl roku a tvrdila bych, že je jí úplnì
šumafuk kde, kdy a s kým se nachází. Asi mají naše psí sleèny nìkde na
hlavì pod mašlièkou s culíèkem zabudovanou výkonnou navigaci.
Takže asi je nìco i na tom, že pøi každém návratu z cest, kdy se pøed
námi otevøe naše placatá kotlina, oba psíci válející se celou cestu na
sedadlech jak prasátka v žitì (Sofinka umí i hlasitì chrápat) náhle
zneklidní, zvednou se, vyhlížejí z oken, a vyèkávají chvilku, kdy
zarolujeme do garáže. A, víte co si myslím? Že by se nám lidem obèas
hodila aspoò taková pamì, jakou mají psíci, želvy nebo sloni. Mohli
bychom ji použít tøeba v pøedèasných volbách.

h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h

Pravobøežní vltavská cyklostezka ÈB – Hluboká – akce má být
realizována do konce roku 2013.
# Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním zastávky pod paneláky
Fügnerova nákladem ve výši 70 tis. Kè, akce bude zaøazena do rozpoètu
2014.
# Na základì rozhodnutí povodòového štábu a požadavku krizového
štábu MM ÈB byl zpracován pøedbìžný pøehled škod na majetku mìsta
z povodní v èervnu 2013 a nákladù na jejich odstranìní.
Celkem byly pøedpokládané náklady vyèísleny na 922 804 Kè.
Z toho: škody na majetku: 517 000 Kè
koupalištì, stezka Purkarec – 400 000 Kè
hasièi – 117 000 Kè
náklady na odstraòování následkù povodnì – 405 804 Kè
opravy a èištìní ÈOV – Èevak a.s. – 195 900 Kè
hasièi vè. refundace mezd – 108 000 Kè
PMH – 92 000 Kè
mìsto – 5 675 Kè
Dále byla vyplacena okamžitá pomoc mìsta rodinám
s vyplaveným bytem po 5 000 Kè/byt
ve 4 pøípadech – celkem 20 000 Kè
Škody na ÈOV, koupališti a na cyklostezce byly
nahlášeny pojišovnì.
# Do pøíštího rozpoètu bude nutno zahrnout úèelovou
rezervu na øešení krizových situací a odstraòování jejich
následkù dle § 25 zákona è. 240/2000 Sb. o krizovém
øízení.
# Majitel lihovaru v Ponìšicích požádal o povolení umístìní prodejního
stánku jeho produktù a dalšího obèerstvení na návsi Ponìšic. Rada
pronájem odsouhlasila, souhlas a bližší podmínky stanoví také OV
Ponìšice.
# Správce bazénu se obrátil na radu s požadavkem øešení problémù
s pískovým høištìm na náplavce. Vzhledem k èastým problémùm
s odplavením písku, pøišel s návrhem na položení travního koberce.
# TJ Sokol Hluboká/VLt. Pøipravuje vybudování høištì pro seniory ve
svém sportovním areálu v Sokolské ulici (zakotvení nìkolika cvièebních
prvkù). Rozpoèet èiní cca 190 tis. Kè. TJ vyèlenil èástku a vhodný
prostor ve svém areálu a žádá mìsto o fin. podporu.
Rada zvážila skuteènost, že obdobnì zamìøený prostor je souèástí

BLAHOPØÁNÍ :
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci záøí 2013 oslaví významná výroèí.
Bubelová Antonie
Volská Milena
Táchová Terezie
Stejskalová Marie
Klimeš Václav

Hluboká
Munice
Hluboká
Hluboká
Hluboká

90 let
85 let
80 let
80 let
75 let

Do dalších let pøejeme všem dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Lukášová Tereza
Podlešák Adam
Mallátová Barbora
Filip Øimnáè
Karolína Peèenková

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Munice

Opustili nás
Malecha Antonín
Hájek Václav
Hájek Lubomír
Vlásková Hana
Janouchová Milada
Kaòka Zdenìk

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

h ZPRÁVY Z RADNICE h
Z jednání zastupitelstva
# Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí pøíspìvku Støedisku rané péèe ÈB
– terénní služba pro dìti se zdravotním postižením.
# Obèané ul. 5. kvìtna žádají o instalaci dopravního zrcadla na
nepøehledné køižovatce ul. 5. kvìtna a Lidická.
# Zastupitelé souhlasí s provedením rekonstrukce chodníku (úsek
Pražská – Jiráskova) v prùbìhu stavby rekonstrukce kanalizace
Tøeboòská.
# Zastupitelstvo souhlasí s pøijetí podpory SZIF na projekt rekonstrukce
lesních cest Blanská a Starooborská a s pøijetím dotace na projekt
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projektu mìsta »Odpoèinková zona DD«, který je plánován v sousedství
DD na pozemku domu po Souchù a žádosti nevyhovìla.
# Rada povìøuje starostu a místostarostu, aby jednali s investorem
a dodavatelem stavby o možné kompenzaci ztrát z podnikání v souvislosti
se stavbou pøístavu dotèeného subjektu v Podskalí.
# PMH objednal výrobu informaèního nápisu na mobilním stojanu
o volném použití WC v Infocentru. Mìsto objednalo výrobu 5 ks
reklamních plachet s vyobrazením aktivit ve mìstì vèetnì jejich instalace.
# Dle schválených pravidel pro poskytnutí pøíspìvku na mládež byly na
základì žádostí o pøíspìvek na sportující mládež rozdìleny prostøedky
z rozpoètu mìsta na rok 2013 ve výši 300 tis. Kè. Do øádného termínu
bylo podáno 8 žádostí. Po kontrole náležitostí žádostí pøipadá v roce 2013
na 1 èlena do 18 let èástka 508 Kè.
Konì Vondrov, jezdecká TJ HHC – poèet èlenù 12 – 6091 Kè
Golfový klub – poèet èlenù 72 – 36594 Kè
TJ Sokol – poèet èlenù 115 – 58 736 Kè
Jachetní odd. Slavoj – poèet èlenù 25 – 12690 Kè
FC Mariner Bavorovice – poèet èlenù 50 – 25381 Kè
Hopihop – mažoretky – poèet èlenù 55 – 27 919 Kè
TJ Hluboká – poèet èlenù 262 – 132 993
celkem – poèet èlenù 591 – 300 000 Kè

# Rada mìsta souhlasila s poskytnutím finanèní pomoci pro žadatele
z povodní vytopených bytù – s použitím prostøedkù z položky »Opatøení
rady mìsta« na »Okamžitou finanèní pomoc obyvatelùm zasaženým
povodní 2013«.
# OPŽP schválil projekt mìsta »Ošetøení významné liniové vegetace –
Bavorovické aleje v Hluboké nad Vltavou«. Dotace èiní 90 % , úèast
mìsta 129 251. V nejbližší dobì bude vypsáno výbìrové øízení, realizace
plánována do konce roku 2013.
# Pøi povodni v èervnu 2013 povodòová komise konstatovala nìkterá
slabá místa souèasných protipovodòových opatøení, která bude nutno do
budoucna øešit a souèasnì došlo na nìkolika místech k sesuvùm svahù.
Rada uložila MÚ pøipravit návrhy na opatøení vèetnì finanèních nákladù.
# Pan R. S. z Munic podal stížnost na údajnì havarijní stav rybníka
Zanedbaný v Municích, který je ve vlastnictví mìsta. S hrazením se
nemanipuluje a pøi zvýšených prùtocích vody v Munickém potoku pak
dochází k zaplavování pøilehlých pozemkù. Je žádáno o zpracování
jednoduchého manipulaèního øádu rybníka. Mìsto má vypracovánu
dokumentaci vybudování nového náhonu s hradítkem. Rada uložila MÚ
vyjasnit majetkové vztahy v dané lokalitì a vypsat výbìrové øízení na
pronájem rybníka.

Dva dny na Baovì kanále
Vzhledem k neustálé mediální kritice splavnìní Vltavy pro turistickou
plavbu jsem na dva dny navštívil Baùv kanál, kde vodní turistika
funguje. »Baùv kanál« vznikl ve tøicátých letech minulého století
a kromì regulace øeky Moravy sloužil jako dopravní cesta pro uhlí do
Baových závodù v Otrokovicích. Pro dopravu uhlí pøestal sloužit na
poèátku šedesátých let a od té doby pustl. V devadesátých letech
minulého století se objevovaly myšlenky zprovoznit kanál pro turistickou
plavbu a v roce 2002 vznikla z iniciativy obcí podél kanálu o.p.s. Baùv
kanál, která se podílí na organizaci provozu, provozuje informaèní centra
a podporuje podnikatele, jejichž aktivity souvisí s rozvojem turistického
ruchu podél kanálu.
Baùv kanál se dnes skládá z 53 kilometrù vodní cesty a 16ti zdymadel.
Roènì si zakoupí vstupenku na loï 80 tisíc návštìvníkù, 4 tisíce
návštìvníkù si zapùjèí houseboat. Po cyklostezce, která vede okolo
kanálu, projede za tøi letní mìsíce 90 tisíc lidí. Provozovatelé odhadují,
že návštìvník na kanálu utratí cca 400,- Kè dennì. A je to vidìt. Okolo
kanálu rostou nové penziony, restaurace a pøístavištì. Na relativnì chudé
východní Moravì se stal Baùv kanál vítanou turistickou atrakcí, která
rozšiøuje turistickou nabídku a pøináší pracovní místa. Na rozdíl od
jižních Èech má rozvoj Baova kanálu podporu hejtmanù a starostù bez
rozdílu politické pøíslušnosti. A naopak, na jižní Moravì není nikdo, kdo
by rozvoj kanálu èi získávání evropských dotací do infrastruktury podél
vodní cesty kritizoval. V souèasné dobì se pøipravuje prodloužení vodní
cesty o 20 kilometrù. Bez øidièského oprávnìní je na Baovì kanále
možné øídit malá plavidla do výkonu 20 kW, která jsou schopna pouze

výtlaèné plavby s max. rychlostí 20 km/hod. To znamená, že osoba starší
18ti let mùže øídit plavidlo bez zvláštního povolení èi prùkazu.
V pùjèovnì ho obsluha pouze proškolí k manipulaci s lodí s tím, že na
kanálových úsecích je povolena maximální rychlost 8 km/hod.
V doprovodu místnì pøíslušných starostù jsem absolvoval nìkolik
plaveb a desítky zastávek v restauracích okolo kanálù. V každém mìstì
èi obci podél kanálu vznikl pøístav, èasto s pøispìním evropské dotace,
stovky pøístaviš vznikly u restaurací a hospod podél kanálu. Vidìl jsem
desítky soukromníkù, kteøí »na vodì« pøestavovali starší loï na
houseboat, protože z pronajímání houseboatù se stalo standardní
podnikání. Mluvil jsem s desítkami podnikatelù, kteøí na kanále èi
v okolní infrastruktuøe podnikají. Ne, že by si mohli vyskakovat, jde
o výsostnì sezónní podnikání, ale i tak si všichni chválí. Je to také tím, že
se obce a mìsta podél kanálu dohodly, že ony nebudou podnikat, ale
budou pouze podporovat místní podnikatele. A to i tím, že obec èi mìsto
koupí loï pro turistickou plavbu, kterou pronajme soukromníkovi.
V každém pøístavu najdete toalety, sprchy a minimálnì kiosek
s obèerstvením. Není neobvyklé, že si rodiny místo chaty poøídí
houseboat a tráví víkendy plavbou po vodì.
Baùv kanál prostì funguje. Je to možná i tím, že Moraváci umí držet
více pøi sobì a vzájemnì se podporují. Jsem pøesvìdèen, že po
dobudování vodního díla Koøensko a otevøení cesty na Orlickou pøehradu
se rozbìhne vodní život i na Vltavì.
Tomáš Jirsa, Hluboká nad Vltavou

Podìkování pøi povodních – èerven 2013
Není to tak dávno, co nás vytopila obrovská povodeò v roce 2002, vytopena byla
celá ulice Hamry, kde bydlíme. Doufali jsme v to, že to byla ojedinìlá situace,
která pøijde až tak za dalších 100 – 500 let. Staèilo pouhých jedenáct.
Nastal znovu chaos, stìhování, záchrana a beznadìj…
V nejvìtší beznadìji ovšem pøišla úžasná podpora, láska a víra. Dùkaz toho, že
dobøí lidé nevymøeli. Rodina, pøátelé, kamarádi, hasièi, policisté, ale i naprosto cizí
lidé nám okamžitì nabídli pomoc. A to nejen finanèní, nikdy byste nevìøili, jak
cenný je lidský úsmìv nebo prázdná garáž, kam mùžete dát své vìci, které jste
zachránili.
Chtìli bychom podìkovat naprosto všem a rozhodnì nechceme v žádném pøípadì
nikoho opomenout. Dìkujeme všem, kdo na nás jen myslel, kdo finanènì
vypomohl, kdo má dodnes náš gauè v garáži… Obzvláštì velké podìkování patøí
dìtem z dìtského sboru pod vedením paní uèitelky Martincové, které nám
vyzpívaly nemalou èástku. Opravdu nás to moc dojalo a potìšilo. Ještì jednou
dìkujeme všem.
Dìkují Eva Blechová a rodina Petøíkova

www.hluboka. cz
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Podìkování za finanèní dar pro domov dùchodcù U Zlatého kohouta

Vážení obèané mìsta Hluboká nad Vltavou,
je mi velkou ctí podìkovat touto cestou jménem všech klientù
a zamìstnancù DD i jménem svým ing. Pavlovi Dlouhému a dr. Janu
Horákovi za velkorysý finanèní dar pro Domov dùchodcù U Zlatého
kohouta v Hluboké nad Vltavou.
Pøi své práci øeditele DD prožívám každý den okamžiky
smutné i veselé. Nìkteré èasem z mé pamìti odplynou,
nìkteré ale zùstávají a jsou nezapomenutelné. K takovým
patøí i den, kdy jsem byl informován o zámìru darovat
našemu domovu dùchodcù finanèní èástku, kterou vìnují
hosté spoleèné oslavy 60. narozenin Pavla Dlouhého a Jana
Horáka – místo obvyklých narozeninových darù. Už tato
ušlechtilá myšlenka mne velmi dojala – a to jsem ještì
netušil, že na speciálním bankovním úètu, který byl pro tento
úèel zøízen, se nakonec sejde témìø neuvìøitelná èástka
1 262 000 korun. V den oslavy – 4. 7. 2013 – èinila èástka
1 007 000 korun èeských a pøevzal jsem ji ve formì symbolického šeku

pøímo na oslavì narozenin ve Dvoøe Vondrov. V dalších dnech pak na
bankovním úètu pøibyly další pøíspìvky až ke koneèné èástce 1 262 000
korun. Dar je urèen na podporu a rozvoj našeho domova dùchodcù a bude
investován s maximální uvážlivostí tak, aby
byl co nejvíc ku prospìchu klientù domova.
Dar byl samozøejmì náležitì legislativnì
zajištìn a to jak oficiální darovací smlouvou,
tak øádným zdanìním. Chtìl bych pøi této
p ø í l e ž i t o s t i v yj á d ø it p o d ì k o v á n í
místostarostovi Pavlovi Dlouhému nejen za
tento dar, ale také za dlouhodobou podporu
a pozornost, kterou Domovu dùchodcù
U Zlatého kohouta vìnuje.
Jiøí Slepièka, øeditel Domova
dùchodcù U Zlatého kohouta

