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ÚVODNÍK

Ve dvou se to lépe táhne
Když jsem nám před dvěma roky na jaře pořídila
druhého psíka do domácnosti a ke dvouleté
Sofince přidala Pepinku, všichni si ťukali na
čelo. Ale brzo jim došla řeč. Pochopili jsme,
v čem je síla dvojic – je to symbol společenství.
K chovatelce mě vezl syn, a když zjistil důvod
cesty, ucedil: Věděl jsem to, matko, ty jsi případ
pro psychiatra. Další zvíře do domu! Jako první
pak dostal naše budoucí štěně do dlaně, další
výhrady spolkl a oči se mu zamžily. Když jsme
vystupovali doma v garáži, ochomýtal se tam můj
muž a nahrál mi na smeč scénkou s podtitulem:
návrat novopečné matky z porodnice. Ač
netušil, s čím se vracíme, a byl notně překvapen,
ve chvíli, kdy ode mě převzal štěně, přitiskl si je
na hruď. To už ve starém Římě bylo jasné gesto:
nezapudím tě, milé novorozené stvoření! Patříš
k nám!
Chovatelka, pyšná na svůj chov, nám pravila,
že její pejsci mají vyvážené povahy, a že Pepinka
(tehdy ještě vznešeně podle rodokmenu Wanda),
je společenská a temperamentní.
No, chovatelka měla v podstatě pravdu.
Nicméně Pepinka vyvážila svou povahu tak,
že buď je šíleně šťastná, nadšená, euforická –
nebo šíleně bázlivá, vyděšená, zoufalá. Nic mezi
tím! Při nečekané hrůze či úleku (typu: list se
zašustěním padá ze stromu), zalézá buď kamkoli
hodně hluboko či kamkoli hodně vysoko. Pokud
temperamentní znamená, že kdykoli se na pět
minut vzdálíte, vrhne se na vás psík s emocemi
nabitým vítacím rituálem, pak nechápu, proč
muži upřednostňují temperamentní milenky.
Nejhůř dopadnete, když usednete a nemůžete
ucuknout: olíže vám obličej, okouše špičku
nosu, oslintá brýle, blaženě hryže prsty rukou,
kvičí jako podsvinčátko a pak střemhlav běží
pro nějakou hodně umolousanou hračku, kterou
vám složí k nohám a vyžaduje aport – vždyť jste
si tak dlouho chyběli a musíte se pořádně užít.
Starší Sofinka se vždycky tvářila jako týraný
pejsek, ač je to nejrozmazlenější psík pod

sluncem. Tak jsem si myslela, že psí kamarádka
ji rozveselí. Teď už se Sofi jako týraná klidně
tvářit může, už opravdu týraná je. Hladem
nikoli, je pěkný špíček, a Pepinka jí rozhodně
z misky neujídá – pro samé lumpárny nenachází
na jídlo čas. Nové štěně hned od první chvíle
pochopilo, že Sára je Kočka, tedy nepřítel, ale
Sofi je Pes, čili příbuzná. Od první minuty se
své starší přítelce stala nerozlučnou družkou.
Mládě plné her se na ni pověsilo s vervou dvou
měsíců na světě, zn. všechno vím, všechno
znám a všechno si můžu dovolit. Tahá ji za
culíček, kouše do nožiček, žďuchá ji do boku,
od chvíle, kdy se to naučila, štěká jako zjednaná,
pobízeje ji ke spěchu (Sofinka nikdy nespěchá!)
když chce spát, lehne si jí na záda. Trvale dává
najevo převahu, alespoň tlapkou na Sofinčiných
zádech. Ač se zpočátku Sofi tvářila velmi
štítivě a odtahovala se jak mohla, bylo jí to
houby platné. Vzdala to brzy. Jsou věci, které
nezměníte.
Ale čas zahojí mnohé rány. Dnes už se holky
milují vzájemně a nedají bez sebe ránu. Jsou-li
od sebe rozloučeny, něžně a radostně se vítají.
Pro obě jsou samozřejmě páníčci pánbíčkové,
nicméně, pozorovat společný psí svět – to je
vskutku velké obohacení.
A protože je jaro, myslím, ne, vím: ve
dvou je nám lépe všem. Neulpívejte jen na
konzervativních dvojicích, nikde není psáno,
že ideál musí být je on a ona. Dobře vám může
být s přítelkyní či přítelem, psem nebo kočkou,
kanárkem či rybičkou v akváriu. Ve chvíli, kdy
máte o někoho druhého zájem, bude vám líp.
Správný návod na deprese prozradil americký
psychiatr už před 100 lety – denně udělejte
alespoň jednomu člověku nějakou radost!
A uvidíte, vaše deprese bude pryč! Starajíce se
o štěstí druhých, nalézáme své vlastní. To řekl
už Platón, a tehdy ještě ani psychiatři nebyli.
Alena Mitter

Společenská kronika
Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje občanům,
kteří v měsíci březnu 2014 oslaví významná výročí.
Vlášková Terezie
Štěpánek Rudolf
Vlček Jiří		
Pešková Kristina
Šťastná Anna
Malovcová Marie
Macháčková Helena
Štindlová Hana

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

92 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

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

Narodili se
Tea Ředinová

Opustili nás

Majner Ladislav
Maršán Josef

Hluboká
Hluboká

P. S. Čápi do Zoo Hluboká přiletěli
kolem 25. února. Stejně tak se
vrátili do celých Čech. Snad bude
úroda miminek příště lepší.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil se dvěma důležitými usneseními rady a zastupitelstva
našeho města.
17. února zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2014. Rozpočet je pro
stát i obec nejdůležitější zákon, resp. usnesení roku, protože udává celoroční
chod státu i obce. Podrobný rozpočet je jednak vyvěšen na vývěsce, a také ho
najdete na www.hluboka.cz. Pro ty, kteří ho nechtějí studovat, uvedu pouze
rámcová čísla: přebytek z roku 2013 mělo město ve výši 29 milionů. Takto
velký přebytek byl způsoben zejména tím, že těsně před koncem roku 2013
byly městu doplaceny všechny projety ROP (ROP = Regionální operační
program, tedy dotace EU). Přebytek byl zapojen do rozpočtu na rok 2014,
který má celkovou výši 105 milionů. Zároveň město splácí dvě půjčky, a to
na ČOV Zámostí 11 milionů a na rekonstrukci základní školy 15 milionů.
Je vidět, že by bylo teoreticky možné z přebytku obě půjčky ihned splatit, ale
jednak by tím byl částečně zpomalen rozvoj města, a jednak nám část úroků
z půjček hradí stát. Rozpočet na rok 2014 má rezervu 10 milionů.
Z celkových rámcových výdajů lze uvést, že:
■ Na provoz mateřských a základní školy dává město 11,4 milionu korun
■ Do oprav a údržby silnic, komunikací, chodníků a cyklostezek 11,2 milionu
■ Do oprav kanalizací a vodovodů 1,2 milionu
■ Na »kulturu«, což je obrovsky široký záběr – od provozu kina a divadla
Panorama až po opravy kapliček – jde 2,8 milionu.
■ Na »sport«, což obsahuje provoz a opravy koupaliště, zimního stadionu
a příspěvky na provoz a činnost sportovních klubů a zařízení, dává město
4,9 milionu.
■ Hasiči (včetně našich obcí) stojí ročně 1,6 milionu
■ Městská policie stojí ročně 2,8 milionu
■ Na provoz a opravy Domova seniorů přispíváme ročně 2 miliony
■ Dotace na provoz veřejné silniční dopravy činí 524 tis.
■ Na podporu cestovního ruchu dává město 420 tis.
■ Rozsáhlá kapitola rozpočtu nazvaná »komunální služby«, zahrnuje vlastně
»provoz« města, má 26, 4 milionu a provoz správy města stojí 11,1 milionu
Toto jsou rámcové položky, samotný rozpočet jich obsahuje stovky a jsou
děleny na jednotlivé, mnohem podrobnější výdaje. Proti těmto výdajům
stojí samozřejmě příjmy, zde odkazuji opět na podrobný rozpočet. Za
nejdůležitější v příjmech považuji zásadní navýšení daňových příjmů díky
novému zákonu »o rozpočtovém určení daní«, který platil poprvé pro rok
2013.
Samostatnou kapitolou jsou DOTACE. Ty dává nejenom stát, resp. jeho
jednotlivá ministerstva a fondy, ale také kraj, a hlavně Regionální operační
program, tedy prostředky EU. O našem městě a čerpání dotací bylo
napsáno mnohé, tyto komentáře však téměř nikdy neobsahují dvě zásadní
skutečnosti: 1. Na čerpání fondů EU se naše město systematicky připravovalo
cca 8 let a do první »výzvy« ROP jsme podávali 16x (ŠESTNÁCTKRÁT) více
projektů, než srovnatelně velká města. Ta města, která nás pak kritizovala, že
čerpáme moc peněz. A za 2. Všechny městské projekty a všechny městské
dotace byly po kontrolách plně proplaceny a nebyly v nich zjištěné žádné
chyby, závady či nesrovnalosti. Všechny komentáře o tom, jak skandálně
Hluboká čerpá dotace, jsou pouze mediální bublinou.
Za poslední dvě volební období město na dotacích získalo částku
přesahující 100 milionů. Největší dotace jsme čerpali na opravu a zateplení
základní školy, školek, domova důchodců, zdravotního střediska, stavby
cyklostezek a opravy komunikací, rekonstrukci čističky odpadních vod atd.
Ano, dotace jsou systémově špatně, jsou výběrové a křiví trh, ale najde se
někdo, kdo by řekl: »Ne, město nemělo dotace čerpat, a tu částku převyšující
100 milionů mělo nechat pro jiná města«? Nikdo takový se nenašel, a proto
dotace čerpáme.
Dalším významným rozhodnutím je, že na svém zasedání 10. února po
několika kolech výběrového řízení, Rada města v tajné volbě zvolila nového
ředitele Podniku místního hospodářství. Rada vybrala a jmenovala Pavla
Brožka, dosavadního člena Městské policie. Nastupovat po Aleši Rausovi,
www.hluboka.cz

který technické služby řídil čtvrt století, nebude jednoduché, a všichni
budeme novému řediteli držet palce.
Díky hlubockým podnikatelům a zaměstnavatelům má Hluboká stále
nejnižší míru nezaměstnanosti. V evidenci Krajské pobočky v Českých
Budějovicích bylo ke dni 18. února 2014 celkem 193 uchazečů o zaměstnání.
Z tohoto počtu je dosažitelných (to znamená mohou druhý den nastoupit
do zaměstnání) 186 uchazečů o zaměstnání. Ukazatel registrované
míry nezaměstnanosti, který se nyní udává jako podíl nezaměstnaných
na obyvatelstvu 15-64 let, činí na Hluboké nad Vltavou 5,1 %. Jsem si
vědom skutečnosti, že nemít zaměstnání je pro každého jednotlivého
člověka obrovský problém, ale hlubocký podíl nezaměstnaných je jedním
z nejnižších v celém Jihočeském kraji, Pro srovnání uvádím, že celý okres
Č. Budějovice má v současnosti podíl nezaměstnaných 6,6 %, Jihočeský kraj
má podíl nezaměstnaných 7,9 %.
I mne mrzí, že město má krátkodobé problémy s prodejními prostory
v centru města. Bohužel, vedení města má na tyto problémy minimální
vliv: do insolvence se dostalo řeznictví u Kozlů, JEDNOTA v novém domě
Podzámčí prodělávala milion korun ročně. Každý si položme ruku na srdce,
nakupovali jste v JEDNOTĚ nebo v PENNY? Když zavřela Jednota, zavřela
i drogerie TETA. Jsou to tržní zákonitosti. Naopak, uzavření TETY pomůže
přežít prodejně drogerie na hlavní třídě. Všichni ale vidíme, že naopak
nahoře v Podzámčí podnikatelé otevírají nové obchůdky.
Vážení spoluobčané, budete-li mít jakýkoli dotaz k provozu města,
neváhejte mne kontaktovat, ať již návštěvou na radnici či telefonicky.
Tomáš Jirsa, starosta, tel.: 777 206 014