Doteky Indonésie v RRC Hluboká
... sluneèný vítr roztanèil nad modrými vlnami moøe vùni kvìtù a vnoøil
do vln barvy písku i palem na bøezích ostrovù. V tichém nespìchání
zastavil se èas jiného svìta... a v šumìní moøe ozvìna opakuje zvláštní
jména... Jáva, Borneo, Bali, Jakarta, Yogyarta, Nussa Dua, Sulawesi...
a všechna jména nakonec korunuje jediné: Indonésie. Indonésie, vzdálená,
tajemná a krásná zemì, souostroví v jihovýchodní Asii a Oceánii, mezi
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Indickým a Tichým oceánem. Zemì, která vzbuzuje touhu vydat se za její
krásou... nebo se jí aspoò dotknout. Jedineènou možnost setkat se
s pùvaby Indonésie pøipravilo Relaxaèní a regeneraèní centrum Hluboká
nad Vltavou. Tématický týden, nazvaný Doteky Indonésie, v nìkolika
otázkách a odpovìdích pøedstavuje Radka Schmiedová, manažerka
Wellness a Fitnes RRC.
Hlubocký zpravodaj | záøí 2013

Radko, kdy se mùžeme na Doteky Indonésie tìšit? K setkání se
zajímavou, exotickou Indonésií, do RRC všechny zveme v dobì od 10. do
15. záøí. Akci jsme pøipravili ve spolupráci s velvyslanectvím Indonésie
v Èeské republice, jedním z vzácných hostù bude také indonéská
velvyslankynì, Její Eminence Emeria W. Siregar, která svou pøízeò vìnuje
RRC Hluboká dlouhodobì. Dalšími partnery akce jsou Èesko– Indonéská
obchodní a turistická komora a agentura Relax Bali, která souèasnì
v Hluboké nad Vltavou poøádá mezinárodní festival Voda, moøe, oceány.
Na jaké doteky se mùžeme tìšit? V programu týdne jsou doteky nejen
symbolické, ale i skuteèné, a to konkrétnì v podobì speciálních
indonéských masáží, které budou provádìt maséøi z Indonésie. Pøipravena
bude napøíklad Jávská
masáž, která je výjimeèná
svým velmi silným tlakem
pùsobícím na sval, až
dojde k jeho celkovému
uvolnìní a následné
relaxaci. Je provádìna od
koneèkù prstù na nohou až
po koøínky vlasù, uvádí
tìlo a mysl do stavu
dokonalé harmonie.
Všechny masáže budou
n ab í ze n y z a ve l mi
pøijatelné ceny, naším pøáním je, aby si tyto »doteky« mohli vychutnat
opravdu všichni zájemci. A stejné pøání máme i u dalších èástí programu.
Jednou z nich je nabídka originální indonéské kuchynì, kterou bude
v kuchyni RRC pøipravovat a v restauraci pak servírovat

uznávaná indonéská šéfkuchaøka Putri R. Mumpuri. Zážitky
z neobvyklých, ale velmi lahodných indonéských pokrmù vyvrcholí
tématickým Nedìlním obìdem, který nabídne možnost ochutnávky toho
nejzajímavìjšího, co indonéská kuchynì poskytuje. Budeme mít také
možnost dopøát si vynikající indonéské èaje a kávu.
Indonésie má bohatou kulturu – bude také v programu? Samozøejmì,
i když není možné obsáhnout tak široké spektrum, jaké indonéská kultura
má. V RRC Hluboká jsme pøipravili workshopy tradièních indonéských,
respektive balijských tancù, jejichž lektorkami budou, jak jinak,
indonéské taneènice. A zajímavé urèitì budou také worskhopy batikování
s využitím tradièních indonéských postupù. Kurzy povede renomovaný
indonéský návrháø a designér Afif Syakur.
Masáže, kulináøské umìní, kultura... a co tøeba historie
a zemìpisné zajímavosti? Ani ty nebudou v prùbìhu týdne chybìt.
Krásu i historii Indonésie pøedstaví výstava fotografií známé
cestovatelské dvojice Miroslava Zikmunda a Jiøího Hanzelky
a autentické, osobní postøehy z cest po Indonésii zazní v besedì
s cestovatelem Petrem Horkým.
Radko, jedno indonéské pøísloví øíká: Hoï dobré zrno do moøe
a vyroste ostrov. Bude podle vás akce Doteky Indonésie v RRC
Hluboká ostrovem pohody a poznání? Jsem o tom pevnì
pøesvìdèena a chtìla bych všechny, které informace o indonéském
týdnu zaujaly, pozvat – budeme se tìšit na vaši návštìvu.“
Díky za pozvání a za rozhovor.

Lucie Burianová

Více informací najdete na www.rrc-hluboka.com
nebo www.dotekyindonesie.cz.

Podìkování ze Srbska
Republika Srbská, Autonomna pokrajina Vojvodina, Opština Bela Crkva
Bela Crkva
Vážený pane Jirso,
tímto bychom chtìli podìkovat za Vaši vynikající pohostinnost, kterou
jste nám poskytli bìhem našeho pobytu ve Vašem krásném mìstì. Dojmy,
které jsme si odnesli z návštìvy domù, jsou opravdu nádherné pro nás
všechny. Byli jsme mile pøekvapeni tím, co jsme u Vás vidìli.
Obzvláš vám velice dìkujeme za vaši nabídku o další spolupráci
s Belou Crkvou, což pro nás bude velice významné pro období, které je
pøed námi, a pro pøípravu našeho mìsta pøi èerpání fondù pøed vstupem
do EU. Pøedání Vašich zkušeností nám velice pomùže a pro nás bude
velice cenné. Toho si velice vážíme a rádi tyto rady využijeme.
S upøímnou
úctou Vás
pøátelsky
zdravíme a
tìšíme se na
další
spolupráci
našich mìst
vedení mìsta
Bela Crkva
Nenad
Živanoviè,
pøedseda
zastupitelstva
Tolik z dopisu, který poukazuje na to, jak krásnì èesky naše èeská
menšina v Srbsku stále hovoøí a píše. Vlastenka Krišan opìt dokonale
pøekládala srbským pøedstavitelùm mìsta, a spolu s manželem a dalšími
pøáteli, kteøí už na Hluboké byli døíve, ukázala mladému starostovi Bela
Crkva a jeho kolegùm z radnice Hlubokou a její okolí. Pravda je, že pan
starosta vyjádøil své velké pøekvapení. Myslel si, že na prohlídku mìsta
se ètyømi tisíci obyvateli, mu bude staèit jednodenní procházka. A nestaèil
se divit. V Infocentru si hosté dali kávu, byli pøijati na radnici, prohlédli
si zámek a veškeré sportovní a kulturní »vybavení« mìsta a okolí.

www.hluboka. cz

Doufejme, že jim naèerpané informace a zkušenosti budou k užitku.
Oblast Vojvodiny je skuteènì krásná a pøírodní bohatství v okolí Bela
Crkva by jistì mohlo zajistit slušný turistický ruch. Evropa se mìní, doba
není zcela jistá a pohodová, ale pøejme si, abychom zkušenosti a pøátelství
mezi národy využívali k prospìchu všech.

CVÈ POŠKOLÁK
dìkuje všem našim pøátelùm a známým, kteøí nám
v letošním roce pomohli s organizací pøímìstských táborù.
Tu správnou prázdninovou zábavu v letošním roce pøipravil
Poškolák za vydatné pomoci: Cafe restaurant Schneck, JD 2
Trains, manželù Karvánkových, Magdalény Bakové, Jitky Machové,
Plovárny Hluboká, Cukrárny u Švehlù, Felixe Amorta a Jakuba Juøíèka.
Nesmíme zapomenout na naše táborové vedoucí a instruktory: Žanetu,
Adélu, Helèu, Michala, Lucku M., Natálii, Lucku K., Dominiku, Tadeáše
a Elišku.
A to hlavní nakonec – velký dík všem rodièùm, kteøí nám svìøili svá
dítka. Slyšíte to hurónské »dìkujeme« od 122 dìtí, které se zúèastnily
našeho letního bláznìní ???!!! Za Cvè Poškolák o.s. Valerie Chromá

BLUEBERRY SHOP – novinky na záøí!!!
VESELE DO ŠKOLY!!!! Na zaèátek školního roku jsme pro vaše dìti
pøipravili: tepláky až do vel.164, mikiny, fleesové a zateplené vesty,
baèkùrky, jarmilky na cvièení, tenisky na každý den do školy do vel.
35, pyžamka do školky s dl.
rukávem, bekovky, silonky,
boxerky a kalhotky.
ZA PØÍZNIVÉ CENY.
Dìtem pøejeme krásné
vkroèení do nového
školního roku a hodnì
úspìchù. Najdete nás na
proti kostelu.
otevøeno do 17h, PO-PÁ.
Vše naleznete na našich
stránkách www.blueberryshop.cz
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Pochvala pro mìstskou policii
Vážení spoluobèané,
dovolte, abych se s Vámi prostøednictvím Hlubockého Zpravodaje podìlil
o pozitivní pocit, který ve mnì vyvolal níže uvedený dopis. V dobì, kdy
je vìtšina spoleènosti naklonìna spíš kritickým pøipomínkám a podnìtùm,
považuji tento dopis za ocenìní nejen jmenovaného strážníka MP, ale i za
ocenìní práce Mìstské policie Hluboká nad Vltavou jako celku, jehož
hlavním posláním a úkolem je pøispívat ke zlepšení kvality života obèanù
našeho mìsta a okolních obcí. Vážím si také pochvalných slov, která se
vztahují k pobytu pisatelù dopisu v našem mìstì a dìkuji všem, kteøí se
na spokojenosti návštìvníkù svou prací a službami podílí.
Pavel Dlouhý, místostarosta Hluboké nad Vltavou
Vážený pane místostarosto,
píšeme Vám ohlednì Vašeho mìstského strážníka, p. Pavla Brožka ( sl.
è. 107 – kulturista), který se ochotnì nás ujal a pomohl nám tak, jak má
ve znaku policie.

Byli jsme v tíživé situaci, když v den odjezdu z Vašeho mìsta jsme zjistili
závadu u našeho auta (vybitá baterie) a nebylo možno odjet domù.
Pomocí kabelu oživil baterii a tím nastartoval. Nám to velmi pomohlo
a proto Vás prosíme o pochvalu pro zmínìného strážníka, který dìlá èest
mìstské policii.
S pozdravem Miroslav Duchoò a Dana Šilhánková,
dùchodci z Prahy
Rádi bychom se ještì zmínili o Vašem krásném mìstì, kde se nám velice
líbilo, veškeré služby byly na veliké úrovni. Byli jsme ubytováni v hotelu
Podhrad, nemìlo to chybu. Ještì dìkujeme zamìstnancùm INFA, kteøí se
nám snažili ochotnì pomoci. Díky.
Praha 25.6. 2013

Jak se nedostat do problémù
Rady a návod, jak se ochránit pøed podvodnými prodejci!!!
Nejezdit, nezvat
Nejezdìte na pøedvádìcí zájezdy. Neèeká vás na nich nic dobrého.
Podomní prodejce nepouštìjte pøes svùj práh. Dùraznì odmítnìte
jejich snahu vetøít se do vašeho soukromí.
N epo depiso v a t N eo d o láte-li
pozvánce na pøedvádìcí zájezd,
pustíte-li pøece jenom podomního
prodejce pøes práh, b uï te
info rm ovaným, až lehce
pobaveným a nezúèastnìným
pozorovatelem celé akce. Buïte
si ale vìdomi toho, že proti sobì
máte velice dobøe vyzbrojeného
protivníka.
Jeho jediným cíle je donutit vás k podpisu.

Proè se vyhýbat pøedvádìcím akcím a dealerùm
Nabízené zboží je pøedražené, to i po zapoètení všech »slev« ,
»výher« a »dárkù zdarma«. I s jeho kvalitou je to na pováženou.
V obchodní síti koupíte kvalitnìjší výrobky za mnohem pøíznivìjší
cenu.
Nebuïte zvìdaví!
Nejèastìjším dùvodem, proè lidé naletí a nechají se zviklat, je
zvìdavost.
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Opakujte »ne«! Je-li prodejce neodbytný a jde za vámi, øíkejte
»ne«, »nemám zájem« a hlavnì se nezastavujte.
Nedávejte na sebe kontakt! Pokud jste se již dali do øeèi
s prodejcem a chce na vás kontakt, dùslednì odmítnìtì. Na
dlouhou dobu byste se ho nezbavili.
Nic nepodepisujte! Hlavní zásada, které se musíte zuby nehty
držet.
M nozí prodejci se nièeho neštítí. Na zaèátku úsmìvy a
galantnost, krásné øeèi a na konci agrese. Bez skrupulí zamknou
dveøe pøedvádìcí místnosti, odeberou obèanské prùkazy, pøikážou
vypnout mobily, nedovolí odskoèení na toaletu.
Hrozí vážné riziko, že dodané zboží nebude mít slibované
vlastnosti; Èasto proto, že prodejce slibuje zázraky jako vyléèení
rùzných chorob èi takøka získání nesmrtelnosti.
Pøijdete o peníze a èasto se i na dlouhou dobu zadlužíte.
Pokud podepíšete úvìrovou smlouvu, v koneèném dùsledku
zaplatíte za zboží mnohonásobnì více.
Braòte se pøed poulièními prodejci, abyste nepøišli o peníze
Vyhnìte se jim! N ejjednodušší zpùsob, jak se s nimi vùbec
nedostanete do kontaktu.
Nemluvte s nimi! Nevidíte je, neslyšíte je, nenavazujete s nimi oèní
kontakt.

Hlubocký zpravodaj | záøí 2013

Svìcení kaplièky v Jaroslavicích
O svatém Vavøineèku 10. srpna 2013 po poledni se sešli rodáci a pøátelé
zaniklé obce Jaroslavice v místì bývalé návsi a od 14 hodin pak diecézní
biskup Mons. Jiøí Païour povedl slavnostní mši a vysvìcení novì
postavené kaple – repliky pùvodní kaplièky.
I nadále mùžete podpoøit aktivitu místních a pøíspìt na úèet sbírky:
249326874/0300 ...a dìkujeme za všechny doposud došlé pøíspìvky.
Akci upoøádali SK Jaroslavice a za Litoradlické OS LUDMILA.
Podìkování patøí i Mìstu Hluboká nad Vltavou za podporu úsilí rodákù
o obnovu pùvodní kaple.
Dnes zaniklou obec Jaroslavice zaplavila v roce 1988 voda
Hnìvkovické pøehrady. Ale život jakoby se sem zase vracel. Na místì se
sešlo mnoho lidí, hrála hudba, pøipraveno bylo obèerstvení a pøátelé
a rodáci se vítali jako vždy s radostí a dojetím, ale tentokrát i s pýchou
nad tím, že úkol, který si dali, byl právì úspìšnì završen. Biskup Jiøí
Païour totiž vysvìtil
úplnì novou kaplièku.
Rodáci ji nechali
postavit kousek od
místa, kde stávala
pùvodní.
Jaroslaviètí se tady na
bøehu Hnìvkovické
pøehrady potkávají už
dlouho a pravidelnì.
Poslední dobou se také
snaží o navrácení

života alespoò do nezatopené èásti bývalé vsi. Zatím tu ale stojí pøevážnì
jen rekreaèní objekty. Slavnost byla pro rodáky silný zážitek. Každý
vzpomíná na dìtství, kdy Jaroslavice byly vesnicí plnou života. Vesnice
na bøehu øeky mají pro své obyvatele mnohem vìtší kouzlo – a hlavnì pro
dìti. Jaroslaviètí vìøí, že bude možné se pøestìhovat tam, kde mají koøeny
a kde se cítí dobøe. Vìøí, že se sem život vrátí, i proto stavìli kaplièku.

Pìvecký sbor Záviš
# U pøíležitosti 150. výroèí založení pìveckého sboru
Záviš vydal Ženský pìvecký sbor Záviš s finanèní
podporou Jihoèeského kraje a mìsta Hluboká nad Vltavou
Almanach. Pro zájemce bude Almanach k dostání na
koncertu v Alšovì jihoèeské galerii v Hluboké nad Vltavou
dne 7. záøí 2013 a rovnìž na MÚ u paní Járové a u paní
Šindeláøové.
V barevné brožuøe Almanachu s mnoha barevnými
i dobovými fotografiemi si tak mùžete pøipomenout celou
historii spolku od dob dávných (1863) až do dneška, zaèíst
se do jmen èlenù èi vzpomenout na pøíležitosti, pøi kterých
sbor vystupoval na veøejnosti.
A ještì jednu úlohu pìvecký sbor dobøe plní. Sdružuje
ty, kteøí mají zpìv rádi, a to mohou být napøíklad i
posluchaèi, kteøí nemají hudební sluch a tøeba zpívají úplnì
falešnì. Ale rádi si pøijdou zpìv poslechnout a pokud se
nìkdy zpívá se jen v kruhu »kamarádském«, rádi se pøidají.
Zpìvaèky získaly spoleèným koníèkem dobré kamarádky
a když vyjedou za hranice – jako napøíklad pøed
prázdninami za pøáteli z partnerských èeských vesnic
v Srbsku – díky zpívání potìší spoustu krajanù, pro které
je èeská písnièka ještì vìtší poklad než pro nás.
Dìvèata ze Záviše bydlela v èeských vsích v Srbsku
v soukromí, v místních rodinách – a navázala krásné
pøátelské vztahy. Pøeètìte si podìkování jedné z rodin –
pro autentiènost ponecháváme text v tom znìní, jak byl
napsán. Tak si lépe uvìdomíte, co pro našince mimo vlast
èeština znamená.
Jarka a Maruška dostaly dìkovný dopis i s receptem na
mouèník, který jim v èeské rodinì v Srbsku tolik chutnal...
... Moc ste nas potìšili Vaši navštìvou, zdravime Vaši
rodini a budeme vždy spominat na vaše pisnièky, smich
a veselos, kterou ste pøinesli do našeho domu.
Ahoj – šastnou cestu pøeje Vam rodina Mihajlovic
Ludmili, Lazaro a Vladislavi
A recept:
Višlehat 4 bilky, zvlaš vimihat 250 gr margarinu nebo
masla, 100 gr cukru a 4 žloutky, pøidat mlety keks
a šavu Fantu – 2 nebo 2,5 dl. Všechno spolu zmihat
i s višlehanimi bilkami. Když to bude promihane, tak se
www.hluboka. cz

to roztahne po tortovím taliøu. Pøes celou tortu
nalejt višlehanou šlag pìnu a dat do frižideru –
vychladit. Muže se jis za pul hodiny.

Umìt èíst krásu

Tak tedy pøipijme silnou pálenkou z Vojvodiny
na sladké dorty, na sladké pøátelství a na sladké
písnièky od Záviše!

Na krásách zkouším,
jak jsem starý,
zda se mnou pohnou
barvy, tvary –
zda pøeètu javorový list!
Když ano,
to si pochvaluji,
že s krásou svìta stále
pluji,
že krásu umím stále èíst!
Jsem asi blázen
v rozhlížení.
Však pøi nìm cítím nervù
chvìní,
jak bych od vèera
teprv žil
Mùj Bože, tak tì proto
prosím:
Dej vidìt krásu slepým,
bosým!
Co dluží,
odèerpej z mých žil!
Antonín Zvánovec
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Mohli jste potkat knìžnu Eleonoru i Andy Warhola

Koncem èervence a zaèátkem srpna jste mohli v zámeckých zahradách potkat knìžnu
Eleonoru. Mìla rozpuštìné vlnité vlasy, oblékla si romantické jemné pastelové šaty a usedla
v dolní zahradì zámku. To všechno proto, aby se nechala
portrétovat. Malíøù kolem ní bylo hned šestnáct. Dìti,
které se zúèastnily pøímìstského tábora Se štìtcem okolo
Hluboké, se celý týden dívaly kolem sebe, dozvídaly se
tajemství práce s tužkou, pastely a akrylovými barvami.
A pracovaly stateènì!
Nìkteré s velkou chutí, jiné zápolily s prvotními
obavami, jak zaèít. Zvláš, když v zámeckém parku bylo
tolik k vidìní! Mimo portrétu se dìti zabývaly okny,
toèitým schodištìm, kvetoucími keøi nebo plastikami lvù.
Díky velké vstøícnosti pana kastelána a Jitky Machové
jsme mohli prožít pìkné chvíle pøi prohlídce zámku i pøi
malování. Tohle byl ovšem jenom jeden z pìti dnù, které
mìly dìti na táboøe strávit. Další den jsme pluli lodí do
Purkarce, kde jsme navštívili Voraøské muzeum a kreslili
v plenéru kostelní vìž èi pohled do krajiny na protìjším
bøehu. Vedení ZOO Ohrada nám umožnilo výtvarnou návštìvu ZOO.

Dìti jásaly radostí a vymýšlely, které zvíøe chtìjí
nakreslit. Jenomže nìkterá zvíøata byla pøíliš v pohybu,
jiná odpoèívala ve svých doupatech. Tak jsme postupnì
zjišovali, že kresba podle živého modelu nebude vùbec
jednoduchá. Zvolání: »To neplatí, on se mi pohnul!«
byla stále èastìjší. Povinná kresba sovy nás zachránila –
sovice snìžná se opravdu ráda nechá portrétovat.
Ukazovala se v celé kráse, jenom hlavu obèas obrátila.
Celý týden jsme ukonèili po warholovsku – s jasnými
reflexními barvami si každý vytváøel svùj autoportrét.
A jak to bylo s tím Andym? Støíbrná paruka kolovala
od jednoho ke druhému, každý si chtìl užít svou
minutku slávy. Naše kresby a malby jsme vystavili
v Zimní zahradì pøed AJG a v prostorách zámku.
Pøímìstské tábory a výtvarné kurzy budou probíhat
i pøíští prázdniny, tak když se pøihlásíte, budeme se tìšit
i na vás.
Alšova jihoèeská galerie,
Mgr. Jiøina Zimová

Nìco málo z Hroznìjovic
Rádi bychom podìkovali všem, co se úèastní našich aktivit a i tìm kteøí nám pomáhají aktivity realizovat. Tento
rok jsme pojali jako rok barev a každá akce je ve znamení nìjaké barvy. Zatím se u nás v Hroznìjovicích konalo
jarní tvoøení ve znamení zelené, èarodìjnické skotaèení a Den dìtí v barvì žluté, prázdninové tvoøení na návsi.
Do konce roku nás èeká ještì nìkolik dalších akcí. Pokud nám to poèasí dovolí, bude opìt Drakiáda, dále
nìkolik tvoøivých dílen, Mikuláš, Vánoèní besídka – na kterou dìti opìt chystají vystoupení a malý dárek,
chystáme také tradièní Živý Betlém se zpíváním koled u vánoèního stromeèku na návsi.
Také bychom rádi podìkovali Mìstu Hluboká nad Vltavou,
Lesùm ÈR za finanèní pøíspìvek, který nám pomáhá aktivity
realizovat. Dìkujeme také Janu Ambrožovi z Hroznìjovic,
který dìtem k jejich svátku DÌTÍ pøedvedl, jak se dá kouzlit
se døevem. Dìtem se to moc líbilo, a každý by si nejradìji
nìjaké to zvíøátko odnesl hned domù. Tak šikovné ruce se tak
èasto nevidí.
Den dìtí jsme pak díky špatnému poèasí museli pøesunout
z návsi do klubovny (jsme moc rádi, že ji máme) a tam se
tvoøilo ve znamení žluté.
Ze všech, kdo mìl chu se zapojit, se na èas stal umìlec. Jako
odmìna pak byla návštìva místní hospùdky a zasloužený
nanuk s pitíèkem po tìžké umìlecké práci – podìkování
Pivnici u Klomfarù za pitíèka pro dìti!
Katarína Hylenová
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Hospic a Hluboká
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích slouží Jihoèechùm od
r. 2005. Pøichází na øadu ve chvíli, kdy medicína již vyèerpala veškeré
cesty vedoucí k vyléèení a èlovìka jeho onemocnìní ohrožuje na životì.
Jeho místo je tam, kde je potøeba citlivì vnímat osobnost èlovìka
v koneèných stádiích – vìtšinou onkologického onemocnìní, tedy
v závìreèných fázích života, umírání.
Každému je v hospici garantováno, že: nebude trpìt nesnesitelnou
bolestí, v posledních chvílích nezùstane osamocen a za každých okolností
zùstane zachována jeho lidská dùstojnost.
Zdravotnická péèe, kterou hospic poskytuje, se oznaèuje termínem
paliativní medicína. Jejím cílem je dosažení nejlepší možné kvality života
nejen pacientù, ale i jejich rodin. To zajišuje tým lékaøù, zdravotních
sester, ošetøovatelù i dobrovolníkù. A také – pokud si pacient pøeje –
psycholog nebo duchovní.
Hmotné zázemí hospice vychází vstøíc kvalitì života na konci dní.
A se již jedná o bezbariérovou dispozici budovy, automatická polohovací
lùžka, televizor, klimatizaci, možnost pøipojení k internetu na každém
pokoji, spoleèenská místnost, bohoslužby, rùzné kulturní akce a tvoøivé
práce s klienty. Každý pokoj je také vybaven pøistýlkou pro blízkou
osobu. Její pobyt je vítán a umožnìn kdykoliv. Režim návštìv je
pøizpùsoben potøebám pacienta 24 hodin dennì, 365 dní v roce. Kapacita
Hospice sv. Jana N. Neumanna je 30 lùžek. Z toho je 22 pokojù
jednolùžkových a 4 dvoulùžkové.
Upøímnì si klademe za cíl vysokou kvalitu života až do jeho konce.
Vycházíme z úcty k èlovìku jako neopakovatelné lidské bytosti.
Využijte možností naší péèe pro ty, kdo ji potøebují. Za osm let
pùsobení jsme peèovali o pùldruhého tisíce pacientù. Jsme vdìèni za Vaši
dùvìru, nebo desítka z nich byli vaši sousedé z Hluboké nad Vltavou.
Vìøíme, že u vìtšiny z nich jsme naplnili ideál hospicové péèe. To jest,
aby èlovìk odcházel z tohoto svìta bez bolesti, usmíøen a s vdìèností za
život, který mu byl dán.

Pøijeïte se k nám podívat – na prohlídku budovy, èi na návštìvu parku
s øadou zajímavých døevin a zvíøat. Nebo do kaple bl. Jana Pavla II., kde
jsou uloženy ostatky tohoto velkého polského papeže.
Je to dùm radosti, kde vše je ponìkud hezèí a radostnìjší, než si spousta
z nás myslí. Více informací naleznete na www.hospicpt.cz, popø. nám
mùžete pomoci na èíslo úètu: 171 157 619 / 0600.
PhDr. Robert Huneš, øeditel hospice
P.S. Slova naší pacientky na konci jejích dní: Mnì se tady tak líbí... ...ale
nikomu o tom neøíkejte, chtìli by sem pak všichni! :-)

Nabídka na využití telekontaktní tísòové péèe ve mìstì Hluboká nad Vltavou
Domy s peèovatelskou službou o.p.s. Èeský Krumlov v rámci
grantového programu na podporu terénních sociálních služeb
získaly finanèní prostøedky na projekt „Rozšíøení
tísòové péèe do obcí regionu“, který by mìl být
realizován do konce mìsíce listopadu 2013.
Proto si Vás dovolujeme oslovit touto formou
sociální služby spoèívající v nepøetržité, dlouhodobé
a odborné pomoci lidem, kteøí jsou v dùsledku nemoci,
vysokého vìku, postižení nebo zdravotních obtíží a
sociální osamìlosti trvale èi pøechodnì znevýhodnìni.
Jedná se o systém tísòového volání, umožòující
uživatelùm spojení s dispeèinkem s nepøetržitou
službou. V pøípadì nouze se jediným zmáèknutím tlaèítka
dálkového ovladaèe ve velikosti krabièky od zápalek spojíte s
obsluhou centrálního dispeèinku. Ten funguje nepøetržitì 24 hodin
dennì a zajistí okamžitou pomoc týkající se nejen problémù
zdravotní èi sociální povahy, ale napøíklad i pøi ohrožení požárem,
povodnìmi atp. Tato služba je poskytována na základì smluvního
vztahu mezi klientem a poskytovatelem – Domy s peèovatelskou
službou o.p.s. v Èeském Krumlovì. Zájemci, který se rozhodne pro
kontaktní tísòovou péèi, nabízíme nìkolik typù zaøízení:
• Zaøízení, které pracuje ve spolupráci s pevnou telefonní linkou
a je situováno do prostor bytu, poplatek èiní 300 Kè / klient a
mìsíc, instalaèní poplatek 2200 Kè
• GSM zaøízení pomocí mobilního situované také do prostor
bytu, poplatek èiní 400 Kè klient a mìsíc. Poplatek za instalaci je
cca 2500 plus cestovné.
Bližší informace o službì a podmínkách Vám poskytne Bc.
Anna Litvanová, DiS – Vedoucí dispeèinku Telekontaktní
tísòové péèe a sociální pracovník v Èeském Krumlovì na tel.
380 712 370 nebo na mobilním èísle 736 634 493.