Z jednání rady města
■ Rada města se vrátila k probíhajícímu výběrovému řízení na funkci ředitele
podniku místního hospodářství. Po diskusi v tajné volbě vybrala a jmenovala
ředitelem pana Pavla Brožka od 1. dubna 2014. Současně ukončila pracovní
vztah stávajícího ředitele PMH p. Aleše Rause ke dni 31. 3. 2014.
■ Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2014. Je
uvažováno s příjmy 76.639,224 tis. Kč, s výdaji ve výši 101.503,468 tis.
Kč a s úhradou splátek úvěrů ve výši 3.421,044 tis. Kč. K vyrovnání
příjmové a výdajové části bude použita část přebytku hospodaření roku
2013. Současně byli členové rady seznámeni s dílčími rozpočty. Návrh
rozpočtu projednal také finanční výbor a doporučil rozpočet schválit.
■ Rada souhlasí s pronájmem části pozemku v k.ú. Bavorovice o výměře
1.872 m2 Baseball a softball clubu Sokol Hluboká za účelem vybudování
překážkového sportoviště a související infrastruktury (přístupová cesta,
WC, čistička, atd.)
■ Rada města projednala dispozice s volnými byty, 1 v Kostelci, 2 byty
na Hluboké.
■ Rada souhlasí s pokácením přerostlé túje na pozemku města, neboť
stíní a znečišťuje pozemek jiného vlastníka.
■ Město vybudovalo pravobřežní cyklostezku a nyní je třeba provést
administraci věci s právem zřízení věcného břemene (právo chůze,
jízdy, údržby a oprav) na pozemcích, které nejsou v majetku města.
Město má v plánu vybudovat cyklostezku v areálu sportovního
přístavu, i pro ni bude zřízeno věcné břemeno za celkovou
jednorázovou cenu.
■ Jihočeský kraj vypsal grantový program Produkty a služby v cestovním
ruchu. Maximální výše grantu je 64 tis. Kč, spoluúčast žadatele 20 %,
celkové výdaje 80 tis. Kč, realizace do září 2014. Rada souhlasila
s návrhem požádat o granty:
1) na vytvoření propagačního spotu pro město Hluboká nad Vltavou.
Spot by byl umístěn na webových stránkách města a mohl by být
využíván také na veletrzích cestovního ruchu.
2) na vydání Informační brožury Hluboká nad Vltavou 2014
■ Rada města souhlasí, aby Podnik místního hospodářství vypsal
výběrové řízení na provozovatele parkovacích ploch ve městě.
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Statek

v Zemi – Nezemi

zde vybudovalo rekreační středisko. Při
modernizaci koncem 80. let byl kolaudován jako
»pionýrský tábor«. V roce 2005 přešel statek
do soukromých rukou a některé jeho části byly
dále modernizovány. Od podzimu 2010 patří
rodině Pudichových. Statek se tak stal základnou
občanského sdružení Země – Nezemě.
Pudichovi tady žijí, postupně zvelebují dům
i okolí, a po celý rok organizují programy pro
děti, mládež a celé rodiny: dětské tábory, školy
v přírodě, školní výlety, sportovní a adaptační
kursy, firemní i soukromé akce, svatby, vzdělávací
akce a semináře různých, převážně neziskových
organizací. Rozhodli se totiž dělat to, co je nejvíc
oslovuje a baví, a zařídili si podle toho život.

Foto: Jan Pirgl

Zahlédnete ho, když pojedete na Týn – kousek
za křižovatkou k Olešníku a do Purkarce. Je
příjemně usazený v polích vlevo od silnice.
Jako by se vymanil z všudypřítomné civilizace.
Zvláštní shodou okolností z něj není vidět ani
na Temelín. Blízkost lesa a rybníka a obklopení
bezpečím luk a polí z něj dělá kulisy vhodné pro
natočení další Troškovy pohádky. Tady se děti
nezaběhnou do silnice a místní koně prostě občas
vyjdou z ohrady na volnou louku.
Historie statku Výštice sahá do doby
Schwarzenberků a po první světové válce se
stal tzv. zbytkovým. V minulém století na něm
hospodařila rodina Klimšů a v sedmdesátých
letech statek koupilo Povodí Ohře, které
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Země Nezemě, co mi to jenom připomíná?
Znáte Petra Pana? Země Nezemě je jakýsi
vysněný dětský svět lidské fantazie, pomyslný
svět věčného dětství, svět nekonečné hravosti,
svět nesmrtelnosti a úniku z reality. Podle
skotského autora knižní předlohy v ní žijí různé
fiktivní postavy, jako například chlapec Petr Pan
a jeho Ztracenci, víly a indiáni, kapitán Hook
a jeho piráti, květiny, zvířata, mořské panny.
V té pohádkové zemi umějí děti létat a nikdo
nestárne. V širším významu tohoto slova je to
svět, který bohužel v dospělosti ztrácíme. I když
se v tom hravém dětském světě cítíme nejlépe,
a v tom »dospělém« jsme občas malinko – nebo
hodně – ztracení.
Proto pro naše hry a pobyty platí pravidla
našeho místa. U nás se odkládají mobily a peníze
a když jste u nás – žijete jinak než jste zvyklí.
Lidi si návrat do dětství a fantazie dovedou
užít. Ani skupinu prarodiče a vnoučata nijak
nešetříme – a nereptají. A že naše programy
umějí být náročné!
Prosím vás, a co znamená »zbytkový statek«?
Tak to vám vysvětlím – vím to díky seminární
práci mého syna, tohle téma zrovna loni použil,
říká Iva Pudichová.
Po I. světové válce, když přišel Masaryk
a nová vláda, se spoustě lidem a agrární
komoře nelíbilo, že velká část majetku,
pozemky a nemovitosti, jsou v rukou
šlechty. Zkonfiskováni byli Habsburkové,
bez pardonu, ale na další šlechtické rody,
např. Schwarzenberky, úplně nemohli. Navíc
jejich dominia prosperovala a byly to výnosné
moderní statky. Dokonale vypracované výrobní
postupy a kariérově fungující principy, systémy
odměňování, plánování, ještě dneska kdybyste
podle nich řídili firmu, tak vám bude dobře
fungovat. A protože tedy nebyla možnost úplné
konfiskace, byla vymyšlena pozemková reforma
s tím, že nad určitý výměr museli majitelé
nuceně prodat nemovitosti a statky – za ceny,
které platily před válkou, tedy za třetinové ceny
tehdejší současnosti – čili velmi nevýhodně.
A bylo předepsáno, že každému statku musí
zůstat – zbýt – nějaké minimum pozemků
a polností, aby se uživil. Takže proto zbytkový
statek, hospodařil na zbytku svých polností.
Zajímavé poučení z téhle politiky vyplynulo
později. Hodně lidí na venkově přišlo o práci.
Lidé, kteří si polnosti kupovali, si na ně brali
úvěry, zadlužili se, nemohli splácet, někteří
bankrotovali. Došlo k velkému stěhování
z venkova do měst, kde pro všechny práce
nebyla, a to se stalo jednou z příčin ekonomické
krize 30. let.
Tak vida, všechno má své důvody, všechno má
svou historii i důsledky. Kde jste se na statku
vzali vy? Jste Jihočeši?
Já jsem z Jižních Čech, říká paní domu. Máma je
z Kostelce, táta z Poněšic. Jenže v osmnácti jsem
www.hluboka.cz

Foto: Archiv Pudichových

ROZHOVOR

odešla studovat vysokou do Prahy, Fakultu
tělesné výchovy a sportu, velmi brzo jsem se
vdávala, už ve druháku. Manžel je z Ostravy.
Takže jsme byli sedm let v Ostravě a začali jsme
svůj první projekt: děti. Dobrovolnicky jsme se
ale celý život věnovali externí práci zážitkové
pedagogiky. Začínali jsme jako prázdninoví
instruktoři na Lipnici, působili jsme tam asi
dvacet let. Nicméně po sedmi letech v Ostravě
dostal manžel nabídku, aby šel dělat obchodního
ředitele do Prahy – a já zajásala, protože Praha
už byla jižním Čechám trochu blíž.
Prázdninová škola Lipnice měla v oblasti
zážitkové pedagogiky v Československu
dosti průkopnické postavení a její metodika
inspirovala mnoho kurzů rozvoje osobnosti
a ovlivnila práci dalších výchovných
organizací. Prvky zážitkové pedagogiky ovšem
byly v práci některých výchovných organizací,
např. skautingu, zastoupené již dříve. Založena
byla v roce 1977, jako občanské sdružení se
ustavila krátce po sametové revoluci.
Takže to už byl jen krůček zpátky na Jih?
Úplně malý krůček to nebyl. Já v Praze učila
a manžel usilovně pracoval, postavili jsme
domeček ve Zvoli u Prahy a muž se tam pak
stal starostou, já se po sedmiletém učitelování
začala pracovně starat o vzdělávací outdoorové
středisko Prázdninové školy na Vysočině.
A začali jsme uvažovat, že přece jen chceme
dělat natrvalo to, čemu se celý život věnujeme
– odjakživa jsme dělali akce pro rodiny s dětmi,
bavilo nás to a lidi to bavilo s námi. Založili jsme
občanské sdružení Země Nezemě. Také proto,
že nás vytrvale oslovovali kamarádi, že nemají
kam posílat děti na letní tábory podle svých
představ, tak ať něco vymyslíme. A že to děláme
celý život, máme zkušenosti pedagogické,
rodičovské, zvládáme i manažerské záležitosti,

spoustu netradičních nápadů, tak ať to zkusíme
profesionálně.
Uzrávalo to v nás, říká Marcel Pudich, akce jsme
pořádali bez jakékoli propagace, vlastně stačilo
dát vědět známým a měli jsme plno zájemců.
Několik let jsme si pronajímali různé objekty.
Jenže těch vhodných – když nechcete být ve
stanu nebo v chatkách, je pomálu. Navíc pořád
stěhujete obrovské množství materiálu, do toho
řešíte s majiteli rekreačních zařízení, proč není
to jídlo tak, jak jsme se domluvili 5x denně a kde
jsou objednané jogurty, dohadujete se o ceny.
Zjistili jsme, že je načase se podívat po něčem
svém. Vymysleli jsme si docela pevný plán.
A někdy v roce 2008 začali objíždět
Jindřichohradecko. Chtěli jsme do čistého
prostředí, já si přál trochu i hory, protože ty
bytostně miluju. Na náš objekt jsme měli spoustu
požadavků: stavení na samotě či polosamotě,
u lesa, blízko nějaké vody, také kdyby byla skalka
na lezení. Ve stavení aspoň 30 lůžek, ubytování
pro školní třídu, jídelna, kuchyň – aby se dalo
vařit, jeden dva apartmány. A také bydlení
přímo pro nás a natrvalo.
Přáli jsme si, abychom mohli mít koně a další
zvířata, dodává Iva Pudichová. Když si napíšete
takovýhle seznam, začnete objíždět Jižní čechy
a hledáte objekt ke koupi, tak potkáte dvě možné
varianty: buď půjdete do naprosté ruiny, kterou
byste si sice mohli zbudovat k obrazu svému – ale
nemáte na to finance. Anebo objevíte upravený
objekt a na takový finančně nedosáhnete vůbec.
My jsme měli jen ten domeček ve Zvoli, který
jsme chtěli prodat, pokud bychom něco našli.
A kdy se stal ten zázrak?
Já mám takovou filozofii, říká Iva. Počkat,
netlačit věci dopředu násilím. Co má přijít,
přijde. Navíc je dobré zamyslet se nad tím, jestli
míříte na tu správnou cestu. Když jsme zjistili,
jak je naše vize nereálná, nechali jsme to být. Půl
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roku nato jsem měla jet do Kostelce na chalupu
– a – kdyby náhodou – koukla na web. A tam
visela teprve dva týdny nabídka statku Výštice.
Já netušila, kde to je – přece jen je Kostelec na
druhé straně Vltavy, tam to znám líp – tak jsem
přesvědčila realitní agentku, abych se v neděli
mohla na statek podívat. Všechno jsem nafotila,
ukázala manželovi: „Podívej, je tam všechno, co
jsme si vysnili a možná bychom na to finančně
dosáhli“.
A manžel řekl, že ano. Takže jsme udělali
rozhodnutí, že statek chceme, a nakonec i díky
kamarádům, kteří nás podpořili, se koupě
odvážili. Statek jsme objevili koncem července,
v září podepsali smlouvu a poslední týden
v říjnu se stěhovali.
Jak jednoduché.
Rozhodnutí – to je samozřejmě bod zlomu.
Ale pak nastane spousta těch dalších malých
rozhodnutí. Prodej domu. Chvíle, kdy musíte
sbalit ten pohodový vymazlený domeček, kde
nám vlastně nic nechybělo a vyrazit do prostoru,
kde vás čeká budování a rekonstrukce a práce
a práce a práce – pak samozřejmě začnete
pochybovat, jestli to bylo správné a co jste tím
vlastně všechno předurčili. Osud vašich dětí
a přemýšlení, komu tady spadne nějaká taška na
hlavu, jak to všechno pojistíme, aby se nikomu
nic nestalo, co když se tady lidem nebude líbit
strana 6

a nebudou sem jezdit, co když tady bude
v zimě zima. Ale ty pochyby ustanou ve chvíli,
kdy se přestěhujete, a začnete prostě reálně
fungovat. Klientelu jsme si s sebou přetáhli
z řad občanského sdružení, lidi, kteří s námi
jezdili vždycky, jezdí dosud. A přibývají
další, měli jsme vazby na školy a neziskovky,
adaptační kurzy, rodiny s dětmi. Zjistili jsme,
že nám tady nic nechybí, naopak hodně
dobrého přebývá.
Co sem lidi nejvíc táhne, když nepočítám
vás? Zvířátka, samota?
Kombinace obojího. Rodiny jezdí proto, že
děti tady nic nepřejede, takže mohou být
celý den venku a v přírodě, jsou u koziček
a jsou šťastné. Jdou na koníčky, učí se je
obstarat a zajezdí si na nich. Výlety do
okolí. A pak jsou to akce, které nabízíme.
Letní tábory obsahují snad vše, nač si děti
vzpomenou. Lodičky na rybníku a pak
třeba jedeme Vltavu, vymýšlíme spoustu
nových netradičních her, lanové aktivity,
tábory s ježděním na koních a prací okolo
nich, plavení koní, víkendy pro vnoučata
a prarodiče, zabijačka, svatby. Pravidelně
u nás celoročně každý týden funguje jezdecký
kroužek pro děti z okolí. Některé začaly od
nuly a nyní jezdíme na vyjížďky do okolních
lesů a začínáme pomýšlet na první závody.

Nejste jen ti, co si umí hrát, ale máte
i hmatatelný manažerský základ, oba jste už
v životě hodně dokázali. Životní změna je to
velká, ale vypadáte, že tu jste hodně šťastní.
A co na vaše rozhodnutí řekli vaši synové?
Nebylo to pro ně překvapení, o našich
plánech jsme mluvili. Starší je na Jihočeské
univerzitě, studuje obor záchranář, mladší letos
maturuje. A myslíme si, že i když bydlí mezi
poli, kamarády si tady našli. Honza miluje sport
a zapojil se i do místního fotbalového týmu
a s Matějem nám oba pomáhají už léta jako
kvalifikovaní instruktoři.
A nejen synové, ale pomáhají i jejich
kamarádi z Jihočeské univerzity. A hlavně si za
instruktory vychováváme odrostlé děti z našich
táborů, pro ně si děláme akce a školení. Učíme
je dramaturgii akcí, bezpečnost při uvádění
programů, uvádění her, organizujeme schůzky
týmů, vodácký výcvik na tekoucí vodě...
Rázně změnit kulisy svého života musí být
náročné, ale přiznejme, že v mnoha ohledech
i osvobozující. Převléct se z obleku do montérek
a stát se statkářem obnáší i topení v kotli,
prošťuchování kanalizace, stavění ohrad, boxů
pro koně a králíkárny. Zkrátka devatero řemesel
– od opravování všeho, co vám zůstalo v ruce
– třeba všechny kuchyňské spotřebiče tady byly
napojeny na jediné prodlužovačce, trubky topení
Hlubocký zpravodaj | březen 2014
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vedeny 30 cm pod terénem, generálka sociálního
zařízení neodkladná. První rok tedy byl hlavně
o zabezpečování bezpečnosti provozu.
Jistě je emotivní zážitek, pokud učitelka
a marketingový ředitel zvládnou v pět ráno
odrodit hříbátko (s mobilem na uchu, protože
veterinář přijede 10 minut poté, kdy vykouklo
na svět). A pozorovat hříbě, které se už dvě
hodiny po narození prochází s mámou loukou.
Naučíte se dojit – kozy tady žijí bez kozla a na
pastvě, mléko mají voňavé a dětem tady chutná.
A protože kozičky byly na návštěvě u kozla,
jasná zpráva: teď na jaře se čeká narození kůzlat.
Paní Ivu velký prostor statku příliš nezalekl,
prázdniny vždycky trávila u babičky v Kostelci
v podobném. Dobré je, že tenhle statek byl
vždycky v provozu a nikdy zcela opuštěn
nechátral. Navíc solidní založení stavby
a například krásné prostory půdy a velkorysé
velikosti místností jsou pro účely pobytu více
lidí předurčené.
Kdo vládne kuchyni?
Nejdřív jezdily vařit poněšické tety. Marcelka
z Nové Vsi byla zpočátku nepostradatelná na
úklid, přibrali jsme Zdeničku a máme i jeden
výborný manželský pár do kuchyně. A já
vyslala Marcela – protože ho vždycky bavilo
vařit, ale v tom velkém množství to je přece jen
rozdíl v přístupu – na kurz u Radka Kašpárka
a pak i u Zdeňka Polhreicha. Nejdřív zvládl
polívky – bramboračka, gulášová, kulajda,
potom omáčky – od rajské, koprové, svíčkové
až po francouzské. Další díl kurzu byl Jak vařit
efektivně z kvalitních surovin.
Naposledy jsem se naučil přípravu
rozmanitého studeného rautu, vysvětluje »mistr
kuchař«. To není jednoduché – nemůžete jen
nakrájet salám na mísy. Umím rolády z kuřete,
lososa a různých dalších mas, rosbífy, aspiky,
pěny. Na kurzu byli účastníci hlavně muži
a mně to opravdu prospělo. Když jsou tady
skupiny, které nepotřebují program, vařím já
a Marcelka se Zdeňkou pomáhají. Když máme
akce a musím být u programu, vaří obě děvčata.
Takže zvládáme jídla až pro 60 i víc lidí, včetně
svateb. Zažít na statku můžete i zabijačku, ale
musíte při ní pomáhat.
Kromě lidí jsou tady osobnostmi i zvířata. Pes,
nekousací a milý k dětem – konkurz vyhrála fenka
labradora, ale předvedla i své chybičky. Třeba
když rozžvýkala finanční hotovost ukrytou na
důležitý nákup v šuplíku nočního stolku. Pravda,
to byla ještě štěně, ale rozcupovaná kopička
dvoutisícovek – to byla pro paní domu nečekaná
infarktová situace. Bankovky tahala psovi až
z krku (a netušila, kolik jich psí slečna vlastně
sežrala) a brečela přitom hrůzou nad finanční
ztrátou. Nakonec skládali a lepili – hodně dlouho
– a banka peníze naštěstí vyměnila. Nežijou si
špatně, když u nich pes snídá dvoutisícovky –
říkají od těch dob kamarádi.
www.hluboka.cz

A koně? Díky pobytu venku jsou na zimu chlupatí
jako medvědi a nejkrásnější jsou mámy s hříbaty,
podobu nezapřou. Paní Iva koně miluje. Táta byl
veterinář, a já jako dítě po koních moc toužila,
ale právě proto, že dělal velká zvířata, a sám na
koních jezdil, tak mě k nim nikdy nepustil. Bál
se úrazů, že je to dřina, je to nebezpečné, takže
já místo ježdění dělala atletiku. A pak byla škola,
následovala vysoká, a pak děti, hypotéka a já se
k těm koním opravdu dostala za odměnu až po
letech.
Začalo to tím, říká pan Pudich, že jsem dal
ženě jako vánoční dárek pár lekcí na koni, ještě
ve Zvoli u Prahy. Začala chodit pravidelně. Pak
přišlo období, že zatoužila po třetím dítěti a já
nějak v tu chvíli nebyl stejně naladěný, tak jsem
Ivě poradil, ať si radši pořídí koně.
Ve Zvoli jsem měla kobylku Jolanu. Když jsem
kamarádovi kováři, u kterého jsme ji měli
ustájenou, řekla, že se stěhujeme, povídal: Hele,
to ji tam nemůžeš mít samotnou, vzala bys
taky mého Pilase? Pilas byl valach, osobnost,
filmový kaskadér a herec (Johanka z Arku,
Merlin, Letopisy Narnie a spousta dalších).
Jezdil na něm například i Depardie. Mě spadla
brada: Ty bys mi ho dal? Ale bylo to tak, Pilas
už byl starý a Milan mu chtěl dopřát krásný
odpočinek. Takže tady prožil dva roky a pak
nám v zimě vlítli divočáci do výběhu, koně se
splašili, a kůň si bohužel zlomil nohu, museli
jsme ho utratit.
Ale zjistila jsem, že když máte mezi koňáky
kamarády, vždycky se najde někdo, kdo je rád,
když se mu postaráte o staršího koně, aby si
mohl sehnat nového a měl čisté svědomí, že
svému koni dopřál hezký důchod. Takže nám
sem přibyl ještě valášek Loran. Sponzorsky
jsme od kamaráda dostali poničku Meduňku
a haflingu, kobylku Áju. S Jolanou vloni obě
přivedly na svět krásná hříbátka.
Váš statek je otevřen světu vlastně celý rok.
Odpočíváte vůbec?
Jedeme až do Vánoc, pak ještě oslavíme
Silvestra, nám lidi opravdu nevadí. Ale
pak si leden a únor bereme oddychový
čas – a začínáme zase až zabijačkou.
Aspoň uděláme účetnictví, začnou chodit
přihlášky na tábory a musíme dělat nutné
rekonstrukce. Pravda je, že máme sezónu
od jara, víkendy, pak školy v přírodě, to už
jsou týdny, prázdninové tábory s dětmi,
podzimní adaptační pobyty – a my třeba za
půl roku máme napřeskáčku 2 volné týdny.
A i když už máte nějaký personál a snažíte
si odpočinout, najít pro sebe nějaký volný
čas, přesto je to vysilující. Navíc zimní čas
je strašně drahý, hodně se protopí, je to tady
velké, nezateplené, vytopit celý objekt je
náročné – lidi z paneláku chtějí mít teplo na
tričko, což je pro venkovské stavení problém,
musíte prostory prohřívat týden předem.

Poslední akce roku je ale taková velkorodinná.
Lidi z Olešníku, Chlumce a Nové vsi na Silvestra
vyrazí na pochod a sejdou se u nás. Vymyslel
to starosta Olešníku, dobrej chlap, obec zaplatí
občerstvení – děláme párečky, klobásky,
bramboračku a svařák. A pak otevřeme
hospůdku. Hned první rok přišlo 150 lidí,
letos přes 200. Je to už tradice a Silvestr se nám
protáhne hodně do Nového roku.
Prozraďte ještě nějakou specialitku z vašich
dnů plných her.
Znáte malování tělem? Spolupracuje celá
skupina: maluje se prstem, pak dlaní, nosem,
loktem, patou, všichni si dobíhají pro barvu, je
to na čas a maluje se podle předlohy – malé děti
malují i zadečkem, ale to zakazujeme hnědou
barvu – směje se syn Matěj.
V létě vyjíždíme po památkách, byli
Rožmberkové, byl Rudolf II. Letos poputujeme
po stopách jihočeských vorařů, v plánu je
i výlet historickou námořní plachetnicí – a to
doopravdy na moři, to není fantazie, ale krásná
realita. A co patří ale úplně do říše fantazie,
směje se Iva Pudichová, je to, že jsem požádala
Jihotrans a Veolii, jestli by tady nechali
zastavovat autobusovou linku Praha, Roztyly –
Budějovice. Zastávka Třešňovka byla povolena
i pro dálkové autobusy, takže k nám jezdí přímá
linka – což je obrovská výhoda pro pražské
školy, které nám sem jezdí.
Tak jak? Máte také chuť odjet do Země
Nezemě? Tady je ochutnávka akcí. Ceny
jsou příjemné, pohoda k nezaplacení. A ve
vašem výběru by neměla zvítězit jenom ta
zabijačka!
Jaro: Jarní prázdniny na Výštici. Zabijačka
na statku. Velikonoce.
Léto: Týdny s výukou jízdy na koních.
Výprava do země Nezemě. Zážitkový kurs:
Indiana Jones a tajemná princezna. Letní
tábory: Bradavice – prázdniny v Prasinkách.
Hobit – aneb cesta tam a zase zpět. Ať žijí
duchové!!! Prázdniny se Zemí nezemí
(historický se sjezdem Vltavy). 4. ročník
Tajného závodu – soutěžní víkend.
Podzimní prázdniny: Barevný podzimní
víkend na statku pro úplně každého.
Zima: Adventní a mikulášský víkend.
Pokud byste se chtěli odreagovat prací, tak
je pro vás určena jarní a podzimní brigáda.
A jak říkal jeden kamarád: »Netušil jsem, že
i práce na cizím může být příjemná.«
Kontakt:
www.statekvystice.cz
www.zeme nezeme.cz
pudiska@volny.cz