www.hluboka. cz

Vedoucí dispeèinku Anny Litvanové jsme se ještì konkrétnì
zeptali na další podrobnosti. Rozhodnì, pokud nìkoho takového,
kdo by pomoc potøeboval, v rodinì máte,
informujte se na uvedených telefonních
èíslech, èi na radnici našeho mìsta, kde by
vám poskytli podrobnìjší informace.
Mìsto Hluboká se rozhodlo na tyto
sociální služby svým obèanùm pøispívat.
O jak vysoký pøíspìvek se jedná? Zatím
sama pøesnì nevím, jak vysokou èástkou se
rozhodlo Mìsto Hluboká pøispívat, ale
poplatky za užívání této služby jsou stanoveny ve výši 300
Kè/mìs. za napojení na pevnou linku a 400 Kè/mìs. za mobilního
operátora. Instalace zaøízení provádí firma a poplatek èiní 1850 +
cestovné. Tento poplatek je do konce listopadu 2013 hrazen
z grantu, který nám poskytl Jihoèeský kraj.
Je nabídka nìjak èasovì omezena? Tato služba je poskytována
prùbìžnì. Zájemci se mohou hlásit vlastnì kdykoli. Pokud však
chtìjí využít výhody bezplatného napojení, bylo by dobré pøihlásit
se co nejdøíve, aby realizace probìhla do konce listopadu.
Mùže klient spolupracovat pøi žádosti o tento typ služby také
s lékaøem , event. pøispívá na ni nìkterá zdravotní pojišovna?
Protože tato služba je poskytována pøedevším lidem, kteøí mají
zdravotní problémy, jsou osamìlí, èasto padají, cítí se ohrožení
apod., je spolupráce s lékaøem vítána. V praxi se stává i to, že
pokud lékaøi mají povìdomí o této službì, sami ji klientovi
doporuèí. Pokud se týká zdravotních pojišoven, tak bohužel tato
sociální služba nepatøí do okruhu zdravotních služeb a proto na ni
žádná z pojišoven nepøispívá.
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Druhý nejlepší strážník na svìtì!
Pavel Brožek.
Pavel Brožek, hlubocký mìstský strážník, nám pøed prázdninami prozradil své plány. Jistì vás
potìší, že našemu mìstu ostudu neudìlal a že díky své poctivé pøípravì a nároènému tréninku,
získal výborné umístìní, které si zaslouží velký potlesk.
Pavel ladil formu tak, aby na Mistrovství svìta v naturální kulturistice v Øecku byl dobrý
– a skuteènì z ostrova Zakhyntos pøivezl medaili za 4. místo ve své kategorii! Formu dotáhl
k dokonalosti v srpnu na Svìtové policejní a hasièské hry v Irsku, kde ho ve mìstì Belfast
vyhlásili jako 2. nejkrásnìjšího muže svìta mezi obrovskou konkurencí profesionálních
policistù a hasièù.
Mìsto Hluboká nad Vltavou mùže být pyšné! Zato Pavel ani po tìchto vítìzstvích nezpychl,
a jako stále dobøe naladìný sympatický mužský plánuje úèast v dalších soutìžích. A nejen to,
pøedává své zkušenosti dalším a také pokraèuje v tréninku své vlastní ženy, která letos na
Slovensku rovnìž absolutnì vyhrála soutìž Pøemìna. Klobouk dolù!
Své práci mìstského policisty se vìnuje s plným nasazením a snaží se tak mìstu i svým
kolegùm vrátit podporu, které se mu dostalo. Máme zkrátka na Hluboké druhého
nejkrásnìjšího mužského z øad naturálních kulturistù, takže i kdyby vám nìkdy dal pokutu za
nìjaký prohøešek, nevztekejte se, a alespoò zblízka okouknìte, jak úžasnou postavu èlovìk
mùže získat pøi troše genetických pøedpokladù, ale hlavnì pøi poctivé døinì a cvièení.
Pavle, získal jsi ve své kategorii druhé místo mezi naturálními kulturisty celého svìta! Jak
se pozná ten nejlepší? Nechápu, oè jsi byl horší než ten první?
Je to samozøejmì subjektivní hodnocení, pøestože odborné poroty, ale takto se to tìžko dá øíct.
Mùj soupeø byl Nìmec a mìl obrovskou podporu v hledišti, protože na soutìž pøijela spousta
jeho krajanù. A byl prostì o nìco lepší! V naší kategorii jsme byli vlastnì z Evropy jen my
dva, Èech a Nìmec, jinak soutìžilo hodnì sportovcù z hodnì vzdálených zemí. Svìtového
mistrovství se úèastnili i závodníci z Indie, Malajsie, Èíny... a jiných cípù svìta.
Jak soutìž probìhla? Soutìž probìhla pro naši kategorii v jediném dni, zaèínali jsme ráno
a veèer bylo vyhlášení vítìzù. Organizátoøi to dìlali trochu jinak, než se obvykle dìje, už pøed
semifinále nám øekli, že jsou rozhodnuti. Takže už jsme se mohli i najíst, už jsme se
nestresovali a i když jsme poøadí samozøejmì dopøedu nevìdìli, netušili jsme, jak jsme
dopadli, následovalo už vlastnì pohodové závìreèné finále, kdy jsme se pøedvedli – užili jsme
si to my i diváci – a pak následovalo vyhlášení výsledkù.
Takže bìhem jednoho dne se rozhodlo, jestli z tebe je nebo není mistr svìta!
Ano, v kulturistice,bylo to tìžší i proto, že závodili
sportovci z jiných federací než je Naturální kulturistika.
Jinak celkovì soutìž trvala 12 dní v rùzných kategoriích.
A v dalších sportech, tak jak jsem øíkal, se vlastnì hodnì
podobala olympiádì, i když tam byly rùzné další zajímavé
sportovní disciplíny, které na olympiádì nenajdete, jako
napøíklad šplh na lanì, výbìh do vìže nebo páka.
A samozøejmì klasické sporty jako atletika, plavání,
karate, kulturistika, fotbal a silové sporty. Celkový poèet
sportovcù na téhle olympiádì mohl být – odhaduji – až
2000 sportovcù, i od nás z Èech soutìžili hasièi a policisté.
S jakými sportovci jsi se potkal? Z Èech se úèastnily rùzné
výpravy, z Brna a podobnì. Ale já s Èechy nebydlel,
ubytování jsem si vyøizoval sám, tak jsem jen èekal, kdo se ubytuje se mnou. Bydlel jsem
nakonec i s policisty z Hong Kongu. Moc se mi smáli, když se zeptali, kolik je nás ve mìstì
mìstských strážníkù a já øekl, že pìt! Dlouho jsem vysvìtloval, teprve potom pochopili, že
pracuji v mìstì se 4000 obyvateli. Mìli ze mì legraci, protože jich je 5000 na pouhou èást
toho obrovského mìsta. Ještì s námi bydleli Francouzi, Belgièani a Brazilci... Zatímco Nìmci
tam byli všichni ve stejném obleèení a spoleènì organizovaní, my Èeši teï vystupujeme každý
za sebe, jsme naprostí individualisti. Tìžko øíct, jestli je to dobøe nebo špatnì, prostì už
možná máme dost spoleèné uniformity. A já byl nakonec i rád, že jsem bydlel sám mezi
cizinci, aspoò jsem se mohl líp soustøedit a zdokonaloval jsem øeè.
Bydlel jsem v zajímavém domì ve stylu gruzínského domu, vedla ho Bulharka a protože
jsme všichni mìli spoleènou kuchyò i obývák, pøíležitostí k setkávání bylo dost. Samozøejmì
zážitky, spousta jazykù, setkání, zvláštní osobnosti – všichni jsme se snažili o tu školní
angliètinu, abychom si porozumìli. Vychutnával jsem si také situace, kdy museli organizátoøi
vyhlašovat mé jméno: Brožek a ještì odøíkat Hluboká nad Vltavou. Pøi tìch oficiálních
vyhlášeních se jim málem zauzloval jazyk. Ale s tìmi neamerièany se vlastnì domluvím
nejlíp, nìjak to dáme dohromady a já mám ze sebe radost, že už v angliètinì øeknu všechno,
co potøebuji. Vyprávìl jsem jim o Hluboké...
Poèkej, aby sem všichni z té pìtitisícové policejní stanice nepøijeli! To by byl velký pøínos
turistickému ruchu na Hluboké! Možná to tak dopadne, smìje se Pavel. Tedy ne všichni, ale
nìkteøí mají do Èech skuteènì naplánováno jet, a protože jsem mìl s sebou spoustu
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propagaèních materiálù, co mi dali na hlubocké
radnici, fotografie zámku, parku – rozdával jsem, a to
víte, že se jim to líbilo.
A jak se tobì líbil Belfast? Je to hlavní mìsto
Severního Irska, druhé nejvìtší po Dublinu. Jak se tam
všude jezdí vlevo, stejnì tak je tam všechno znaèené
zleva a já si našel rùzné cíle, které jsem chtìl navštívit,
na mapì a pak je po mìstì hledal – vždycky jsem
pøicházel jakoby z opaèné strany. Až tìch pár
posledních dní, co jsem tam byl, jsem si zvykl
a pøestal jsem bloudit.
Je tam hodnì kostelù, památek, ale to mìsto prostì
nemá dobrou povìst, je tam velká kriminalita, i když
nezamìstnanost se tam prý už zlepšuje. Historii nejen
Severního Irska, ale i mìsta Belfast provází dlouhá
»obèanská« válka, plná výbuchù bomb, nástrah,
støelby a násilí. Tahle historie provází i službu
policistù a hasièù ve mìstì. Žít bych tam nechtìl. To
mìsto je špinavé. Pøechody pøes ulici – svítí èervená
– nikdo to nedodržuje. Zøejmì to charakterizuje irské
povahy. Vzhledovì jsou opravdu menší a zrzaví, ne
pøíliš ochotní jako obsluha v restauracích, nepøíjemní.
Pøece jen vnímáte to náboženské rozdìlení a neklid
toho mìsta.
V Belfastu postavili v roce 1912 Titanik. Je tam
obrovské muzeum, jsou tam pøedmìty, které vylovili
z moøe, a jsou z této lodi, promítají tam dobové filmy.
V Belfastu ho vyrobili a odtud vyplul z pøístavu roku
1912. Loïaøský prùmysl tohle mìsto proslavil, v té
dobì, kdy Titanic postavili, tam byly nejvìtší lodìnice
na svìtì. Postavili ho, on se potopil a teï z nìj ještì
mají turistickou atrakci.
Pavle, blahopøejeme ti k velkým úspìchùm, které sis
opravdu zasloužil. A se ti daøí. A prozraï nám,
kam vyjedeš pro medaili pøíštì? Pøíští rok probìhne
pouze hasièská soutìž, v roce 2015 budou Svìtové
policejní a hasièské hry ve mìstì Fairfax v Americe,
v roce 2017 v Èínì. Uvidíme, je to samozøejmì nejen
o finanèní podpoøe, abych se mohl zúèastnit, ale dobré
kondici a tréninku. Ameriku bych moc rád zažil.
A Hongkong – zajímal by mì, a pøece jenom už tam
dnes díky závodùm nìjaké kamarády mám...
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Povídání o stydlivém herci
aneb malá jubilejní narozeninová inventura...
Pøeètìte si èlánek jako hádanku. Budeme si povídat s nìkým, koho pravdìpodobnì znáte. Je to zajímavý èlovìk. V létì oslavil kulaté
jubileum. Ovšemže šedesátiny nejsou v dnešní dobì žádný vìk. Ne, že by náš oslavenec pøíliš rekapituloval. Nemá na to èas. A není divu...
práce má dost. Víte, KDO JE TO? Rozuzlení najdete na konci èlánku... Ale já si myslím, že žádnou nápovìdu nebudete potøebovat...
Navštívili jsme jeden dùm se zahrádkou
v Zámostí. Na vrátkách je na tabulce døeva
vyøezaný nápis: ØEZBÁØ. V zahrádce voní
špalky rùzných døev. Švestkové, lipové. Jeden
špalek je dárek k narozeninám od kamarádù,
hercù z ansámblu Køíž-žáci. Z dalšího špalíku
døeva už se pomalu klube postavièka svištì,
který už brzo ozdobí jednu soukromou
zahrádku. Ostatní špalíci spí svùj døevìný sen,
a možná se jim zdá o tom, co z nich bude, až je
øezbáø vezme do ruky.
V zahradì pobíhá velký pes s krásnýma
oèima. Jmenuje se Šimon. Rozhodl se, že mì
bude mít hodnì rád a snaží se svou lásku dát
najevo všemi psími prostøedky. Pøináší mi
gumovou kachnièku. Pøedvádí, jak umí boxovat
do zavìšeného pytle. Strká do mì èumákem,
snaží se mi olíznout oblièej. To asi proto, že si
peèlivì oèuchal, že mám doma dvì psí sleèny.
Vzápìtí mi ještì zaène závidìt veèeøi.
Od paní domu jsem totiž dostala k ochutnání
její specialitu. Krásnì letní veèeøi: ovocné
tvarohové knedlíky. Znáte žluté špendlíky?
Slaïouèká štávièka ze žlutých špendlíkù
v knedlících tvoøí se zakysanou smetanou
krásný odstín. Na to, že je paní domu také
hereèka našeho oblíbeného ansámblu, a hereèky
se prý domácnosti moc nevìnují, umí výbornì
vaøit. Získala jsem i recept a rozhodnì ho
vyzkouším: 1 tvaroh, 6 lžic polohrubé mouky,
6 lžic oleje, špetka soli a 1 vejce. Pochutnávám
si a ptám se jubilanta na to, co mì zajímá...
Vy se vlastnì vìnujete herectví ve dvojím
provedení. Jednak už jste vyøezal spoustu
døevìných loutek – marionety jsou tak
pùvabné, že i døevìné vypadají jako živé. Mají
legraèní oblièeje, a ruce i nohy pohyblivé.
A jednak jste sám živý herec. Koho jste letos
v létì hrál? V Týnì jsme opakovali loòskou hru
o panu Vokovi z Rožmberka a pak jsme tam
hráli náš letošní zimní kus, Strašidlo
canterwilské. A pøitom jsme finišovali na novou
hru o Závišovi z Falkenštejna. Takže to bylo
docela èasovì nároèné a pøece jenom, tøi hry
najednou, zkoušky, uèení, texty, to všechno dá
èlovìku zabrat. Hráli jsme i v Milevsku,
v Orlici a hrálo se i v Tøeboni.
Tak takové nasazení obdivuji – asi bych si
obèas nebyla jistá, jestli zrovna hraju tu
správnou postavu ve správném kusu. Jakou
roli jste dostal ve høe o krásném Záviši?
V Záviši hraju pìknou, tak trochu zápornou
roli... jak se to vezme – byla to skuteèná
historická osobnost, a v našem pøedstavení je
pojata tak, že biskup Tobiáš skuteènì nebyl
dobrý èlovìk.
Pøitom by mì døív v životì nenapadlo, že já
budu nìkdy hrát divadlo. Jsem typ èlovìka,
o kterém jsem si vždycky myslel, že nebude mít
odvahu vylézt na jevištì. Nakonec ani nejsem
z Hluboké, pøišli jsme sem na Hlubokou
z Rožnova a chvíli trvalo, než jsem se mezi
lidmi rozkoukal...
www.hluboka. cz