strana 7

Foto: Jan Pirgl

ROZHOVOR

Holky z naší školky
Majdalenka, Apolenka s Veronikou
a taky Věrka, Zdeňka, Majka, Lenka s Monikou.
No jasně Klára, Ančí, Bára, Mančí už nevím čí,
to všechno byly holky z naší školky senzační.
Jé, jé, jé
kdepak ty fajn holky jsou?
A kde maj hračky svý,
ty naše lásky tříletý.
Pá, pá, pá
řekli jsme pá před školkou.
Bylo nám právě šest
a začla další dívčí show.
I když pak poznali jsme spoustu dalších dívek
a jmen, plavovlásky, černovlásky, žár i sen.
V rytmu diska: z dálky, z blízka, i v náručí,
přesto jsou stále holky z naší školky nejhezčí.
Jé, jé, jé
kdepak ty fajn holky jsou
a kde maj cůpky svý,
ty naše lásky tříletý.
Pá, pá, pá
říkáme dál před školkou,
to se ví, léta jdou
Ale ty holky nestárnou.
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Jsou zaměstnání a povolání.
Vnímáte ten rozdíl?
I když nechci nikoho urazit, řekla bych, že
jsou profese, kde lze pracovní dobu strávit
poměrně v klidu i s bolavou hlavou. Kde si
občas můžete ulevit, slevit z disciplíny.
Profese učitelek mateřských škol k těmto
teplým místečkům nepatří. Pokud máte
zodpovědnost za pytel blech či 20 živých
dětí, musíte být v pozoru každou minutu
své pracovní doby. Na profesi učitelek
můžeme odříkat spoustu podařených vtipů,
ale přiznat si musíme, že jim svěřujeme to
nejmilovanější, co máme, a že učitelky se
velkou měrou podílejí na výchově našich dětí.
Že, jak někdy zjistíme, dokonce napravují
chyby, kterých se jako rodiče dopouštíme.
Jejich trpělivost a invence například ve
výchově výtvarné mě vždy uváděla v úžas.
Myslím si, že i když jsme někdy tak hloupatí,
že své učitelky z mateřinky jako odrostlejší
absolventi »zapomeneme« pozdravit – přesto
je máme někde uvnitř dušiček ukryté. A to
tak, že navždy.
Ano, ony přesně ví, jací jsme byli a jakými
jsme se stali. Proto jsme do fotokroniky lidí
kolem nás přidali učitelky a další pracovnice
mateřské školy Hluboká.

Je to čistě dámský kolektiv. Řekněme bohužel,
protože mužský element by v předškolní
výchově dobře doplnil mužský vzor. Naštěstí
školka má pana údržbáře, Václava Čížka, který
se ve správné roli všeuměla objevuje ve všech
školkách ve městě. »Je k nezaplacení,« potvrzuje
ředitelka mateřské školy, Mgr. Daniela Remtová.
»Školka je ve více budovách, které už hodně
pamatují, každá má zahradu, trvalá údržba je
často na programu dne. Něco jsme dělaly samy
s učitelkami, něco s rodiči, ale žádat na různé
drobné opravy odborné firmy, to je drahá
a nereálná záležitost. Je třeba mít pro každou
školní zahradu sekačku trávy? Hloupost. Lepší
je mít jednu sekačku a jednoho člověka, který
je postupně poseče. Potřebuju někoho, kdo si
všechno zařídí sám, materiál obstará sám, a ještě
to bude umět opravit. Od smontování nábytku
po opravu kapajících kohoutků. Pan Čížek
přijde třeba i v sobotu, v neděli, a je s ním skvělá
domluva. Takže jediný – ale důležitý – mužský
element, který se ve školce pohybuje, je on.«
Co školka přeje rodičům a dětem?
»Co přejeme nejen na začátku každého
kalendářního roku, k různým svátkům, ale
vlastně pořád? Myslím, že má přání jsou
podobná přáním všech našich učitelek.
Hlubocký zpravodaj | březen 2014

ROZHOVOR
Přála bych všem dětem, aby jim rodiče
věnovali svůj čas, pozornost, hráli si s nimi,
občas je láskyplně pomuchlovali a četli jim
pohádky. Výchova není o tom, plnit dětem
všechna přání. Dítě potřebuje pro pocit
bezpečí a pořádku vědět, že nad ním nějaká
autorita je a že je spravedlivá a je na ni
spolehnutí. Pro děti je to důležité. Nejde o to,
že by neměla být legrace a nehráli jsme si, ale
každý člověk, i ten nejmenší človíček, musí
mít pocit nějakého řádu. Bez toho by svět
nefungoval.
Někdy mi to připadá jako fráze a klišé, ale
ona je v nich pravda: Přála bych lidem, aby
se na sebe víc usmívali a ve všem našli něco
pozitivního. Vždycky si vzpomenu na svoji
babičku, která mi říkala, Danielko, když ti
někdo není sympatický, tak si vždycky řekni, že
i v něm je něco dobrého – a to dobré v něm najdi.
Pro naši babičku bylo i blbec sprosté slovo, ta
by dnešní dobu opravdu nepochopila. Kdyby
viděla zprávy nebo dnešní dětské seriály, které
televize pouští dětem, asi by ji obešla hrůza.«
Jak znám učitelky všech oddělení hlubocké
mateřinky, myslím, že všude je dětem dobře.
Dětské výtvarné práce vás vždycky přesvědčí
o tom, že dětská fantazie je bez hranic, a ve
školkách že kvete to pravé umění. Dětská
energie dokáže své okolí nabít velmi pozitivně.
Navíc komunikace s dětmi je autentická
a na nic si nehraje, faleš nás čeká až v letech
dospělejších. Ve školkách brečíte dojetím na
besídkách, ve školce vidíte poctivé snažení
dětí, aby přednášely, malovaly, tancovaly nebo
zpívaly nejlíp, jak dokážou. Mám občas pocit,
že do těch šesti let vlastně ze sebe vydáváme
to nejlepší, a ve zbytku života si to už vlastně
jenom kazíme.

Přijímání dětí do mateřské školy
pro školní rok 2014 2015
Přijímání dětí pro nový školní rok 2014 2015 bude probíhat postupně na 3 pracovištích
v době od 7,30 hod. do 11,30 hod. vždy jeden den v měsíci dubnu 2014.

MŠ Masarykova 56
MŠ Masarykova 62
MŠ Ruská 527 		

pondělí 		
úterý 		
středa 		

7. 4. 2014
8. 4. 2014
9. 4. 2014

Bližší informace k Přijímání dětí do MŠ budou zveřejněny na webových stránkách MŠ Hluboká
nad Vltavou (http://www.ms.hluboka.cz/) v průběhu měsíce března 2014.
Nevíte, do kterého předškolního zařízení v blízkosti vašeho bydliště zapsat svého předškoláka?
Přijďte se ve středu 26. března 2014 podívat. Na všech pracovištích Mateřské školy Hluboká nad
Vltavou bude probíhat »Den otevřených dveří«. Zákonní zástupci si v době od 9.00 hod. do
11.30 hod. mohou prohlédnout prostory jednotlivých předškolních zařízení a získat potřebné
informace k chodu jednotlivých odloučených pracovišť.

Letní příměstský tábor
Poškolák 2014
Centrum volného času Poškolák Hluboká nad Vltavou pro Vás letos připravil 5 BĚHŮ ZÁBAVY
A DOBRODRUŽSTVÍ. Více na www.cvcposkolak.webnode.cz v sekci Příměstské tábory.
Od 1. března otevírá Centrum volného času Poškolák

Montessori centrum Srdíčko
Centrum je určeno pro děti od 18 měsíců až do 6 let. Centrum bude
pravidelně otevřené pondělí – čtvrtek v dopoledních hodinách od 8.30
– 12. 30. V případě zájmu o získání dalších informací o chodu centra
nebo seznámení se s Lenkou Hadačovou, která bude s vašimi dětmi
v prostorách centra pracovat, se zastavte v Cvč Poškolák v Základní
škole Hluboká nad Vlt.

MŠ Masarykova 62:
Řehořová Marcela, Schönová Stanislava,
Fellinghauerová Jana, Jurásková Helena,
Růžičková Božena a Chrtová Blanka –
provozní pracovnice
MŠ Masarykova 56:
Kostečková
Dana,
Láchová
Ivana,
Bc. Šebková Zuzana, Mgr. Jišová Jana,
Kubelková Marie, Moserová Jaroslava
MŠ Ruská 527:
Mgr. Remtová Daniela, Návarová Irena,
Pravdová Marcela, Čejková Ilona, Jancurová
Alena, Gabrišková Šárka
Pak jsou součástí i kuchařinky – také tvoří
náš kolektiv:
Vojtová
Radka,
Jelínková
Jitka,
Schmidmayerová Jaroslava, Kovářová Marie
a šikovný údržbář je pan Václav Čížek
www.hluboka.cz
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Inventura v Panoramě
Definujme si: Co je to Panorama? A odpovězme
si: Panorama je kulturní zařízení, otevřené jako
jedno z mála v republice v době těsně po revoluci,
kde po dvou svých předchůdcích pan Petr Píša
už 15 let nabízí kultury lačnému divákovi
a posluchači kulturní vyžití. Nutno přiznat, že
je to povolání občas i stresující, neb nelze mu
zůstati pouze v roli distingovaného umělce –
nutno suplovat též roli správce budovy, uklízečky,
vyměňovače prasklých žárovek a zmizelých
toaletních papírů, dramaturga programové
skladby, výstav ve foyer, prodavače vstupenek,
telefonistu a informátora, a převlékače kabátů
(z montérek do smokingu a hup na dirigentský
stupínek či šup nástroj do ruky a hrát).
Nejnevděčnější rolí je evidentně role prosebníka,
neb kulturu ve všech evropských zemích a asi
na celé planetě nutno dotovat, ale ne vždy je
to možné jednoduše vysvětlit, jak divákovi, tak
těm, kteří jsou zdrojem financí. Divákovi chybí
v budově luxus La Scaly a jako daňoví poplatníci
bychom sice chtěli biják za 9 kaček, ale zase
aby se na provoz z rozpočtu města nemuselo
odsypávat příliš. Petr Píša má výhodu, že jsa
umělcem, má k ostatním umělcům blíž, a že
dokáže přilákat i zvučná jména. Pravda, aura
zámku Hluboká k tomu napomáhá, ale přesto,
přiznejme mu zásluhu. I když hudební festival,
který každoročně koná, pod hlavičku Panoramy
oficiálně nepatří, mám za to, že kultura na
Hluboké je jen jedna. Divák příliš neřeší ani roli
producenta ani organizátora, spíš se chce bavit
s umělci, které má v oblibě.
Z čeho máš radost?
Že se nám u nás na rozdíl od jiných – a že opravdu
mnohá kina zahynula – povedla digitalizace
kina, máme krásná filmová představení, která
právě díky digitalizaci mají už svou pevnou
základnu a lidé zase nalézají cestu zpátky do
biografu. Což nás samozřejmě velmi těší. A je
to jistě díky kvalitnímu obrazu a zvuku, ale
i díky včasnému uvedení premiér v našem
kině v Hluboké nad Vltavou. Kino Hluboká
se tak podařilo zachránit a máme zajištěny
srovnatelné filmové nabídky pro občany města
jako kina velká a jsou CELOROČNÍ nabídkou
v KC Panorama.
Další nejvytíženější celoroční nabídkou KC
je hudební škola, která má v současné době
104 žáků. V různých oborech, jak hudebních,
tak tanečních – v baletním oboru se vzdělává
zhruba 50 dětí – a zbytek jsou děti hudebního
oboru. Nabídka je široká: klasický klavír,
keybord, flétna, saxofon, klarinet, bicí, housle.
takže to rozpětí je poměrně velké. Vedoucí
těchto kroužků jsou všichni profesionálové ve
svém oboru, včetně primabaleríny Jindřišky
Müllerové.
Dále se v každou středu v Panoramě scházejí
důchodci a jsou tady snad spokojeni.
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Domovskou scénu a své zázemí zde má
divadelní spolek Křížžáci, který založil pan
Vladimír Kříž a který už sedmým rokem
režíruji. Letos uvádíme komedii Talisman,
kterou jsem okořenil známými písničkami
Voskovce a Wericha s muzikou Jaroslava Ježka.
Soubor chystá i další divadelní počin na letní
měsíce, kdy se ocitne i na otáčivém hledišti
v Týně nad Vltavou.
Dalším divadelním souborem je Divadlo
Pikl, které v Panoramě každoročně odehraje
v zimních měsících nemalý počet představení.
Další pravidelnou aktivitou, kterou vytváříme,
je adventní trh v Knížecím dvoře. Je rok od roku
víc navštěvovaný, což nás také těší, a je to myslím
si příjemná akce a pozastavení v předvánoční
první adventní neděli. Je to o punči a svařáku,
procházce kolem stánků, kde jsou opravdu ryze
lidová řemesla a výrobky místní školy a spolků,
ohýnek pro zahřátí a hlubočtí kapři pro děti,
a v rámci kulturní nabídky vystupují děti ze
školy pod vedením p. učitelky Martincové a jiné
soubory s koledami na dokreslení atmosféry.
Novinkou byla loni letní realizace dobré
myšlenky: letní kino na náměstí. Na prostranství
pod kostelem 5x potěšilo docela velký objem
diváků. Vyšlo počasí, což bylo štěstí – a tak
doufáme v totéž pro letošek. Připravil jsem
šest představení na červenec a šest na srpen,
a letní hlubocké kino vyvrcholí závěrečným
koncertem Abba revival Globus – takže to bude
takový retro koncert na závěr všech těch filmů
– také na náměstí. Pevně doufám v příjemný
večer bez letní bouřky.
Co si promítneme? Jen tak, co si namátkou
vzpomenu: budou tam filmy Pyšná princezna,
která se částečně natáčela také na Hluboké,
Obušku z pytle ven, to jsou dvě pohádky
připravené pro děti. Pro nás odrostlejší pak
česká komedie S tebou mě baví svět, Postřižiny,
Slavnosti sněženek a komedie, co už něco
pamatují: Eva tropí hlouposti, muzikál Kdyby
tisíc klarinetů a opět Noc na Karlštejně a další.
Od letošního roku jsem se rozhodl, že
se pokusím nabídnout divákům kina něco
zcela nového, a tím je promítání 1x měsíčně
ZDARMA pro nejmenší diváky z nabídky
českých večerníčků, jako například Maková
panenka, Maxipes Fík, Bob a Bobek,
Krteček, Rákosníček ad. Po dvou odehraných
představeních s úsměvem konstatuji, že to byla
dobrá myšlenka.
A i když sice moje další aktivita oficiálně
s Panoramou nesouvisí, myslím, že mě lidi
mají spojeného s Letním hudebním festivalem,
který se loni spojil s Alšovou jihočeskou galerií.
Festival organizuji společně právě s AJG a letos
nabídneme už 58. Hudební léto Hluboká. Na
festivalu vystoupí stálice a ozdoby festivalu,
Václav Hudeček houslista, kytarista Lubomír
Vrabec, nesmrtelný Spirituál kvintet, zavítá
Hradišťan s moravskou muzikou, bude tu
Gabriela Demeterová. Mám také připravený

hezký bonbónek – zajímavou projekci filmu,
kdy přímo v prostorech AJG na velikém plátně
promítneme Smetanovu Prodanou nevěstu.
Proběhne celkem 14 koncertů, většina se
bude odehrávat v AJG, tři v kostele a jeden
už zmiňovaný na náměstí. Takže Abba bude
součástí festivalu, ale zároveň i třešničkou na
dortu letních filmů.
Takže to už je ode mne nabídka na léto
– a to je momentální inventurou asi od nás
z Panoramy všechno… děkuji všem za přízeň,
a chci věřit, že se tady v Panoramě i jinde na
našich kulturních akcích budeme snad potkávat
i v dalších sezónách.
Panorama byla otevřena před 19 lety
s velkým nadšením a parádou – ale řekněme
si to upřímně, kultura vždy bude muset
být dotována a je stavěna do ponižující
role prosebníků. Vím, že se snažíš v rámci
úspor šetřit, kde se dá, jistě by mohla být
reprezentativnějším kulturním stánkem,
nicméně sponzoři se sem až tak nehrnou
a město musí také zvažovat, kam dát finance.
Ale asi bychom neměli být neskromní.
Panorama letos začala svou 19. sezónu
a samozřejmě je potřeba něco renovovat,
něco aspoň vylepšit. Podařilo se ve spolupráci
s majitelem objektu, kterým je město Hluboká,
že rada i zastupitelé rozhodli, aby se letos
vymalovalo, to je takový standard… Ale navíc
bude pravděpodobně vytvořena i další šatna –
na Hluboké máme víc divadelních uskupení,
tak aby měli důstojná zázemí. Dole ve vstupním
foyer vznikne příjemnější kout s posezením pro
hosty kulturních akcí.
Další investicí pro diváky sice neviditelnou,
ale životně důležitou, je skutečnost, že kotelna
přesluhuje zhruba deset let a je v havarijním
stavu. Její oprava by už nebyla smysluplná, a tak
letos dojde k napojení na centrální výtopnu na
Hluboké, což pro nás bude dobrá věc.
Trvale bolavým místem Panoramy je stav
venkovního schodiště – ale chápu, že město
Hluboká toho má k investování hodně, takže
není možné chtít všechno a hned. Přesto město
uvažuje ve spolupráci s panem architektem
Bartákem o rozšíření schodiště a jeho
zastřešení, to budou zásahy značné a musí se
řešit komplexně: architekt, město, stavební
úřad. Stejně tak by velmi prospělo zateplení
fasády budovy, ale to jsou všechno záležitosti,
kdy budeme doufat, že se aspoň něco podaří
zrealizovat, třeba už v dalším roce 2015 a pod
mým vedením.
Ano, to všechno by bylo užitečné a příjemné
pro hladší provoz. Nicméně, tyhle věci možná
až tak nemusíme vnímat – je to jako u člověka.
Není důležité, co má na sobě, ale jaký je uvnitř
a já doufám, že návštěvníkům je při návštěvách
Panoramy aspoň trochu příjemně na duši.
Rozhovor s panem Petrem Píšou,
provozovatelem KC Panorama
Hlubocký zpravodaj | březen 2014

INFORMACE

Dobrá zpráva
Charitativní únorový ples klubu Rotary Hluboká už po
osmé připravil svým členům a hostům příjemný pohodový
večer v plném sále Parkhotelu, tentokrát dokonce s účastí
tří kapel. A také tentokrát bylo vyšší vstupné bezezbytku
využito pro dobročinný účel – pro občanské sdružení
Kontakt bez bariér, starající se o plavecké kurzy hendikepovaných osob
v Českých Budějovicích. Výtěžek plesu a výše věnované částky byla
110 tis. Kč. Současný prezident Rotary clubu MUDr. Mirko Jakovlevič si tak
může připsat kladné skóre na morální účet hlubockého Rotary clubu.

Zápis ze schůze cestovního ruchu
ze dne 3. 2. 2014
1. Komise připomínkovala webové stránky města. Přítomní se shodli na
nutnosti umístit na stránky města webové kamery. Do budoucna pak
zvýšit atraktivitu stránek rozšířením nabídky zejména o interaktivní mapu
a prezentační video města Hluboké.
2. Paní Jozová informovala komisi o přípravě mobilní aplikace o Hluboké.
3. Komise se shodla dát podnět na město Hluboká nad Vltavou na nové ukazatele
na již stávající rozcestníky nebo jejich renovaci. V některých případech by bylo
vhodné vybudovat rozcestníky nové, viz železniční nádraží Hluboká.
4. Paní Mrázková s panem Sedláčkem představili sportovně relaxační aktivitu
»Nordic Walking«. Severská chůze s holemi s výkladem a představením města
z netradičních pohledů bude zpestřením nejen pro turisty, ale i pro občany
města Hluboká. V budoucnu se počítá s vytvořením sítě značených stezek
kolem Hluboké nad Vltavou.
5. Komise dala za úkol panu Vlasákovi doplnit ruskojazyčnou verzi brožury
Týden na Hluboké.
6. Byl představen grantový program vyhlášený Jčk na podporu cestovního
ruchu. Termín k dodání žádostí je do 19. 2. 2014.
7. Pan Hellebrant ze společnosti AerophotoCZ představil letecké a výškové
snímkování. Nabídl komisi vytvoření propagačního videa města Hluboké.
Jako reference komisi ukázal propagační video města Bratislavy a zámku
Hluboká. Komise se shodla na výhodách vytvoření videa a jeho výrobu
podpořila.
Jan Vlasák, Informační centrum

Poděkování za vstřícný přístup
veterinární ordinace MVDr. Vavřína
V dnešní době není samozřejmé se setkat s lidmi, kteří při svém
podnikání nezapomněli na lidský přístup. A proto je potřeba si takové
lidi připomínat. V našem městě je jedním příkladem takového přístupu
tým veterinární ordinace MVDr. Vladimíra Vavřína. Jeden z našich
pejsků už je v psím důchodovém věku a jak to tak bývá, zdravíčko už tolik
neslouží jako dříve, proto jsme častými
návštěvníky veterinární ordinace. Při
každé návštěvě se setkáme s milým
přístupem a odbornou pomocí.
Dokonce i když nám nedávno pejsek
znenadání zůstal ležet doma bez hnutí,
a ani s pomocí nemohl chodit, dostalo
se mu okamžité bezodkladné pomoci
na místě a dnes už zase spokojeně běhá
jako by se nic nestalo. Jsme moc rádi,
že máme takové lidi v našem městě,
a proto jim patří naše lidské díky a psí
haf a pac!
Lískovcovi
www.hluboka.cz

OZNÁMENÍ
Pracovníci finančního úřadu v Českých Budějovicích navštíví Městský
úřad Hluboká nad Vltavou ve věci přiznání k dani z příjmu fyzických
osob za rok 2013.
Ve dnech 3. a 10. března
od 10.00 do 16.30 hod
Konzultace proběhnou v zasedací místnosti MÚ.
Účelem je poskytnutí tiskopisů přiznání a informačních materiálů
poplatníkům.
Dále budou pracovníci finančního úřadu daňová přiznání přijímat,
případně zodpoví konkrétní dotazy k jejich vyplňování.
Stejně jako v minulých letech nelze daň platit na místě v hotovosti.
Jan Piskač, tajemník MÚ

Mírná zima umožnila údržbu
čerpacích stanic i čistírny
Každý dobrý hospodář pečuje o svůj majetek. Pravidelná údržba
a kontrola vodovodní a kanalizační sítě je nezbytná pro to, aby lidem tekla
z kohoutků kvalitní pitná voda a ta odpadní směřovala tam, kam směřovat
má.
Vodohospodářský majetek v Hluboké nad Vltavu provozuje společnost
ČEVAK, a. s. Letošní nezvykle mírné počasí umožnilo jejím zaměstnancům
pokračovat v údržbě a opravách svěřených objektů i v zimních měsících.
„Opravili jsme vnitřní i venkovní omítky, natřeli konstrukce a opravili
střešní izolace a oplocení na vodovodních čerpacích stanicích v Nádražní
ulici a Na Vyhlídce,“ popsal vedoucí provozního střediska Budějovicko
Jan Švejkar.
Stejné práce byly provedeny i na čistírně odpadních vod Munice,
kde zaměstnanci společnosti ČEVAK, a. s. vyměnili také některé části
biokontaktorů. Ty jsou důležité pro růst bakterií, které pomáhají čistit
odpadní vodu. „I díky příznivému počasí jsme byli hotovi již na konci
února,“ doplnil Jan Švejkar.
Lenka Zimmelová

INZERCE

■ Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15– 20 týdnů. Cena
149 – 185 Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale
téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
V pondělí 24. března 2014
Hluboká n. Vlt.– u vlak. nádraží poblíž SOŠ elektrotechnické
– 15.35 hod.
■ Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek
cena 20 – 30 Kč/ks
Případné bližší informace: Po Pá 9.00 – 16.00h
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Hluboká v číslech
Statistika věda je, má však cenné údaje. Jen tak pro
zajímavost trochu čísel, týkajících se našeho města.