Však se taky spolužáci ze školy divili,
jak si mì mohl vzít za ženu – za celé
ètyøi roky gymnázia prý mezi nimi
nahlas pronesl snad jen dvì vìty –
a vzal si mì – takovou výøeènou,
podotýká paní Jarka.
Možná právì proto! Èlovìk musí
spoléhat i na životní náhodu, protože
vás k nìèemu okolnosti nebo lidi musí
pøisunout. Ne každý jde za nìèím
cílenì a ne každý ví, co ho vlastnì
bude v životì bavit.
Když jsem byl asi v páté tøídì, šli jsme
v Budìjovicích se školou do Armáïáku
na pøedstavení Noc na Karlštejnì,
kterou pro nás nastudovali devááci. A tam
hrála královnu Alžbìtu – Elišku – Pomoøanskou
holka, taková statná – úplnì výbornì, tak
uvìøitelnì, že by opravdu mohla lámat meèe.
Král taky výborný. Ale arcibiskupa Arnošta
z Pardubic hrál kluk, znal všechen text, ale byl
tak ztrémovaný, že vùbec nemohl hrát, skoro se
nehýbal a ani øeè nepustil krkem – a my všichni
trpìli s ním. A já jak se na nìj koukal, tak jsem
se s ním tak nìjak ztotožnil – že kdybych
nìkdy hrál, dopadl bych taky tak. Takže jsem
vždycky mìl pocit, že divadlo jde mimo mnì,
pro mì není, já byl vždycky jen divák, introvert,
který se nijak nepøedvádìl.
A skuteènì, když se zakládali Køižáci, tak
jsem se pøihlásil jako výtvarník, že bych jim
pomáhal co bude potøeba se scénou. Jenže
výtvarníka nepotøebovali, ale potøebovali
nìkoho pro mužské role. Ta první byla úplnì
malièká, takže mì v tom pøesvìdèení, že jsem
naprostý neherec, ještì nezlomila. Ale pak už
jsem hrál šumaøe Sejtka v Lucernì a zjistil
jsem, že mì to baví, a že se lidi smìjí a už jsem
v tom našel zalíbení.
Takže budu poèítat: to už máme dva umìlecké
koníèky. Øezbáøství, herectví.
A vaše zamìstnání je také vlastnì umìlecké...
Mám na starosti v Zemìdìlském Muzeu Ohrada
sbírku rybáøství. Pøipravuji výstavy, které mají
nìco spoleèného s historií a pøírodou, letos to je
výstava nazvaná Èižba – umìní jemné a líbezné.
Jinak øeèeno – ptáènictví – tedy chytání
drobných ptákù pomocí rùzných sítí, pastí, ptáci
se chytali do oka nebo na lep. Bývalo to za
úèelem získání potravy nebo chovu ptákù
v klecích pro zpìv a obveselení. Od støedovìku
až do 19. století byla v našich zemích èižba
velmi rozšíøená.
Takže v muzeu je to práce, která mì velmi
tìší a je to práce pestrá. Jednou dìlám bobry,
jednou mechy, a už dnes se tìším na zubry.
Výstava o nich je ale ještì daleko, muzeum ji
chce pøipravit na sezónu 2015.
Takže pokud je i práce váš koníèek, tak si
užíváte tøi pìkné umìlecké koníèky.
Mùžu pøidat ještì jeden sportovní, a to je
pùlmaraton. Bìhám, a zaèalo mì to hodnì bavit.

Poprvé to bylo v Olomouci v roce 2009, pak
Plzeò, Budìjovice, Praha... zkrátka dvakrát
tøikrát v roce si zabìhnu se spoustou dalších
závodníkù 21, 0975 km. Letošní sezónu jsem
kvùli operaci menisku musel vynechat, ale
vìøím, že pøíští rok opìt pobìžím.

Asi nelze øíct, co vás nejvíc baví. Ale
rozdìlujete tu lásku mezi své koníèky
spravedlivì? Každá vìc má nìco svého.
Vìtšinou to bývá tak, že ti opravdoví herci se
vìnují nìjakému malování, aby se ve své
profesi uklidnili a odreagovali. U mì to bylo
spíš naopak. Øezbaøina byl prvoøadý zájem,
takový únik od svìta. Je to osamìlý koníèek, já
a døevo, nikdo mi do toho nemluví. V létì na
zahrádce, v zimì doma v mém pracovním koutì
v kuchyni. (Pod dohledem prvotiny – loutky
èerta, která visí nad stolem.) Kdežto to
divadelnictví je samozøejmì o kolektivu hercù,
jsou to fajn lidi, kamarádi, tam je legrace
a spoleèné usilování o odreagování. Vìøím, že
i pro diváky. Hrajeme komedie. I letos je hra o
Závišovi komedie, ale tentokrát trošku vážnìjší.
Záviš je pøece jen tragická postava, život mìl
sice zajímavý a hezký, ale aby dopadl dobøe –
to jsme pøece jen pøedìlat nemohli. Dìjiny
pøepsat nejde.
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Øezbaøina je hlavnì o fantazii. Každá loutka je jiná, nebo se obèas
opakujete?
Dìlám podle pøání, co si kdo pøeje. Ale výsledná podoba vìcí je podle mé
fantazie. Ani v tìch loutkách se moc neopakuji, pokaždé jsou jiné.
I když dìlám víc andìlù nebo èarodìjnic. Ne, nemám rád, když nìkdo dìlá
èarodìjnice úplnì ohyzdné. I èarodìjnice musí být nìèím hezká. Bavilo
mì dìlat celé soubory, tøeba loutky do pohádky o Rusalce – potkáte je
trvale vystavené v Krumlovì v domì loutek – nejsou prodejné, jsou tam
jako trvalá expozice. Nebo mì tìší doplòovat postavièkami Betlém.
Také jste nám udìlal sv. Antoníèka do kaplièky u zámku, Jana
Nepomuckého do kaplièky u mostu. Kolem Hluboké se najde ještì pár
kaplièek, které jsou prázdné. Stálo by za úvahu, zda do nich nepoøídit
nìjakého svatého. Svatých je kolem nás èím dál ménì!
To bych urèitì rád udìlal. Je to taková trvala hodnota, všichni je
potkávají, to by mì tìšilo. A kaplièky nás provází životem od našich
pøedkù dodnes, bylo by moc hezké je oživit.
A kde sháníte døevo, když zrovna nemáte narozeniny a nedostanete ho
jako dárek? Náhodnì – lidi už to o mì ví a obèas mi nìjaké donesou.
Existují také webové stránky, kde se prezentují jednotliví øezbáøi, i já tam
mám stránku. A tam jsou rùzné nabídky, lipového døeva, tøešeò.
Hruška je také dobré døevo...
A z tìch špalkù se pak narodí andìl, šašek nebo královna, nebo
èarodìjnice, nebo èert Marbuel s Káèou na zádech, figurky do
Betléma, nebo sv. František èi sv. Antoníèek. Anebo opravdový
drak! Zázraky se prostì dìjí. Na Hluboké, v Zámostí, za dveømi
domu se jménem Jaroslava a Miroslav Èeòkovi.
www.rezbari.cz
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Hluboká nad Vltavou v pohybu aneb Hluboká žije
Konì Vondrov, Zoo Ohrada a nová zvíøata, Láznì RRC, golfové høištì,
tenisové a volejbalové kurty, restaurace, hotely, Marina, koupalištì,
bowling, cyklotrasa a inline trasa Budìjovice – Hluboká – Purkarec. Za
chvíli i novì na cyklostezce pro kola po pravém bøehu Vltavy. Plavební
komora a pøístavištì. Zimní stadion. Fotbalové høištì a fotbalové høištì
s umìlým povrchem. Softball, baseball, plážový volejbal. Ubytování,
obèerstvení. Dìtský park. Petanque, stolní tenis, adventure minigolf.
Stolní tenis. Lanové centrum. Pøírodní koupání, rybolov, letištì Hosín.
Øeka, dubové aleje, Podskalská louka. Obory. Slunce, seno, louky,
voda, nebe nad hlavou.
Krásné prostøedí Hluboké nad Vltavou, ze kterého se za pár let –
historicky témìø zanedbatelných – skoro spontánnì – vylouplo místo, kde
se potkávají všichni ti, kteøí pøièichli k nìjakému sportu. Cyklistice,
fotbalu, baseballu, umí plavat nebo bruslit...
Hluboká sportu patøila vždycky – staèí, když si vzpomenu, jak jsem
v pìti letech s pikslou od Sunaru nastupovala na plac k odcvièení své

první spartakiády. Èasy se zmìnily, hodnì, ale pohyb tìla by mìl být pro
dìti i dospìlé prioritou ke zdraví. A k tomu všemu letní kultura: muzikály,
divadla, výstavy, zámek. Hemžící se turisté, se kterými mùžete procvièit
tøeba... ruštinu nebo japonštinu. Dobré jídlo a pití a zmrzlinááááá! Vláèky
plné lidièek. Koníèek s koèárem.
Museli bychom mít èasopis Svìt v obrazech, abychom mohli
dokumentovat na všech stránkách, èím vším naše mìsto v létì žije. Je toho
tolik, že musíme vybírat a na spoustu krásných momentù a chvilek se
prostì nedostane.
Musíte nám to odpustit. Nejlepší bude, když si sami zavzpomínáte na
ty své chvilky nebo vezmete kolo, nebo kolobìžku, nebo staèí, když
obujete boty a pùjdete si sami užívat všeho, co máme na dosah ruky.
A vìøte tomu, že ne všude je to obvyklé. A ne všude krize vypadá
podobnì jako u nás.
Krásné záøí a hodnì radosti v pohybu u nás na jihu...
(Všechna fota ve Zpravodaji jsou z databází mìsta, zoo, a Jana Pirgla)

Silnièní závody se v Hluboké nad Vltavou jezdily od roku 1953. Sedmý roèník se jel už jako
mistrovství republiky. Ukonèení této motocyklové tradice pøišlo paradoxnì v dobì, kdy byl okruh
prodloužen vybudováním nového, moderního úseku silnice mimo mìsto.
Na této, tehdy bezkonkurenèní trati se tak bohužel nikdy nejelo...

60. výroèí silnièních závodù na Hluboké...
Akce se konala v sobotu 31.8.2013 od 10.00 hodin na námìstí Èsl. armády v Hluboké nad Vltavou.
Vystaveny byly dobové sportovní a závodní motocykly a dobové materiály. Dále byla pøedstavena
novì vydaná kniha Závodní okruhy Jižních Èech od r. 1945 za úèasti autora Dr. Vìnceslava Èerného.

Casanova – derniéra sezóny 2013
24. srpen – Státní zámek Hluboká nad Vltavou
Poslední pøedstavení letošní divadelní sezóny je za námi. Dìkujeme všem divákùm
a tìšíme se na další divadelní léto na Hluboké a s Casanovou nebo jiným dílem!

www.hluboka. cz
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JIØÍ MORAVEC
– výstava kreseb z cyklu Pøíroda v ilustraci

Hluboká v letním slunci... i potmì

21. 08. 2013 – 31. 10. 2013
Výstava kreseb Jiøího Moravce otvírá
již sedmý roèník výstavního cyklu
Pøíroda v ilustraci. Jeho cílem je
pøedstavit souèasné èeské ilustrátory
knih o pøírodì, a už se jedná o
vìdeckou ilustraci, populárnì
nauènou literaturu èi beletrii.
Èeská ilustrátorská škola má velmi
dobré jméno a naši autoøi sklízejí
úspìchy i na mezinárodním poli.
Bezprostøední kontakt s originály,
dùvìrnì známými z knižních ilustrací
a bližší seznámení i s osobností
výtvarníka pøináší návštìvníkùm
výstav mimoøádný estetický
a emocionální zážitek.
Dosud se mohli návštìvníci
výstavního cyklu seznámit s tvorbou
Jiøího Krásla, manželù Libuše a Jaromíra Knotkových, Jana Hoška,
Pavla Dvorského, Lenky Vybíralové, Milady Kudrnové Papežové
a Pøemysla Vranovského.
V letošním roèníku Muzeum lesnictví, myslivosti a rybáøství na
zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou pøedstavuje výtvarnou práci
zoologa a ilustrátora RNDr. Jiøí Moravce, CSc.
Jiøí Moravec studoval na Pøírodovìdecké fakultì UK v Praze. Je
kurátorem herpetologické sbírky a vedoucím zoologického oddìlení
Národního muzea. Specializuje se na obojživelníky a plazy støední
Evropy, Blízkého východu a Amazonie. Publikuje v odborných
i populárnì-vìdeckých èasopisech, fotografuje a pøíležitostnì se vìnuje
zoologické ilustraci. V Nakladatelství Academia mu vyšla kniha
Procházka amazonským pralesem (2009). Podílel se na ilustrování
encyklopedie Svìt zvíøat (Albatros) nebo pøíruèek Handbuch der
Reptilien und Amphibiem Europas.
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Hola, hola, škola volá!
Jako každé záøí se do škol dostaví nadšení (èi bázliví) prvòáèci, ale máme indicie, že i nìkteøí žáci z vyšších roèníkù se na návrat do školních škamen
tìší. A proè by ne? Ve škole se mùžeme dozvìdìt tolik zajímavého! Nìco ze školních pouèek užijeme i v letech pozdìjších, kdy už dávno budou
zapomenuta pøíkoøí od spolužákù (snìdená svaèina, zlomené pravítko, ukradená sbírka obrázkù ze žvýkaèek) i uèitelù (pøesazení od oblíbené
kamarádky, nespravedlivá známka). I to, že nás v jídelnì nutili jíst i polévky...
Ale že to žákùm i studentùm myslí a jsou schopni shromáždit vskutku zajímavé informace, o tom si mùžete pøeèíst v následujícím referátu.
Pøejeme všem krásný nový školní rok a a žáèkùm i rodièùm všechno v tìle funguje tak, jak má, a hlavnì mozek a není líný!

Referát na téma: sto
zajímavostí o lidském tìle
Mozek
• nervové impulzy se z mozku a zpìt do mozku
pohybují rychlostí 270 km/h.
• mozek spotøebuje stejné množství energie jako
10w žárovka. I ve spánku.
• lidská mozková buòka mùže pojmout 5x více
informací, než je v kompletní encyklopedii.
Vyjádøeno v èíslech je kapacita mozku podle
vìdcù až 1000 terabajtù (1 tb = 1000 gb).
• informace se v rùzných typech neuronù šíøí
rùznou rychlostí. Od 2 km/h až po 430 km/h.
• mozek je v noci mnohem aktivnìjší než ve
dne. Zpracovává data získaná pøes den.
• èím vyšší IQ, tím více sníte. Zároveò to však
neznamená, že když nemáte sny, jste
retardovaní. Zejména proto, že si své sny
pamatujeme v prùmìru 2–3 sekundy po
probuzení.
• mozek sám necítí bolest. Nejsou v nìm totiž
receptory bolesti.
• do mozku jde 20 % kyslíku z celkového
množství v krvi. A to tvoøí mozek 2 % z
celkové tìlesné hmotnosti.
• neurony bìhem života rostou. Takže není
pravda, že jenom odumírají. Rostou však jiným
zpùsobem než normální tkáò
• osmdesát procent mozku je jen voda. Tedy ne
kus masa, jak jej znáte z televize. Kdybyste z
nìj vyždímali všechnu krev a vodu, zùstala by
jen trocha masa.
Smysly
• asi jedna tøetina lidí má dobrý zrak.
• abyste zjistili, jak nìco chutná, musí to
dokázat rozpustit vaše slina.
• ženy mají lepší èich než muži, a to po celý
život (2 % lidí nemají èich vùbec).
• nos si mùže zapamatovat až 50 000 rùzných
vùní.
• dokonce i malý hluk zpùsobí, že se vám
rozšíøí zornièky.
• každý èlovìk má jedineènou vùni, s výjimkou
jednovajeèných dvojèat.
• pokud sníte hodnì jídla, váš sluch bude
otupený.
Vnitøní orgány
• vìdci napoèítali pøes 500 rùzných funkcí jater
vèetnì produkce žluèi, detoxikace a rozkládání
èervených krvinek.
• aorta má témìø stejný prùmìr jako zahradní
hadice. Spolu s tím desetimetrovým dostøikem.
Lidské srdce vytváøí dost tlaku na to, aby
dokázalo vytrysknout krev až 10 m.
• kyselina ve vašem žaludku by dokázala
rozpustit žiletku.
• plocha povrchu lidské plíce je stejná jako
plocha tenisového kurtu.
• ženská srdce tluèou rychleji než mužská.
• vaše levá plíce je menší než pravá plíce,
www.hluboka. cz