Obecné informace

Status obce: město, Obec s rozšířenou působností:
České Budějovice, Okresní město: České
Budějovice, Kraj: Jihočeský
Počet částí: 11, Výměra obce: 91,12 km2,
Počet obyvatel: 4 974
Vybavenost obce: Pošta: ano Škola: ano
Zdravotnické zařízení: ano,
Počet podniků v obci: 768
souřadnice: 49° 3‘ 5” s. š., 14° 26‘ 9” v. d.
nadmořská výška: 394 m

Obyvatelstvo

Rozložení věkových skupin
Počet obyvatel celkem: 4 974
Počet obyvatel ve věku 0 – 14 let: 740 (14,88%)
Počet obyvatel ve věku 15 – 64 let: 3 516 (70,69%)
Počet obyvatel ve věku 65 a více let: 718 (14,44%)
2476 osob ekonomicky aktivní, 2300 zaměstnaní
Vývoj počtu obyvatel v posledních 10 letech
rok 2004: 4 678 osob, 2005: 4 764, 2006: 4 827,
2007: 4 921, 2008: 4 910, 2009: 4 913, 2010: 4 953,
2011: 4 935, 2012: 4 974
[údaje k 31. 12. uvedeného roku]
Národnostní složení obce
Česká: 92.93%, Moravská: 0.09%, Slezská: 0.00%,
Slovenská: 0.93%, Romská: 0.11%, Polská: 0.02%,
Německá: 0.82%, Ruská: 0.09% Ukrajinská: 0.13%,
Vietnamská: 0.15%, Ostatní: 1.52%,
Nezjištěno: 3.22%
Podíl nezaměstnaných osob v okrese
České Budějovice
Vývoj v okrese
2011
3. kvartál 2011: 5,40% (5 370 osob)
4. kvartál 2011: 5,80% (5 819 osob)
2012
1. kvartál 2012: 6,20% (6 183 osob)
2. kvartál 2012: 5,80% (5 804 osob)
3. kvartál 2012: 6,10% (6 070 osob)
4. kvartál 2012: 6,80% (6 988 osob)
2013
1. kvartál 2013: 5,60% (7 597 osob)
2. kvartál 2013: 5,20% (7 026 osob)
Orientační index kriminality = celkový počet

strana 12

trestných činů na počet obyvatel
Indikátor kriminality v okrese: 0.00863149619683
Indikátor kriminality ČR: 0.0093698011387274

Průměrné mzdy v kraji zvolené obce
v letech:
2008: 22.767 Kč
2009: 22.951 Kč
2010: 23.418 Kč
2011: 23.199 Kč
2012: 23.722 Kč

zdroj: www.odhadonline.cz

Narození, úmrtí

Potvrzení toho, že bohužel populace stárne –
a nejinak i na Hluboké. Až na jednu výjimku
každý rok zemřelo na Hluboké více lidí než se jich
narodilo.
rok
naroz. zemřelých
2009
43
47
2010
57
53
2011
43
52
2012
39
49
2013
44
52

Sňatky na Hluboké

podléhají vývoji a změnám. Za nedávných časů
bývalo pro budějovické vítanou atrakcí provdat
a oženit se na hlubockém zámku, dnes kvůli
tomu přijíždějí snoubenci nejen z celých Čech,
ale i z okolních států – a poslední dobou hlavně
z Ruska.
2009 sňatky celkem 331(z toho cizinci 54)
2010 sňatky celkem 227 (z toho cizinci 68)
2011 sňatky celkem 274 (z toho cizinci 75) místní
občané: 25
2012 sňatky celkem 257 (z toho cizinci 97) místní
občané: 28
2013 sňatky celkem 252 (z toho cizinci 119) místní
občané: 16
zdroj: hlubocká matrika

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

se v České republice konalo k rozhodnému
okamžiku půlnoci z pátku 25. na sobotu
26. března 2011.
■ byty celkem 2 276, z toho rodinné domy 1 567,
bytové domy 672, neobydlené byty celkem 466,
z toho změna uživatele 13, slouží k rekreaci 119,
přestavba 15, nezpůsobilé k bydlení 17. Počet
domů celkem 1 444 domy, z toho rodinné domy
1 336, bytové domy 79. Hospodařící domácnosti
celkem 1955.
■ náboženská víra celkem 4 982, z toho věřící –
hlásící se k církvi, náboženské společnosti 596,
z toho: církev adventistů sedmého dne 0, církev
bratrská 0, církev československá husitská 20,
církev římskokatolická 471, českobratrská církev
evangelická 4, náboženská společnost Svědkové
Jehovovi 0, pravoslavná církev v českých zemích
8, věřící – nehlásící se k žádné církvi ani nábož.
společnosti 401, bez náboženské víry 1 572,
neuvedeno 2 413
■ národnost celkem 4 982, česká 3 554, moravská
6, slovenská 44, maďarská 4, německá 9, polská 0,

romská 0, ruská 10, ukrajinská 6, vietnamská 4,
neuvedeno 1300
■ nejvyšší ukončené vzdělání (věk 15 a více)
celkem 4 211, z toho bez vzdělání 8, základní
vč. neukončeného 701, střední vč. vyučení (bez
maturity) 1 295, úplné střední s maturitou 1 172,
nástavbové studium 107, vyšší odborné vzdělání
58, vysokoškolské 696, z toho bakalářské 94,
magisterské 569,
■ pohlaví, celkem 4 982, muž 2 447, žena 2 535,
■ zaměstnaní celkem z 4 982 osob, z toho zaměstnaní
celkem 2 300, v tom zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající 2 113, pracující
studenti a učni 25, pracující důchodci 114, ženy na
mateřské dovolené 48,
vyjíždějící do škol celkem 507, v tom v rámci obce
156, mimo obec 351, vyjíždějící do zaměstnání
celkem 1 185, v tom v rámci obce 217, do jiné obce
okresu 856, do jiného okresu kraje 36, do jiného
kraje 51, do zahraničí 25
zdroj: Český statistický úřad
Obce jednotlivě (sčítání z roku 2001)
Bavorovice; katastrální území Bavorovice,
5,25 km2, 96 domů, 310 obyvatel;
od 14. června 1964, předtím samostatná obec
Buzkov; k. ú. Jeznice, 0 domů. 0 obyvatel;
od 1. července 1985, předtím část obce Purkarec;
úplně zatopen Hněvkovickou přehradou
Hluboká nad Vltavou; k. ú. Hluboká nad Vltavou,
34,10 km2, 867 domů, 3591 obyvatel
Hroznějovice; k. ú. Hroznějovice, 5,52 km2,
36 domů, 54 obyvatel; od 1. ledna 1988, předtím
část obce Kostelec
Jaroslavice; k. ú. Jaroslavice u Kostelce, 3,71 km2,
0 domů, 0 obyvatel; od 1. ledna 1988, předtím
část obce Kostelec; úplně zatopeny Hněvkovickou
přehradou
Jeznice; k. ú. Jeznice, 6,07 km2, 26 domů,
35 obyvatel; od 1. července 1985, předtím část obce
Purkarec,
Kostelec; k. ú. Kostelec, 4,51 km2, 55 domů,
134 obyvatel; od 1. ledna 1988, předtím samostatná
obec
Líšnice; k. ú. Líšnice u Kostelce, 12,57 km2,
26 domů, 31 obyvatel; od 1. července 1988, předtím
část obce Kostelec
Munice; k. ú. Munice, 5,70 km2, 69 domů,
200 obyvatel; od 14. června 1964, předtím
samostatná obec
Poněšice; k. ú. Poněšice, 6,31 km2,
29 číslovaných domů a několik budov
výukového centra Akademie múzických umění
v Praze, 33 obyvatel; od 1. ledna 1988, předtím
část obce Kostelec
Purkarec; k. ú. Purkarec, 7,39 km2, 59 domů,
150 obyvatel; od 1. července 1985, předtím
samostatná obec; z velké části zatopen
Hněvkovickou přehradou

Hlubocký zpravodaj | březen 2014

ZAJÍMAVOSTI

Víte, že...?
■ před 350 lety zemřel Jan Mydlář, známý staroměstský kat v Praze
(† 14. března 1664)
■ před 75 lety obsadilo hitlerovské Německo Československo, zbavilo nás
samostatnosti a vyhlásilo Protektorát Čechy a Morava (16. března 1939)
■ s tím souvisí další výročí, od té doby už 75 let jezdíme vpravo, což bylo
zavedeno za protektorátu Čechy a Morava
■ před 100 lety se narodil Bohumil Hrabal, český prozaik 28. března 1914

Jak jsem psal Anglického krále
... tam je akumulován lidský hovor, který jsem já vždycky miloval
a miluju dodnes, takže dá se říct, že prostě ten proud toho mého
hovoru a mého psaní úzce souvisí s hospodou, restauracema, ale
vždycky tedy spíš s hospodou. Mí přátelé byli vždycky pinglové, a jsou
i dodnes. Moje žena, kterou jsem poznal, moje žena, které říkali Pipsi,
tak tu jsem poznal, když byla zaměstnána jako pokladní v hotelu Paříž.
Chodíval jsem jí naproti, seděla tam v té kuchyni a všechno co teklo
z kuchyně, tak prošlo pokladnou jí, teda skrz její ruce. Přicházela
domů, vzali jsme se, žili jsme spolu pětadvacet let, žena byla nejdřív
v hotelu Paříž a potom prodávala kuřata na rohu Jindřišské a Panské
ulice, v grilu hotelu Palace, takže já byl neustále ve styku s povědomím,
který je napnuto mezi obyčejnou hospodou a restaurací a pochopitelně
tam, aniž bych chtěl, vždycky jsem se umazal tím, co bylo vyprávěno.
Bohumil Hrabal

Kdo to ví, odpoví

■ Pokud jsi pravák, máš tendenci žvýkat jídlo na pravé straně úst.
■ Pokud jsi levák, máš tendenci žvýkat jídlo na levé straně úst.
■ Aby vyprodukovaly kilo medu, musí včely sesbírat nektar z více jak čtyř
milionů květů.
■ Heroin je obchodní značka morfinu, prodávaného kdysi firmou ‚Bayer‘.
■ Turisté navštěvující Island by měli vědět, že dávání spropitného
v restauraci je považováno za urážku.
■ Lidé v nudistických koloniích hrají ze všech sportů nejvíc volejbal.
■ Astronauti nemohou říhat – v kosmické lodi není zemská přitažlivost,
která by oddělila tekutinu od plynů v jejich žaludcích.
■ Mona Lisa nemá obočí. V době renesance bylo v módě je holit!
■ Z důvodu rychlosti, kterou Země obíhá kolem Slunce, je nemožné aby
zatmění Slunce trvalo víc jak 7 minut a 58 vteřin.
■ Google je ve skutečnosti název čísla s milionem nul.
■ Sklo se rozloží za milion let, což znamená, že se nikdy neopotřebuje
a může být nekonečněkrát recyklováno!
■ Zlato je jediný kov, který nekoroduje, i když by bylo zakopáno v zemi
tisíc let.
■ Jazyk je jediný sval těla, který je upevněn pouze na jednom konci.
■ Pokud přestaneš mít žízeň, potřebuješ se napít. Když je lidské tělo
dehydrováno, mechanismus žízně se vypne.
■ Každým rokem 2.000 000 kuřáků buď přestane kouřit, nebo zemře na
nemoci vyvolané tabákem.
■ Nula je jediné číslo, které nemůže být vyjádřeno římskými číslicemi.
■ Když se po jídle napiješ vody, snížíš kyselost v ústech o 61 procent.
■ Arašídový olej je používán k vaření na ponorkách, protože nekouří,
pokud není zahřát na víc jak 230° C.
■ Hučení, které slyšíme když dáme mušli k uchu, není zvuk oceánu, ale
zvuk krve proudící v žilách ucha.
■ Devět z deseti živých organizmů se vyskytuje v oceánu.
■ Banánovník se nemůže sám reprodukovat. Může se rozmnožovat pouze
s pomocí člověka.
■ Letiště ve vyšších výškách potřebují delší startovací a přistávací dráhu
z důvodu nižší hustoty vzduchu.
www.hluboka.cz