protože ta musí udìlat místo pro srdce.
• mùže vám být odstranìna velká èást vnitøních
orgánù a mùžete pøežít. Konkrétnì: dá se pøežít
bez žaludku, sleziny, 75 % jater, 80 % støev,
bez jedné ledviny, plíce a prakticky bez
každého orgánu z pánevní oblasti.
• v lidském tìle je dohromady zhruba 100 000
km krevních cest. To je dvojnásobek obvodu
zemì.
• vnitøní stìny žaludku se obnovují každé 3 dny.
A to kvùli silným kyselinám, které zde pùsobí.
• nadledviny mìní bìhem života velikost –
zmenšují se. Jsou zodpovìdné za uvolnìní
stresových hormonù.
• nejdelší vnitøní orgán je tenké støevo. Je
ètyøikrát delší, než je vaše výška.
Svaly & kosti
• na úsmìv je potøeba 17 druhù svalù, na
zamraèení 43.
• dìti se rodí se 300 kostmi, v dospìlosti se
tento poèet sníží na 206. Prostì se nìkteré spojí,
rozdìleny byly pøírodou kvùli snadnému
porodu.
• ráno jsme asi o 1 cm vyšší než veèer. Je to
zpùsobeno chrupavkou mezi kostmi, která se
stáním a sezením bìhem dne stlaèuje.
• nejsilnìjší sval v lidském tìle je jazyk.
• nejtvrdší kost v lidském tìle je èelist.
• když posilujete a pøestanete, získané svalstvo
se ztrácí dvakrát pomaleji, než bylo získáno.
• zub je jediná èást lidského tìla, která se sama
neopraví.
• na vykonání jednoho kroku je potøeba 200
rùzných svalù.
• kost je silnìjší než ocel.
• chodidla obsahují ètvrtinu všech kostí v tìle.
Vlasy & nehty
• na oblièeji rostou chlupy nejrychleji z porostu
na celém tìle. Kdybyste se celý život neholili,
vousy by mìly prùmìrnou délku 9 metrù.
• každý den ztrácíme prùmìrnì 60–100 vlasù.
• ženské vlasy mají polovièní prùmìr než
mužské.
• jeden lidský vlas mùže udržet až 0,1 kg.
Uvìdomte si však, že na hlavì máte víc než
jeden vlas.
• nejrychleji rostoucí nehet je na prostøedníku.
Rychlost rùstu závisí na délce prstu.
• na lidském tìle je stejný poèet chlupù na
centimetru ètvereèním, jako má šimpanz. Jsou
však svìtlejší a tenèí, proto nejsou tak vidìt.
• blondýnky mají více vlasù. Je to proto, že
barva vlasù urèuje jejich hustotu.
• nehty na rukou rostou témìø 4x rychleji než na
nohou.
• lidský vlas žije v prùmìru 3–7 let.
• musíte ztratit pøes 50 % vlasù, aby si toho
nìkdo všiml.
• lidský vlas je prakticky neznièitelný. Pouze
hoøí, ale mráz, zmìna klimatu nebo voda mu nic
neudìlají, stejnì jako mnoho kyselin a
chemikálií.

Stárnutí & smrt
• popel spáleného èlovìka váží asi 4 kg. Souvisí
to s tím, že se z velké èásti skládáme z vody,
která se vypaøí.
• nehty a vlasy po smrti dále nerostou. To se
zdá pouze vlivem dehydratace – kùže se smrští
a odstoupí od nehtového lùžka, vlasy podobnì
odstoupí od kùže.
• po šedesátce ztrácí vìtšina lidí asi polovinu
chuových pohárkù.
• oèní bulvy mají po celou délku života stejnou
velikost jako pøi narození. Zato nos a uši rostou
poøád.
• dìtská hlava tvoøí ètvrtinu celkové délky tìla,
až kolem 25. roku života tvoøí jednu osminu.
Podle propoètù by tedy mìla být ve sto letech
velká jako rajèe – jedna ètyøiašedesátina.
• po šedesátce chrápe 60 % mužù a 40 % žen
Tìlesné funkce
• pøi kýchání z vás vyletují »kapénky« rychlostí
až 160 km/h.
• bìhem celého života vyprodukujete tolik slin,
že by dokázaly naplnit dva plavecké bazény.
• ženy mrkají dvakrát víc než muži.
• plný moèový mìchýø má velikost tenisového
míèku.
• pøibližnì 75 % vašeho trusu tvoøí voda.
• nohy mají 500 000 potních žláz a mohou
vyprodukovat víc než pùl litru potu dennì.
• vir kašle se pohybuje po místnosti rychlostí
100 km/h.
• ušní maz je pro zdraví uší velmi dùležitý.
Mikrosvìt
• na každém ètvereèním centimetru vašeho tìla
je asi 5 milionù bakterií. Ale nebojte se, nìkteré
jsou užiteèné a udržují zdravé tìlo.
• lidská kùže opadává a kompletnì se obnovuje
každých 27 dní. Samozøejmì postupnì, ne
naráz.
• každou minutu zemøe v tìle asi 300 milionù
bunìk.
• lidé ztrácejí asi 600 000 èásteèek kùže každou
hodinu.
• nejbìžnìjší krevní skupina na svìtì je typ 0.
Pro krevní banky je však vzácná, protože mùže
být podána obìma typùm krve – A i B.
• dospìlé tìlo vytvoøí 300 miliard nových bunìk
dennì.
• ve vašem tìle je dost železa na vytvoøení
10cm høebíku.
• lidské rty mají naèervenalou barvu kvùli
koncentraci malých kapilár tìsnì pod kùží. V
zimì èi pøi chudokrevnosti je krve málo a rty
modrají.
• každý otisk jazyka je jedineèný stejnì jako
otisk prstu.
Sex & reprodukce
• po celém svìtì se uskuteèní 120 milionù stykù
dennì (4 % všech lidí).
nejvìtší buòka v lidském tìle je ženské
•vajíèko (1 mm) a nejmenší je mužské sperma.
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• tìhotným ženám se zdá nejèastìji o tìchto
tøech vìcech: o žábách, o èervech a o
pokojových rostlinách.
• dìti se rodí vždy s modrýma oèima.
• pokud by byly malé dìti stejnì velké jako vùl,
byly by silnìjší než on.
• zuby zaènou rùst šest mìsícù pøed porodem.
• pøi narození má již viditelný zub jedno z 2000
dìtí.
• plody získávají otisky prstù ve tøetím mìsíci.
Zároveò je to jedna z posledních vìcí, která po
smrti vymizí.
• každý èlovìk strávil asi pùl hodiny jako jedna
buòka – jde o èas, po kterém se spojené vajíèko
a spermie zaèínají dìlit.
Onemocnìní & zranìní
• pondìlí je, co se týèe infarktu, nejrizikovìjší
den v týdnu.

• lidé vydrží déle bez jídla než beze spánku.
S vodou, ale bez jídla dokáže èlovìk pøežít
i mìsíc až dva.
• zaznamenaný rekord v nespaní je jedenáct dní,
ale daný experimentátor mìl silné halucinace.
• malé, ale silné spálení na slunci znaènì
poškozuje krevní cesty. Na jejich obnovení je
potøeba 4–15 mìsícù.
• pøes 90 % nemocí je zpùsobeno stresem.
Rùzné
• èím chladnìjší je místnost, ve které spíte, tím
vìtší je pravdìpodobnost, že se vám bude zdát
zlý sen.
• slzy a sliny obsahují enzym, který dokáže
narušit bunìènou stìnu mnoha bakterií. To se
hodí pøi obranì tìla – slzy v oèích, sliny, sopel
v nose – nièitelé bakterií.
• lidské tìlo vytvoøí za 30 minut dost tepla
k tomu, aby ohøálo dva litry vody k bodu varu.

• uši vytvoøí více ušního mazu, když jste ve
stresu.
• praváci žijí v prùmìru o devìt let déle než
leváci.
• ženy spalují tuk pomaleji než muži.
• není možné polechtat sám sebe.
• délka rozpažených paží je stejná jako výška
tìla.
• koaly a primáti jsou jediná zvíøata
s jedineènými otisky prstù.
• vtisk uprostøed oblasti mezi nosem a horním
rtem má jméno. Je to tzv. prohlubenina horního
rtu. Vìdci však ještì nevìdí, jaký má smysl.
• lidé jsou jediní tvorové, kteøí dokážou
produkovat slzy zpùsobené emocemi.
Tyto informace shromáždili žáci technického
lycea pøedmìtu biologie ve školním roce
2009/10

Vše je relativní
Pøesnì za dva roky na jaøe to bude 100 let od chvíle, kdy Albert Einstein
publikoval svou obecnou teorii relativity (1915), která doposud nejlépe
popisuje vesmír ve velkých mìøítkách. V roce 1921 byl ocenìn
Nobelovou cenou za fyziku – obrovským vìdeckým úspìchem totiž byly
i ostatní tøi práce z roku 1905 – obecná teorie relativity byla v dobì
udìlení ceny ještì nedocenìná. V roce 1999 ho èasopis Time vybral jako
Osobnost století.
Tedy, netvrdím, že na Alberta myslím vstávaje lehaje, a že bych snad
mìla schopnost porozumìt jeho vìdecké práci. Ale pøece jen – skoro sto
let poté (plus minus dva roky nehrají ani v teorii relativity velkou roli) –
pøiznejme si, že s lidstvem a jeho smìøováním k rozkvìtu naší planety ani
jeden z nejmoudøejších mozkù planety, ani jeho objevy, nic moc
neudìlaly. I když slovo relativní skloòujeme dnes a dennì.
Máme za sebou léto a podzim uká na dveøe. Když si zrekapitulujeme
prùbìh letošního roku, uvìdomíme si, že jsme se
relativnì rychle oklepali z oèekávání konce svìta,
který nenastal. Takže už v bøeznu jsme se tìšili na
jaro, ale kromì jediného teplejšího týdne jsme byli
všichni hodnì vykolejení z toho, že dlouho mrzlo
a snìžilo a byla nám zima. A tak asi z toho
všeobecného pøání, aby bylo teplo, nastaly
v èervenci vedra, že jsme se horkem mohli zalknout,
aby zas konec srpna pøedvedl, že zima je za dveømi
a údajnì bude pìknì tuhá.
Poèasí je relativnì stále nevypoèitatelnìjší,
pøestože pùvabné rosnièky, které nám ho zvìstují,
mají èím dál kratší suknì a hezèí òadra, ale na
kvalitu pøedpovìdi prostì nemá vliv ani sebedražší
televize s velkou úhlopøíèkou ani tøímístné èíslo
poètu televizních programù.
Ale vlastnì, proè my – lidstvo – stále toužíme po nìjaké jistotì? Nemusí
nám být všechno hned jasné. Proè se s námi dìje to a zase tohle? Proè to
není jinak? Protože možná, podle nìjakého dalšího zákona, který ještì
nebyl objeven, se prostì všichni øítíme nìkam, kde se všechno vysvìtlí.
I když, možná je nám relativnì nejlíp v situaci, kdy nièemu nerozumíme.
A opìt jsem si také uvìdomila, že jsou události obrovské, dùležité pro
lidstvo a planetu – a ty události ovlivní mnohé – ale pak jsou také
události, ty naše malé, osobní, který nemají pro lidstvo naprosto žádný
význam. Ale pro nás relativnì obrovský.
My napøíklad pøed pár dny øešili støevní chøipku naší Pepinky, což je tak
malinkatý pejsek, že zkrátka tìžký prùjem je pro nìj relativnì dost
nebezpeèné onemocnìní – za pøedpokladu, že vážíte dvì kila. Na injekce
antibiotik vozil Pepinku k veterináøi mùj syn, èímž nastal pro Pepèu
dosud relativnì nejtìžší psychický rozkol: ona Adama strašnì miluje a on
se teï ukázal jako zrádce! Nebo veterináø je pro Pepèu strašák rozsahu
atomové války. Porovnání èeského lidského zdravotnictví s péèí
veterináøe se bohužel opìt ukázalo žalostnì rozdílné, co se týèe pøístupu
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k pacientovi. Jednodušší, pøíjemnìjší, s lidskou tváøí (by ve vztahu ke
zvíøeti) a relativnì naprosto finanènì prùhledné – a jednoduše bez
zdravotních pojišoven. Takže vše je opravdu relativní. Kdyby se nìco
Pepinèiným dvìma kilùm živé váhy stalo, byla bych z toho skuteènì
relativnì neúmìrnì k svìtovým tragédiím lidstva – zoufalá.
Mnoha vìcem na tomto svìtì nerozumíme a zøejmì jim nikdy rozumìt
nebudeme. Moudrým a bøitkým citátùm Alberta Einsteina se ovšem
porozumìt dá. Tak si je zopakujme.
Pøeju vám krásné babí léto, relativnì teplé a bez bláta. A pokud to bláto
bude, tak vám pøeju, abyste je relativnì dobøe snášeli.
Albert øekl napøíklad:
# Nemùžeme ztrácet nadìji v lidstvo, když víme, že Mozart byl èlovìk.
# Je-li nepoøádek na stole odrazem nepoøádku v mysli, co potom odráží
prázdný stùl?
# Existují pouze dvì cesty, jak žít
svùj život: buï s vìdomím, že nic
není zázrak, nebo s vìdomím, že
všechno je zázrak.
# Nikde neleží pravda na povrchu.
# Když sedíte na rozpálených
kamnech, pøipadá vám vteøina jako
nìkolik hodin. To je relativita.
# Jsme tu pro druhé lidi,
pøedevším pro ty, na jejichž
úsmìvu a blahu závisí naše vlastní
štìstí.
# Nevím, èím se bude bojovat ve
tøetí svìtové válce, ale ve ètvrté to
budou klacky a kameny.
# Pøevaha hlupákù je nepøemožitelná a navìky jistá. Hrùznost tyranství
naproti tomu zmíròuje nedostatek dùslednosti.
# Nesnaž se být úspìšný. Snaž se být èlovìkem, který má hodnotu
# Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její
schopnosti vylézt na strom, bude celý svùj život žít s vìdomím, že je
neschopná.
# Jenom dvì vìci jsou nekoneèné: vesmír a lidská hloupost. U té první si
tím však nejsem tak jist.
# Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnìjším darem pøírody.
# Kdo nikdy neudìlal chybu, nikdy nevyzkoušel nic nového.
# Vìda bez víry je chromá, víra bez vìdy je slepá.
# Nemùžu uvìøit tomu, že Bùh hraje s vesmírem kostky.
# Boha mùžeme rozumem hledat, ale nalézt ho mùžeme jen srdcem.
# Kdybych mìl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by
závisel mùj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho
analýzou a pìt minut jeho øešením.
# Na svìtì je nejtìžší vìc k pochopení daò z pøíjmù.
# Jak je možné, že i když mi nikdo nerozumí, tak mì mají všichni rádi?