■ Zub je jediná část lidského těla, která se sama nedovede zahojit.
■ Ve starověkém Řecku hození jablka dívce bylo tradičním požádáním
o ruku. Dívka přijala chycením jablka.
■ Inteligentní lidé mají ve vlasech obsaženo více zinku a mědi.
■ Ocas komety vždy směřuje od Slunce.
■ Kofein zvyšuje účinek aspirinu a dalších léků proti bolesti, proto je
přidáván do některých léků.
■ Vojenský pozdrav pochází ze středověku, kdy rytíři zvedali hledí svého
brnění, aby ukázali svou totožnost.
■ Pokud budeš na dně hluboké studny nebo vysokého komínu a podíváš se
nahoru, uvidíš hvězdy i uprostřed dne.
■ Když člověk umírá, poslední ze smyslů, který ztrácí je sluch. První ztratí
zrak.
■ Ve starověku si neznámí lidé podávali ruce, aby ukázali že v nich nemají
zbraň.
■ Jahody jsou jediné ovoce, jehož semena rostou vně plodu.
■ Avokádo má nejvyšší počet kalorií ze všeho ovoce – 167 kalorií na sto
gramů.
■ Měsíc se každým rokem vzdaluje od Země o pět centimetrů.
■ Země se stává každým dnem těžší o 100 tun z důvodu dopadajícího
vesmírného prachu.
■ Z důvodu přitažlivosti zemské není možné, aby hory byly vyšší než
15.000 metrů.
■ Mickey Mouse je v Itálii znám jako »Topolino«.
■ Vojáci musí zrušit krok, když pochodují po mostě, protože by mohli
způsobit vibrace dostatečné k tomu, aby se most zbortil.
■ Na rovníku váží všechno o jedno procento méně.
■ Na každý další kilogram, o který se zvýší náklad vesmírné rakety, je třeba
při startu přidat 530 kilogramů paliva.
■ Písmeno J se nevyskytuje v periodické tabulce prvků.
INZERCE

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou
Vás srdečně zve
na

BURZU A MINITRH
JARO-LÉTO 2014

pátek 28. 3. 13.00 - 18.00
sobota 29. 3. 9.30 - 14.00
v ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU
v HLUBOKÉ NAD VLTAVOU (NAPROTI KOSTELU)
Jde o burzu dětského a těhotenského oblečení, hraček a sportovních
potřeb a velikonoční řemeslný a kulinářský minitrh. Zájemci
o prodej si požádají o přidělení pořadového čísla emailem
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz nebo smskou na 774 22 50 63.
Připraví si seznam věcí (formulář Vám bude zaslán emailem) a věci
označí dle instrukcí. Příjem věcí proběhne: ve čtvrtek
od 16 do 18 hodin a v pátek od 10 do 11 hodin a výdej věcí v sobotu
od 14 do 16 hodin. MC si účtuje 20% z ceny prodaných věcí
od nečlenů a 10% od členů. Počet věcí je omezen na max. 100 ks.

www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz
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UDĚLEJME SI SAMI

Udělejme si to sami

HLUBOCKÉ KROUŽKY

Poškolák je za odměnu

Nevím, jak to máte vy, ale ve snaze vyhnout se všem přísadám, konzervantům
a dalším šidítkům moderní doby, nejraději si doma připravujeme jídla ze
základních surovin. Co nejmíň polotovarů či zázračných potravin s dobou
spotřeby měsíců a roků. Makový závin s trvanlivostí tři měsíce mě děsí. Vás
také? Když bábovku, tak dnešní od babičky, když šunku tak opravdu z prasečí
prdelky a ne rozmixovanou z kuřecího separátu, když párek, tak bez sóji.
Asi tak to myslím. A napadlo mě, že bychom si dobré recepty z hlubockých
kuchyní mohli občas vzájemně prozradit. Tyhle dnešní jsem potkala na
jednom webu, kde hospodyňky ještě odplavují nečistotu sodou a jablečným
octem a jejich rodinné stříbro se blýská i bez chemie. Zkusme to také tak
a aspoň trochu nechejme vydechnout matku přírodu. Takže malá ochutnávka
– je sladká, zkuste to.

Sladké ořechy

Budete potřebovat:
100 g půlek vlašských ořechů, 225 g třtinového cukru, šťávu z jednoho pomeranče
naředěnou do 150 ml vodou, 1 lžičku mleté skořice
Roztopte troubu na 180° C, na pečící papír rozprostřete vlašáky a nechte péct
15 minut.
Na plotně v hrnci smíchejte cukr a pomerančovou šťávu, nechte úplně
rozpustit. Pak přiveďte rychle do varu, nemíchejte a nechejte teplotu směsi
dosáhnou 120° C. Pak odstavte a přidejte skořici a vlašáky, míchejte až směs
zkrémovatí. Po vychladnutí ručně oddělte jednotlivé oříšky.

Léčivé rozinky pro ty, kdo trpí nachlazením a sníženou imunitou. Každodenní
»zobání« těchto rozinek je skvělou prevencí proti infekci.
Budete potřebovat:
Balíček rozinek, horká voda na spaření rozinek, šťáva ze dvou citrónů
Balíček rozinek spaříme horkou vodou a dáme do misky. Na ně vymačkáme
šťávu ze dvou citrónů a necháme několik hodin nasáknout a nabobtnat.
Vitamín C se tak naváže na hroznový cukr a má pak v našem organizmu větší
účinek. Každodenní »zobání« těchto rozinek je skvělou prevencí proti infekci.

Domácí citrónový sirup

Zatímco uvědomělé maminky nalívají děti vodou, od babiček se nám
vracejí se sirupovým přívlastkem. Bohužel se to těžko odbourává. Protože
nejsem fanda karmínových barviv, bylo potřeba vyhrabat něco starého
a osvědčeného. Poslouží tenhle koncentrovaný sirup pro přípravu staré dobré
anglické lemonade (= citronády).
Budete potřebovat:
5 šťavnatých chemicky neošetřených citronů, 700 g třtinového cukru, 570 ml
vařící vody, 25 g kyseliny vinné
Oloupejte tence citrónovou kůru. Kůru a cukr dejte do velké mísy. Přidejte
vařící vodu a promíchejte. Vymačkejte citrony a šťávu a kyselinu vinnou
přidejte ke kůře. Nechte vychladnout, pak přeceďte a uchovávejte v lahvi se
zátkou. Na jednu sklenici potřebujete 2 polévkové lžíce sirupu.

Domácí smetanová srdíčka do koupele

Až nebudete mít nic lepšího na práci, udělejte si (sami doma)
smetanovomandlová srdíčka do koupele. Děti budou koukat / koupat se s o to
větší radostí a vy budete třeba mít šanci si nějaké to srdíčko omylem hodit do
kafe a v klidu si ho vypít.
Budete potřebovat:
1/4 l smetany do kávy 10 %, 100 ml mandlového oleje
Ohřejte ingredience v teplé lázni, předšlehejte 1-2 minuty smetanu, a po
trochách přilívejte a zašlehávejte olej, pokračujte ve šlehání do vychlazení,
vlijte do formiček na led (srdíčkový tvar), překryjte potravinovou fólií a uložte
do mrazáku. Spotřebujte do 3 měsíců.
http://www.homemade.cz
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Domácí léčivé citrónové rozinky

Vlastně ani nevím, jestli se ještě dneska děti nechávají po škole.
Rozhodně v areálu hlubocké základní školy jeden Poškolák s velkým
P existuje – a děti v něm po škole zůstávají moc rády. Duchovní
vůdkyní Centra volného času Poškolák je Valerie Chromá, DiS,
výborná fyzioterapeutka a také šikovná maminka tří holčiček.
Nevzdala se ani své první profese, a té druhé věnuje opravdu hodně
času a hodně energie. Díky tomu se tak Poškolák může chlubit
velkou nabídkou dětských kroužků a sdružovat řadu šikovných
lektorů, téměř výhradně »hlubocké národnosti«. Valérie má další
skvělé nápady, některé už ve stádiu těsně před realizací, jiné jsou
zatím utajené.
Hlubočtí poškoláčci si mají kde hrát, kde se nenápadně poučit,
kde si zasportovat a na co se těšit.
Co je to vlastně Poškolák?
Centrum volného času Poškolák plynule navázalo na Centrum
volného času dětí a mládeže, které ukončilo činnost v květnu
roku 2011. Tehdejší centrum tehdy bylo spojeno se školou
a spolupracovalo se SRPDŠ, Poškolák už je občanské sdružení,
striktně samostatně hospodařící subjekt. Takže nejsme se školou
spojeni například financemi, nicméně spolupráce mezi školou
a Poškolákem samozřejmě funguje velice úzce.
Nesporná výhoda téhle školy je samozřejmě v její poloze v parku,
navíc projektována byla na 750 dětí, a tolik dětí do ní dnes nechodí,
takže není přeplněná. Sportoviště je také přímo u ní, včetně nyní
nové atletické dráhy. Zázemí v Základní škole Hluboká nad Vltavou
je bezkonkurenční, poskytuje nám místnost na taneční kroužky,
místnost pro výtvarné obory a učebnu pro obory vzdělávací, dále
díky vedení školy můžeme používat keramickou dílnu, tělocvičnu,
malý sál a počítačovou učebnu. A jsme tak školním dětem co
nejblíž.

Hlubocký zpravodaj | březen 2014
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Nabízíte dětem možnost, jak kreativně vyplnit volný čas. Pouze
dětem ze základní školy?
Nejen těm. Nabízíme velké množství zájmových kroužků pro různé
věkové skupiny. Oslovujeme děti z mateřských školek, základních
škol, ale i dospívající či dospělé. Například od března otvíráme další
novinku, montessori školičku. Někdy je to i o náhodách – zrovna
jsme o něčem podobném přemýšleli, a lektorka nám zaklepala
na dveře. Že by tady na Hluboké chtěla vytvořit montessori klub
a jestli máme nějaké vhodné prostory. Máme. A tušíme, že podobný
klub si přejí místní maminky, určitě tu myšlenku podporují a těší
se na to. Takže věkový rozptyl našich svěřenců je od 18 měsíců
do 15 let. Na různé kroužky chodí kolem 350 – 360 dětí týdně.
Myslím, že na to, že do základní školy chodí 450 dětí, je frekvence
dětí v Poškolákovi velmi dobrá.
Kolik kroužků Poškolák nabízí?
Kroužků je hodně, určitě kolem 35.
Některé kroužky tady samozřejmě už byly, takže pokud fungovaly,
nerušila jsem je. V září pokaždé nabídneme asi 40 – 45 kroužků.
Když se naplní aspoň tak, abychom zaplatili lektora – protože
pomůcky jsou v naší režii, otevřeme je. Minimum dětí v kroužku je
devět. Poškolák nefunguje jako byznys, chceme, aby děti obsadily
kroužky, které je budou bavit, v tom vidíme smysl Poškoláka.
Máme sportovní kroužky, tam je na špičce a nej nej nejvíc
obsazený florbal. Florbal je alfa omega na téhle škole, má tu svou
historii a kluci ho milují, vede je Tadeáš Melíšek. Kroužky florbalu
jsou naprosto plné, bohužel nafouknout tělocvičnu už nelze. Potom
následují kroužky atletika, gymnastika, sportovní hry, zdravá záda,
balet, aerobik, basketbal. Ping-pong, to je zas oblíbená novinka
loňského roku.
O výhodách Poškoláka svědčí to, že ping-pong chtěli vedoucí
kroužku otevřít v sokolovně, ale tam se jim nezadařilo, měli
přihlášenou moji dceru a ještě jednoho chlapce. Jinak nikoho.
www.hluboka.cz

A tak jsem navrhla, jestli se nechtějí přesunout se stoly sem.
Udělali to, a mají úplně přeplněný kroužek. Vede ho pan Böhm,
bývalý juniorský reprezentant ping-pongu v ČR, a pan Valenta, to
je velká záštita stolního tenisu. Protože nutno přiznat, školní děti
– nebo spíše rodiče – jsou v tomto ohledu trošku zhýčkaní, zvykli
si, že mají většinu kroužků ve škole a tak jim to vyhovuje. Princip
Poškoláka je takový, že skončí škola, děti jdou do jídelny a pak do
družiny a my podle rozvrhu navážeme kroužky. Když je dítě starší,
dojde na kroužek samotné, pokud ještě chodí do družiny, lektor si
je vyzvedne a pak ho zase vrátí. Tím je o bezpečí dětí postaráno
a rodiče nemusí děti nikam vodit.
Takže fungujete jako americká internátní škola!
Pravda je, že systém máme vypracovaný a rodiče nemusí mít strach,
že děti se někde pohybují bezprizorně.
Další úplná novinka je hasičský kroužek. Hlubočtí dobrovolní
hasiči tak také vyřešili svůj problém, už tři roky nenaplnili kroužek
dětí, tak si »hasičárnu« přenesli sem. A mají 11 přihlášených dětí,
včetně holčiček. Hasiči berou děti také do opravdové hasičské
zbrojnice, ale zase je to pro děti bezpečné, s doprovodem nemusí
chodit samy.
Dále máme výtvarné kroužky, vede je Šárka Rubicková, o ten je
také velký zájem, takže jsme ho rozdělili na skupiny pro prvňáky
a druháky, a třeťáky a čtvrťáky. Helena Líkavcová vede zase Kreativ
klub – výrobky ze všech možných dostupných materiálů, obě
lektorky jsou velice oblíbené. Keramiku pro děti z MŠ vede nově
Eva Schlehrová a pro školní děti Jana Bůrková a Jana Machová.
Velká výhoda je, že škola má keramickou pec, takže vybavení máme
ideální. U holčiček jsou velmi oblíbené kroužky Moderních tanců,
vede je Žanet Vejvodová a Balet pod vedením Domči Soudkové.
Kroužky Aj – Lucka Melíšková, basketbal – Lucka Babková, já vedu
Zdravá záda a Sportovní hry pro děti z MŠ. Dramatický kroužek,
který skvěle vede Jana Wertigová, je velmi oblíbený. Rybářský
strana 15