Hlubocký zpravodaj | záøí 2013

h SPORT h

Cvièení PILATES
# v SOKOLOVNÌ každé úterý

Základem Pilates je správná práce centra síly = støedu tìla a správné
dýchání. S tím si však 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.
Stejnì tak platí, že kvalita má pøednost pøed kvantitou. Poèet opakování
je pomìrnì nízký (5 - 10x), ale tím zvyšujeme pøesnost, soustøedìní
a plynulost pohybu.
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.
V prázdninovém èísle Hlubockého zpravodaje jste se mohli doèíst, že
se v Sokolovnì v Hluboké n.V. od záøí rozšíøí aktivity o cvièení
PILATES. A protože je pøed námi nový školní rok, brány škol se otevøely,
tak Vás tímto srdeènì zvu na první hodiny Pilates.
Zaèínáme základním uzavøeným kurzem. Vstup pouze pro pøihlášené,
protože jenom tak mùžeme docílit zlepšení. Nebojte se, po skonèení kurzu
se budou konat lekce OPEN (otevøené), ale jen pro Ty, kteøí mají
absolvovaný základní kurz nebo jinde odcvièených min. 20 hod.
v loòském školním roce. Základní uzavøený kurz se skládá z úvodní
hodiny + 8 lekcí (1 lekce = 60 min.).
Na první úvodní hodinì se seznámíme se základními principy, nauèíme
se správnì dýchat pro cviky Pilates, vyzkoušíme si základní výchozí
pozice pro cviky ve stoje, v sedì, na všech ètyøech, v leže na bøiše, v leže
na zádech. Dostanete malý prùvodní materiál k opakování na doma (pro
pøípad, že byste zapomnìli). Osobnì se seznámíme a øekneme si
organizaèní vìci. První úvodní hodina bude trvat min. 90 min., tak prosím
oznamte doma, že se zdržíte.
První úvodní hodina kurzu zaèíná v úterý 17.9.2013 v 17:30 hod..
Dalších 8 lekcí pobìží od následujícího týdne rovnìž v úterý 24.9.2013
v èase od 18:00 hod.
Cena celého kurzu (úvodní hodina min. 90 min. + 8 lekcí po 60 min.) je
Kè 1200,-. V pøípadì, že nìkdo chce absolvovat jen úvodní hodinu, tak
zaplatí Kè 300,- .
Co dodat na závìr?
Buïme trpìliví! Výsledky se nedostaví okamžitì. 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. Nauèíme se své tìlo zbyteènì nebo
nevhodnì nezatìžovat. Zmìníme 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! A vìøte mi, Pilates si zamilujete !!!
Pøihlášky s Vaším jménem a kontaktem
zasílejte na:
anno@pilatesjitka.cz nebo tel. 777 044 137.
Reference a ví ce informací na:
www.pilatesjitka.cz
Tìší se na Vás
instruktor MAT PILATES Balanced Body
University
ing. Jitka Moulisová

www.hluboka. cz

Vážení pøátelé Golfového klubu Hluboká,
dovolte mi, abych Vás informoval o dìní ve sportovním týmu Golfového
klubu Hluboká nad Vltavou.
Naši výkonnostnì nejlepší hráèi
reprezentovali klub hned ve dvou soutìžích. V 1. lize družstev, která je
pod patronátem Èeské golfové federace, a jako již tradiènì, v regionální
soutìži Mistrovství Jihoèeského kraje.
V první lize, která se hrála dvoukolovì v Ropici a Mladé Boleslavi se
náš tým umístil na posledním dvanáctém místì a sestupuje do druhé ligy,
odkud se pøed rokem probojoval do prestižnìjší soutìže. Našemu týmu se
bohužel zcela nevyvedlo první kolo v Ropici a ani pøes mohutný finiš
nedokázalo stáhnout ztrátu nìkolika ran na nesestupové pøíèky.
Ve zcela opaèné režii probíhá Mistrovství Jihoèeského kraje. Tam naši
borci suverénnì vládnou a po základní ètyøkolové èásti okupují první
pøíèku s náskokem 19 ran pøed prùbìžnì druhým GC Telè. Semifinálové
a finálové kolo se odehraje 4.9.2013 na høišti GC Èeský Krumlov.
Nezbývá než držet palce a doufat, že naši hráèi potvrdí roli favorita
a dokráèí si pro titul Mistra Jihoèeského kraje.
Golfový klub Hluboká podporuje také mladé hráèe, kteøí se mohou
úèastnit v soutìžích poøádaných ÈGF. Nejvýraznìjší výsledky v tomto
roce zaznamenal Štìpán Danìk.
Blíží se termín mistrovství GKHNV ve høe na rány. Pokud nìkdo
z golfistù chce vidìt své jméno v klubovnì na Tabuli mistrù a zvednout
nad hlavu putovní pohár Mistra klubu, neváhejte a pøihlašte se v termínu
28.– 29.09.2013 na již ètrnáctý roèník mistrovství GKHNV. První
polovina øíjna bude patøit našim partnerským høištím, kde se bude bojovat
o titul Mistra høištì. A to 06.10.2013 na høišti GC Waidhofen
a 13.10.2013 na høišti GC Kremstal. Za tým GKHNV Jiøí Filip

Hry pøátelství žákù
27. – 30. èervna
Hry pøátelství se odehrály na Hluboké
v letošním roce již poètvrté. Turnaj byl vždy
organizován se snahou o mezinárodní úèast,
a tak jsme mohli mít z letošního obsazení jistì
radost .
Stalo se již tradicí, že na Hlubokou každoroènì pøijíždìjí maïarské týmy.
Stejnì jako loni k nám zavítaly MAFC Rangers (s nìkolika staršími hráèi
v sestavì) a National team Hungary. Maïaøi se k nám jezdí uèit a
každoroènì je na jejich høe patrné zlepšení. Vùbec poprvé jsme mohli
pøivítat celek z Ruska Sankt Petìrsburg North Stars. Rusové na hlubocký
klub získali kontakt díky mistrovství Evropy žákù v roce 2012. Hlubokou
k tréninkovému a hernímu pobytu doporuèili rodièe, kteøí loni
doprovázeli své ratolesti hrající za ruský národní tým. Èeské øady
reprezentovali vítìzové pøedchozího roèníku Hroši Brno a domácí Sokol
Hluboká.
Sluneèné poèasí pøispìlo ke kvalitì turnaje.
Neménì dùležitým znakem byla vyrovnanost
úèastníkù. Jen jeden zápas ze dvanácti
skonèil rozdílem 10 bodù. Bez ztráty kytièky
vyhráli základní èást turnaje Hroši, kteøí se
pyšnili zejména dobrou obranou. O tom, že
finále bude záležitostí èeských týmù rozhodl
napínavý nedìlní ranní zápas mezi Hlubokou
a MAFC. Aè domácí tahali v utkání za kratší
konec, drtivým finišem a závìreèným
dvojmetovým odpalem Kuby Kubaty
pøevrátili výsledek na svou stranu a rozhodli
o svém postupu.
MAFC Rangers potvrdili svou sílu
v utkání o 3. místo proti Petersburgu.
Soupeøi vrátili páteèní porážku ze skupiny a
zvítìzili 6:4. Finálový duel byl jasnou záležitostí Hrochù. K pevné obranì
pøidali i dlouhé odpaly a nedali Sokolu Hluboká žádnou nadìji. Hluboké
jako by po pernì vybojovaném utkání o finále došly síly. Pátou pøíèku
obsadil sympatickým výkonem prezentující se výbìr Maïarska.
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ANDY WARHOL – ZLATÁ ŠEDESÁTÁ
V šedesátých letech jste si vìci nemuseli kupovat. Bylo možné skoro všechno dostat zadarmo.
Všechno byla reklama... øekl Andy Warhol
V AJG v zámecké jízdárnì v Hluboké nad Vltavou se mùžete ještì do konce záøí potkat
s vùdèí osobností amerického pop-artu Andy Warholem. Jeho výstava se pro veøejnost otevøela
v sobotu 13. èervence (tøináctka je totiž Andyho šastné èíslo).
»Název ANDY WARHOL – ZLATÁ ŠEDESÁTÁ má v kontextu s naší ponurou,
èeskoslovenskou historií, jistý provokativní význam.« To si myslí Daniel Hovorka, autor
projektu. Stejnì tak si myslí, že není vìtšího kontrastu, než dát Pop-Art do prostor zámeckého
komplexu. »Umíte si pøedstavit podobnou expozici ve Windsoru? Já ne.«
»Urèitì je to jedna z nejzajímavìjších výstav v šedesátileté historii galerie,« øekl øeditel AJG
Aleš Seifert a pochválil si, že výstavu od poèátku provázejí velké emoce. Pozitivní i negativní,
a to znamená, že výstava žije. Vzbuzovat emoce by totiž umìní mìlo. Podìkoval rovnìž všem,
kteøí se na realizaci výstavy podíleli.
»... Nám šlo pøedevším o pestrost, aby návštìvníci vidìli, že Warhol nedìlal jen Marilyn
Monroe, ale také obaly na gramofonové desky, reklamní plakáty, lákat budou tøeba tøi z pìti
desítek obalù na gramofonové desky, které pohromadì nebyly ještì k vidìní, Warholùv
autoportrét na plátnì èi soubor 25 grafik Láska je rùžová sušenka,« øekl kurátor Miroslav
Houška. Organizátorùm se podaøilo od Warholova muzea v Medzilaborcích a dalších
soukromých sbìratelù získat na 200 exponátù.
Andy Warhol, mezi jehož nejslavnìjší díla patøí plakáty Coca-Coly, Campbellových
polévkových konzerv èi záøivì barevné portréty celebrit, se narodil 6. srpna 1928 v Pittsburghu
rodièùm, kteøí pøišli do USA ze severovýchodního Slovenska. Absolvoval studium grafického
designu na Carnegieho technickém institutu a v roce 1949 odešel do New Yorku, kde se živil
jako komerèní grafik. V roce 1962 si zøídil ateliér v bývalém skladišti
a zaèal tvoøit metodou sítotisku série portrétù.
Proto je také souèástí výstavy instalace v duchu slavného Warholova
umìleckého studia The Factory. Odtud si návštìvníci odnášejí trièka, na
kterých si sami mohou vyzkoušet technologii sítotisku a za poplatek si na
nì vytisknout známé Warholovy motivy.
Vstupenky mùžete zakoupit na pokladnách AJG v Hluboké nad Vltavou
a ve Wortnerovì domì v Èeských Budìjovicích. Cena vstupenek je 120 Kè (plné vstupné)
a 80 Kè (snížené vstupné).
Kurátorem výstavy je Miroslav Houška, Daniel Hovorka je autorem projektu, Aleš Seifert,
øeditel AJG po svém prvním roce pùsobení v èele galerie – tito tøi pánové prosadili výstavu,
která se zøejmì stala symbolem šedesátiletých narozenin Alšovy jihoèeské galerie.
http://www.warhol2013.cz

60. výroèí založení AJG
Alšova jihoèeská galerie (AJG), je umìleckohistorické muzeum Jihoèeského kraje.
Sídlí v zámecké jízdárnì v Hluboké nad Vltavou a její sbírky tvoøí takøka 20 tis. kusù obrazù,
soch, grafických listù, keramiky a porcelánu. Mùžeme zde shlédnout jednu z nejproslulejších
sbírek gotického umìní u nás. K vidìní jsou sochy a obrazy rané i vrcholné gotiky lucemburské
doby, tvorba z okruhu Mistra vyšebrodského a Mistra tøeboòského a další. Kolekce starého
umìní zahrnuje též èeské a evropské umìní 16. – 19. století (pøedevším pozoruhodný soubor
nizozemské malby).
Jihoèeská galerie je státní institucí, která byla založena jako krajská galerie, vedena tehdejším
KNV. Nese jméno slavného jihoèeského rodáka, malíøe a ilustrátora Mikoláše Alše. Její èinnost
byla zapoèata 1. 1. 1953 v prostorách dnešního Jihoèeského muzea, tehdy Krajského
vlastivìdného muzea v Èeských Budìjovicích. Odtud jí byly postoupeny i rozsáhlé sbírky
výtvarného umìní. AJG až do dubna 1956 ovládala celé patro dnešního jihoèeského muzea,
odkud za doprovodu èlena ÚV KSÈ a poslance NS ÈSR Jiøího Hendrycha pøesídlila na
Hlubokou.
Historická budova Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou byla vystavìna v letech
1845–1913 podle projektu Franze Beera, významného vídeòského architekta. V dobì, kdy bylo
nutné novogotickou stavbu rekonstruovat, její stáje i koèárovna byly pøizpùsobeny pro život
galerie. Díla se chopil èeskobudìjovický architekt Jaroslav Fidra roku 1953 a se zdárným
úspìchem byly o dva roky pozdìji v dubnu novì adaptované prostory otevøeny pro veøejnost.
Možná aspoò letmo by bylo dobré pøipomenout nìkteré z osobností, které se podílely na
vzniku a poèáteèním budování AJG, stejnì tak na vybroušení jejího profilu a smìøování dalšího
rozvoje. Práce tìch »prvních « zanechala v historii »Alšovky« velmi výraznou stopu.
Pøedevším je nutné vzpomenout na jejího prvního øeditele Bohumila Houdka (1914 – 1985),
bez jehož povìstné iniciativnosti a zapálenosti by galerie urèitì nevznikla v té podobì, v jaké
vznikla a nenabyla své specifické tváøe a významu. Dále pøipomeòme jeho blízkou a obìtavou
spolupracovnici od samých poèátkù galerie – Ludmilu Svobodovou. Na utváøení sbírek
i výstavních aktivit se podílela øada odborných pracovníkù – Jiøí Kropáèek a Miloš Krajný,
Miroslav Brožovský, Jan Køíž a Vìra Nosková, Vìra Linhartová, Ivan Neumann, Milouš
Rùžièka a Vlastimil Tetiva. Jejich práce by samozøejmì nebyla možná bez spolupráce øady
dalších pracovníkù, které všechny nelze vyjmenovat a z nichž nìkteøí už odešli na vìènost, a
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už øemeslníci, uklízeèky, pracovníci v provozu
výstavních síní èi v administrativì. Všem jim by bylo
dobré vyslovit uznání a dík. A stejnì tak tìm
pozdìjším a dnešním osobnostem, kteøí tvoøí
souèasnost Alšovy jihoèeské galerie.
Šedesát let je totiž nejen hodnì let v životì
èlovìka, ale i v životì instituce. A její každoroèní
výstavy, pøehlídky a spoleèenské akce ovlivòují
životy všech návštìvníkù, a samozøejmì nejvíce
Jihoèechù a hlubockých obèanù.
AJG, Bechynì
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni vzniklo
roku 1967. Dùvodem vzniku byla lokální øemeslná
tradice a Mezinárodní symposium keramiky.
Muzeum našlo místo v rekonstruovaných
prostorách bývalého zámeckého pivovaru a také ve
vedlejších hradních baštách. Pro veøejnost se
každoroènì otevírá v letní sezónì jak expozice
z výsledkù zmínìných Intersymposií, tak autorské èi
tématické výstavy pøedstavující rùzné podoby
souèasné i staré keramiky a porcelánu.
AJG, Wortnerùv dùm, Èeské Budìjovice
V lednu 1993 mohla umìnímilovná veøejnost poprvé
navštívit výstavní sály AJG v tzv. Wortnerovì domì
v centru Èeských Budìjovic, pùvabné renesanèní
stavbì z poloviny 16. století s gotickým jádrem,
charakteristickým cimbuøím a nárožními vìžièkami
na atice. Tyto starobylé prostory jsou urèeny pro
výstavy menšího a støedního rozsahu a jsou
nìkolikrát za rok obmìòovány.
Mikoláš Aleš (18. listopadu 1852 Mirotice –
10. èervence 1913 Praha) byl èeský malíø, kreslíø,
dekoratér a ilustrátor, jedna z nejvýznamnìjších
osobností tzv. »Generace Národního divadla«, klasik
èeského umìní 19. století.
V ranìjším období tvoøil v pozdnì romantickém
stylu, pøièemž vycházel z odkazu Josefa Mánese,
pozdìji smìøoval spíše k secesi.
V létì tomu bylo právì sto let, kdy zemøel.
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Royal Baby Boy – Královský chlapeèek

Vévodkynì z Cambridge, Catherine, zaèala 22. èervence rodit
britského následníka trùnu a všechna svìtová média upøela oèi tím
správným smìrem. Nejoèekávanìjší porod roku probìhl
v londýnské nemocnici St. Mary, kde rodila také princezna Diana.
Jednatøicetiletá manželka prince W illiama pøivedla na svìt syna.
»Nemùžeme být šastnìjší,« oznámil v krátkém prohlášení
novopeèený otec. Rodièe si od lékaøù nenechali dopøedu sdìlit,
jestli se jim narodí chlapec, nebo holèièka. Porod mìl na starosti
bývalý gynekolog královny Alžbìty II. Marcul Setchell, který kvùli
tomu odsunul odchod do penze. O následníkovi trùnu prohlásil, že
je úžasné a krásné dítì.
Vzkaz o narození prince na Twitteru bìhem prvních pìti minut
od zveøejnìní sdílelo pøes pìt tisíc lidí. U Buckinghamského paláce
i pøed porodnicí propukly v jásot stovky lidí, kteøí na zprávu
o dítìti dlouhé hodiny èekali. M alý princ nakonec dostal jméno
George a stal se tøetím mužem v nástupnictví na britský trùn. Pøed
ním jsou jeho dìdeèek princ Charles a otec princ W illiam.
V ulicích Londýna vypukly ten veèer mohutné oslavy a britská
metropole žila narozením královského potomka na každém kroku.
»Je to kluk!« oznamovaly nápisy promítané na nìkteré z budov.
Narození následníka trùnu vyvolalo nákupní horeèku a pravnuk
královny Alžbìty II. by mìl britské ekonomice vydìlat v pøepoètu
pøes šest miliard korun. Prodávají se nejrùznìjší suvenýry
a upomínkové pøedmìty související s narozením nejmladšího
z rodu W indsorù, zvedly se také tržby za alkohol a jídlo potøebné
na oslavy. Každé dítì narozené ve Spojeném království ve stejný
den jako královský potomek obdrží památeèní støíbrnou penci pro
štìstí.
Tak. Ale nebyla by to Hluboká nad Vltavou, aby se pøi této
pøíležitosti také neblýskla radostnou událostí.
www.hluboka. cz

»Královské« datum narození má v rodném listì zapsáno celkem
devìt dìtí z èeskobudìjovické porodnice. Ale nejblíže chvíli, kdy
na svìt vykouklo anglické princátko, se trefil hlubocký obèánek
Filip Øimnáè. Narodil se jen o hodinu a ètyøi minuty pozdìji než
britský následník trùnu, pøesnì v 18:28 hodin a vážil 3,150 kg.
Jeho maminka Šárka Šímová je stejnì mladá jako vévodkynì.
Tìžko asi zmìøíme, která z obou maminek prožívá vìtší pocity
štìstí. Pokud by si obì novopeèené maminky mohly sednout
spoleènì na kávu, jistì by mìly o èem povídat. Šárka však øíká, že
ani náhodou by s vévodkyní nemìnila. Pozornost celého svìta ani
paparazzi v patách jí rozhodnì nechybí. A je úplnì spokojená s
budoucností, která èeká její rodinu tady v Èechách.
V porodnici jsme mìli tu nejlepší péèi, øíká, a obdivuji, co
všechno doktoøi a sestøièky zvládají. Starali se o nás vzornì a se
vším poradili. Ani ten porod nebyl tak hrozný, jak jsem se obávala,
všechno šlo docela hladce a ještì jsme mìli legraci – samozøejmì,
že se na sále o porodu prince v Anglii vtipkovalo, paní doktorka
i sestøièky se smály, že se obì dìti narodí ve stejný èas. A pan
primáø se pozdìji pøi vizitách na pokoji našeho chlapeèka ptal: Tak
jak se má naše celebrita?
Pravda je, že celebrita Filípek se má dobøe, je z nìj krásné
spokojené miminko. Oba chlapeèci se narodili v den a ve chvíli,
kdy znamení Raka pøechází do znamení Lva – a obì tahle sluneèní
znamení slibují, že by z nich mohli být sympatiètí a charakterovì
kvalitní kluci – a pozdìji muži. Pravda je, že malého prince
George jsme na vlastní oèi nevidìli, zato Filípka ano a ještì jsme
si ho smìli povozit v koèárku. Takže mùžeme vydat objektivní
svìdectví, že je to skuteènì nádherný chlapeèek. Opálený, s krásnì
protáhlou hlavièkou s èernými vlásky, s oušky pìknì pøiléhajícími,
nìžným, skoro holèièím oblièejíkem, zatím dìtsky modrýma oèima
strana 21

– a je prý celý po tatínkovi. A navíc: Je moc hodný, pláèe jen když
je to vyslovenì nutné (má hlad!) a pláèe krásnì nìžnì! Dodržuje
tøíhodinové papací pøestávky – pije svìdomitì maminèino mlíèko,
hezky spinká a taky už od narození pøibral víc než kilo! Je to
cvalík! Už si zkouší rùzné ksichtíky, umí se protahovat, otáèet
hlavièku a mávat ruèièkama, prostì každý den malý pokrok.
Opravdu tìžko popsat radost z narození dítìte, však to znáte, ten
nesdìlitelný pocit štìstí, když vám do rodiny pøibude nový
mròousek. Chlapeèka nadšenì uvítali (a zapili) táta, babièky
i dìdeèkové, sedm sestøenic, kamarádi, novináøi, starosta mìsta
Hluboká, a mnozí další a mìsto Hluboká jistì ještì chlapeèka
náležitì uvítá pøi vítání obèánkù...
Maminka Šárka vysvìtlila, že se svým pøítelem si plánovali
stavbu domu, svatbu a miminko, ale že se v žádném pøípadì
nezlobí, když se poøadí pøeházelo a úspìšnì zaèali od konce.
Malý Filípek zatím žádné starosti neøeší, maximálnì škrundání
v bøíšku, ale možná už v pøíštím èervenci by se mohl vyfotit
s narozeninovým dortem s první svíèkou – tøeba na louce pøed
naším zámkem – a foto poslat chlapeèkovi z W indsoru. Náš zámek
je pøece povedenou kopií toho pravého windsorského – a možná
by k nám Cate s W illiamem a malý Georgem mohli pøijet na
prázdniny.
Nicménì nic, vùbec nic maminka Šárka královské rodinì
nezávidí. Jako každá maminka totiž ví, že nejdùležitìjší je zdravé
a šastné miminko a kolem nìj táta a máma a ostatní pøíbuzní...
A koneckoncù, nemyslíte, že Filípkovo babièky jsou urèitì lepší
než babièka Camilla a s dìdeèky bude urèitì vìtší legrace než
s Charlesem?
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Ve fotoreportáži Jan Pirgla se mùžete pøesvìdèit, že 22. èervence
se rodili hezcí kluci – a to je pro holèièky z Hlubocka i Anglicka
skvìlá zpráva.
Inventura miminek:
aneb víte, kolik dìtí se prùmìrnì narodí v Hluboké
nad Vltavou za rok? Tak tedy v loòském roce se narodilo
celkem 38 dìtí. Klukù 15 a holèièek 23. Nejplodnìjší mìsíce
z toho byly – èerven ( 6 dìtí ) a duben ( 5 dìtí )
za statistiku dìkujeme Martinì Bártové z matriky MÚ
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ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
VÝSTAVY
AJG, jízdárna, Hluboká nad Vltavou
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství – stálá
expozice
Èeské sochaøství 20. století – stálá expozice
Flámské a holandské malíøství 16.–18. století –
stálá expozice

Výstavní sály otevøeny dennì:
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihoèeská
galerie / 9.00 – 18.00
Èeské Budìjovice / Wortnerùv dùm /
9:00 – 18:00
Každou nedìli a ve státní svátky volný
vstup do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!

do 29. 9. 20130
Andy Warhol – »Zlatá šedesátá«

PANORAMA

Odborná pøednáška:
Correggiovy alegorie pro studiolo Isabelly
D´Este v Mantovì
Pøednáší prof. Petr Porcal / 3. 9. 2013 / zaèátek
v 18 hodin

støeda 4. záøí – jOBS. USA – 2013.
Životopisný/drama. Životopisný film
o vizionáøi, který zmìnil svìt IT technologie.
Úèinkují: Ashton Kutcher, Ahna O¡Reilly,
Josh Gad, Dermot Mulroney. Režie: Joshua
Michael Stern. Dolby digital – èeské titulky.
Cenu vstupenky na filmové pøedstavení si
urèuje distributor !!!

HUDEBNÍ FESTIVAL HLUBOKÁ
54. Hudební léto Hluboká
Sobota 7. záøí – Hudební festival Hluboká
Pìvecký sbor Záviš. 20.00 hod.
Sál AJG Hluboká nad Vltavou
(pøedprodej vstupenek v KC Panorama)
Sobota 14. záøí – Hudební festival Hluboká
Jiøí Korn a 4tet
20.00 hod. Sál AJG Hluboká nad Vltavou
Wortnerùv dùm AJG
Èeské Budìjovice, U Èerné vìže 22
VÝSTAVY
Tomislav Laux – Zdenìk Chmelaø
18. 7. – 1. 9. 2013
Antonín Støížek / Obrazy,
které byste chtìli vidìt
5. 9. – 20. 10. 2013
– vernisáž výstavy 5. 9. v 17 hodin
Odborná pøednáška:
Nacistické umìní a jeho vztah k autorùm
pocházejících z Èech
Pøednáší Adam Hnojil / 26. 9. 2013 /
zaèátek v 17 hodin
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
VÝSTAVY
Mezinárodní keramická sympozia
1966 - 2012 - stálá expozice
Predátoøi / sochy Michala Gabriela
– do 29. 9. 2013
Markéta Škopková – do 29. 9. 2013
Markéta Nováková, Daniel Piršè, VŠVU
Bratislava ateliér keramiky – do 29. 9. 2013
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad
Vltavou, 373 41 Hluboká nad Vltavou
/ T + 420 387 967 041
e-mail: sekretariat@ajg.cz,
ajg@ajg.cz, www.ajg.cz.
Poøady pro školy na objednávku /
zimova@ajg.cz

Biograf

Pátek a sobota 6 a 7. záøí – Líbánky. ÈR
2013. Drama. Co všechno se odehraje na
svatební oslavì v èase dvou dnù?
Hrají: Aòa Geislerová, Stanislav Majer,
Jiøí Èerný, Kristýna Nováková .
Režie: Jan Høebejk. Pøístupný od 12 let.
Ètvrtek, pátek, sobota a nedìle 12., 13. a 14.,
15. záøí – filmový

festival

Voda – Moøe – Oceány.
MFF Voda, moøe,
oceány je soutìžní
festival
dokumentárních filmù
na uvedené téma.
Jeho cílem je
prezentovat a ocenit
filmová díla zabývající
se svìtem sladkých
i slaných vod, podnìcovat jejich tvorbu v
mezinárodním mìøítku a rozšiøovat tak
poznání lidí i jejich zájem o problematiku
ochrany této oblasti životního prostøedí i dìní
ve svìtì odehrávající se kolem, a už pod
vodou, na hladinì, na bøezích vodních tokù
a jezer èi v pøímoøských oblastech po celé
planetì.
Støeda 18. záøí – 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 – dolby digital.
Pátek 20. záøí – Riddick. USA 2013.
Sci-fi/akèní/thriller. Zrazen vlastními druhy
a ponechán napospas smrti na pusté planetì.
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee
Sackhoff, Dave Bautista. Režie: David
Twohy. Pøístupný – èeské titulky!

Sobota 21. záøí – Elysium. USA 2013.
Sci-fi/akèní/drama
V roce 2159 existují dva druhy lidí – bohatí
na vesmírném luxusu a chudí na znièené
zemi… Hrají: Matt Damon, Jodie Foster,
William Fichtner, Alice Braga. Režie: Neil
Blomkamp. Pøístupný – dolby digital.
Støeda 25. záøí – Babovøesky. ÈR 2013.
Komedie. Letní komedie ze života souèasné
jihoèeské vesnice …
Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková,
Lucie Bílá. Režie: Zdenìk Troška. Pøístupný.
Pátek 27. záøí – Colette. USA 2013. Drama/
romantický/ váleèný. Milostný pøíbìh z
prostøedí osvìtimského koncentraèního
tábora … Hrají: Jiøí Mádl, Clémenco Thioly,
Ondøej Vetchý, Petr Vanìk. Režie: Milan
Cieslar. Pøístupný – èeské titulky.
Sobota 28. záøí – Pacific rim – útok na
zemi. USA 2013. Akèní/sci-fi/horor. Z moøe
se vynoøí pøíšery kaiju a pustí se do války
s lidstvem …zažijte vše jako živé ve 3d!!!
Hrají: Idris Elba, Charlie Hunnam, Charlie
Day, Rinko Kikuèi. Režie: Guillermo del
Toro. Pøístupný od 12 let – èeské titulky!
zaèátky pøedstavení v 19.00 hodin
DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
Nedìle 8. záøí – Letadla. ve 3d. USA 2013.
Rodinný/ komedie/ animovaný
Pøíbìh o letadélku Prášek, který má problém
– bojí se výšek ... 17.00 hod. Režie: Klay Hall.
Èeský dabing!!! Dolby digital.
Nedìle 29. záøí – Jak se stát rytíøem. 3d
Španìlsko 2013.
Rodinný/komedie/animovaný. Malý chlapec
se chce stát rytíøem, kde však rytíøi upadli
v nemilost vládnoucí buržoazie. 17.00 hod.
Režie: Manuel Sicilia. Èeský dabing!!!
Dolby digital.

Komorní scéna
Støeda 11. záøí – Cestujeme … Keòa
M. Obstová. 17.00 hod. Sál KC Panorama
Pøipravujeme na øíjen
Sobota 5. øíjna – Spirituál kvintet
19.00 hod. Sál AJG Hluboká nad Vltavou

Galerie Knížecí
dvùr
Michaela Lesaøová –
Roubíèková – grafika
výstava prodloužena do
8.9.2013
sobota 14.9.2013 v 16 hodin
Alfréd KINDLER – obrazy, koláže,
Petr FIDRICH – plastiky
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