HLUBOCKÉ KROUŽKY
kroužek, ve kterém děti získají svůj první rybářský lístek, vede
lektor Václav Chromý. Jógu pro děti Alena Rego. Zpívánky pro děti
z mateřinky – to je taky novinka a je to nádherné. Poslouchat hlásky
dětí ve věku 3– 6 let je úžasné, Daniela Dvořáková je vede s velkým
nadšením. A próza, poezie hrou pro školáky s paní Štěpanovskou
a jejich naposled nastudovaný Máchův Máj, to je tedy velký zážitek.
To je pěkný výčet lákavých kroužků.
Většinou novému kroužku trvá asi rok, než si ho děti oťukají
a rodiče se s ním seznámí. Pak vidíme, jestli bude mít smysl. Každý
rok otvíráme něco nového. Pravda je, že pokud bychom mysleli jen
na peníze, nechali bychom kroužků minimum – je jasné, že je na
Hluboké určitý počet dětí, které kroužky mohou obsadit. Takže
kdybychom otevřeli dvacet kroužků, budeme je mít optimálně
naplněné a ušetříme za 15 dalších lektorů. Ale to není princip
Poškoláka. Chceme pestrost a tu nejlepší nabídku.
Samozřejmě, děti ve školním věku si toho potřebují co nejvíc
vyzkoušet a podle dětských psychologů je to tak dobře. Děti mají
právo hledat, co je baví. Naše kroužky se platí na půl rok dopředu,
takže i v pololetí může dítě s kroužkem skončit. Samozřejmě jsou
některé děti vytrvalé a věrné jedné zálibě, rozhodly se a zůstávají.
Jiné zas přeskakují z kroužku na kroužek. Málokdo je od dětství tak
vyhraněn, aby věděl, čemu se chce a bude doživotně věnovat.
Počítačový kroužek nemáte?
Ne. Jako jeden z mála jsme ho zrušili. Když jsem nastoupila, byl
tady, chodilo asi deset dětí, ale během tří let tak nějak odezněl, a já
ho ráda zavřela. Myslím si, že počítačů si děti užijí dost doma, ve
škole patří také k odborným předmětům. Preferujeme záliby, kde
se děti hýbou nebo se naučí něco, k čemu se nemají možnost jinde
dostat.
Instruktory a lektory nacházíte snadno?
Velká většina z nich je z Hluboké, už proto, že to k nám mají blízko,
a pak také znají místní prostředí. Jsou to lidé, kteří jsou ve svém
oboru šikovní a s dětmi to umí. Poslední dobou to už ani moc
nebývají učitelé ze školy. A to spíš z toho důvodu, aby se děti přece
jen cítily volněji a ne, že budou mít paní učitelku dopoledne ve
škole i pak odpoledne na kroužku – bez toho samozřejmě, že bych
proti učitelům něco měla. Je to čistě psychický pocit, že je rozdíl být
na kroužku a chodit do školy. To není ideální, my v Poškoláku jsme
pro děti kamarádi, říkají nám křestním jménem, můžou se s námi
válet na podlaze a blbnout, i když je samozřejmě lektor také umí
usměrnit. Ale ta volnost a kamarádství je tam především. Tvoříme
volnočasové aktivity.
Jak je to finančně? Jste soběstační?
Samozřejmě, že ne. Jsme závislí na sponzorech a nemůžeme si nijak
vyskakovat. Kdybych stopla kroužky, kde je málo dětí a vedla jen ty
hodně obsazené, pak by to bylo lepší, ale tak to nechci. Zatím pořád
si držíme dobrou nabídku i na úkor uspoření financí.
Jak to dělají jiné školy? V tak širokém měřítku jako my,
myslím, žádná škola mimoškolní volnočasové aktivity nezajišťuje.
Budějovice mají dům dětí a mládeže, ale to je příspěvková
organizace, dostávají dotaci a pracují v jiných dimenzích. My jsme
prostě trochu rarita, pracujeme na svůj vrub, žádáme o granty, ale
zatím se na nás nedostalo. Třeba někdy v budoucnu, uvidíme. Ale
dokážeme udělat třeba megaakci Strašidelný zámek na zámečku
Ohrada, tam nás zastřešuje a pomáhá nám ČEZ, díky tomu máme
šanci pozvat i umělce, čarodějnici Saxanu, Petru Černockou, a akci
trochu zviditelnit. To je finančně velice náročná akce. Ale potěšilo
nás to množství lidí, kteří přišli, a že nejen děti, i rodiče si dali
práci a přišli za strašidla. Pravda je, že dneska lidé čekají na nějaký
strana 16

podnět, akci, aby se společně bavili. Což je fajn, když jsou to akce,
které děti obohatí nějakým zážitkem, ke kterému samy musí nějak
přispět. Ale nerada mám, když je to vyslovená komerce.
Samozřejmě je doba jiná, než bývala, vidím to třeba na turistickém
kroužku, dříve klasice dětských zájmových organizací. To je opravdu
kroužek, se kterým jdeme na výlet a šlapeme. A šlapeme. V zimě
jsme víc závislí na počasí, tak to trochu zaměříme na zajímavé cíle,
teď jedeme třeba do Protivína na krokodýly. Ale na jaře a na podzim
se opravdu neulejváme a chodíme na delší výlety, a některé děti se
diví, proč tak daleko a jsou unavené, nejsou na to zvyklé. Doba nám
hodně dala a hodně vzala. Dřív bylo v televizi Studio kamarád a pak
večerníček, dneska se mohou děti dívat na dětské programy od rána
do večera. Proto musí dneska rodič trochu přemýšlet a organizovat,
aby děti nepodlehly jenom konzumnímu životu.
Smutno mi je, když rodiče odhlásí děti z kroužků »za trest«
protože měly špatné vysvědčení.
Máte ještě co zlepšovat?
Určitě. Zavedli jsme další projekty, organizaci příměstského
tábora pro letní prázdniny, máme pět běhů, ty jsou každoročně
úplně naplněné. Samozřejmě je to pro rodiče výhodné, nejen že
je o děti postaráno, ale je to i méně finančně náročné, než poslat
děti na skutečný letní tábor. Zvlášť když má rodina dvě nebo tři
děti. Navíc má Hluboká tu výhodu, že jsme v krásném prostředí,
což je deviza města – park, lesy a rekreace přímo v místě bydliště.
Je pravda, že příměstské tábory připravuje i zoo, AJG, baseballové
hřiště a všechny tyhle tábory se hravě naplní dětmi, všechny mají
co nabídnout a jistě je to u nás lepší než příměstské tábory v centru
velkých měst.
Jaké kroužky si vybraly vaše holčičky?
Jsou samozřejmě každá jiná. Albínka chodí na zpívánky a balet.
Matylda na ping pong a hasiče. Dorotka na gymnastiku a moderní
tance. Každá podle svých zálib.
Ještě jsem se zapomněla pochlubit, že jsme otevřeli v roce 2012
CVč Poškolák Zliv, který zatím zdaleka nedosahuje tak velkých
rozměrů jako Poškolák hlubocký. Bylo to na přání zlivských rodičů,
kteří si nás sami našli a kontaktovali, že se jim líbí, jak mimoškolní
aktivity fungují na Hluboké a zda bychom to nezkusili ve Zlivi.
Co jsem nezdůraznila, to jsou slušné ceny našich kroužků, v průměru
za 500 Kč na pololetí. To je na dnešní dobu, myslím, velmi dobrá
cena, navíc s dětmi rodiče nemusejí nikam jezdit a čekat na ně, vše se
odehraje v rámci školy. Takže i rodiče více dětí jim mohou odpolední
zábavu s ostatními dětmi dopřát. Další peníze se snažíme sehnat od
sponzorů, máme své věrné, kteří Poškoláka dlouhodobě podporují
a jsme jim za ně velmi vděční. Samozřejmě rádi jsme i za věcné dary,
které bychom mohli využít k aktivitám dětí, jsou různé možnosti, jak
Poškolák podpořit a někteří rodiče to tak skutečně dělají.
A další nápady?
Máme, ale budeme tajemní (nechceme to zakřiknout!). Teď
rozvíjíme jeden velký projekt a rádi bychom ho dotáhli k otevření
do hlavní letní sezóny a pokud se to nepodaří, tak určitě bude
slavnostní otevření v den Slavností vína, které letos spolu
s Rybářskými slavnostmi poprvé organizuje Poškolák. Ale ještě před
tím vším nás čekají vystoupení Moderních tanců na Sportovním
plese, florbalové turnaje, dětská atletická liga, projekt realizovaný
AJG – Když se hudba vybarví, odehrát veřejně Máchův Máj, ve Zlivi
Maškarní ples pro děti, Velká letní slavnost, 5 běhů příměstského
tábora,Strašidelný zámek aneb – a to také ještě neřeknu, ať jsou děti
napnuté a určitě jsem na něco zapomněla, což mě bude mrzet, až
tenhle článek budu číst :-P
A úplně to nejdůležitější: Díky všem, co nám drží palce!
Hlubocký zpravodaj | březen 2014

HLUBOCKÉ KROUŽKY

Hlubocké princezny mají plné
ruce práce

Současně s přípravou na plesy samozřejmě probíhá i příprava
na soutěže. Letošní jaro bude opravdu nabité. Jsme přihlášené
na 5 soutěží. V březnu do Brna a Dobříše, v dubnu do Polné,
v květnu do Jemnice a Českého Krumlova – s postupem do
Prahy a krásného paláce Lucerna.
Všechny skupiny se pilně připravují, každým rokem
konkurence stoupá a tak i my se musíme zlepšovat. Na letošní
soutěžní sezonu připravujeme celkem 6 choreografií napříč
všemi věkovými kategoriemi.
Velice se těšíme na léto. Letos jsme přijaly pozvání na
mezinárodní hudební festival v Maďarsku, kde budeme společně
se soubory ze Slovenska, Polska a Estonska cestovat 5 dní po
různých městech a předvádět své umění. V termínu 6. - 11. srpna
tak budeme zastupovat nejen Hlubokou, ale také celou ČR.
Pokud byste nám chtěli na tuto cestu finančně přispět, můžete
se spolu s našimi dětmi zapojit do třídění odpadu. Chceme si
sběrem pomerančové a citronové kůry, hliníku a železa přivydělat
nějakou korunu na naší zahraniční cestu :-)
Děti tím učíme třídění a zároveň hodnotě peněz :-) Železa je
v odpadu spoustu, konzervy, víčka od majonézy. Hliníku také,
obaly od čokolád, plechovky od nápojů, víčka od piva, víčka od
jogurtů – lipánků. Pokud byste se chtěli dlouhodobě zapojit, sběr
probíhá až do srpna 2014. Kontaktovat nás můžete na telefoním
čísle 728 942 801. Budeme velice rádi za sběrače, kteří nám tímto
pomohou.
Dlouhodobě také sbíráme víčka z PET lahví, přispějeme tím na
postižené děti. Víčka můžete nechávat u paní Jirsové v drogerii
Alma, kde najdete seznam všech typů víček a různých dalších
částí plastových obalů.
Všechny mažoretky se těší na setkání při kulturních akcích
v našem městě.
Tereza Kadlecová, www.hlubockeprincezny.cz

Foto: Archiv oddílu

Boršovský dětský domov
na hlubockém ledu

Začátek každého roku je pro náš kolektiv v duchu plesové
sezóny. Letos jsme byli pozváni na spoustu krásnýh akcí. Těsně
po Novém roce se naše nejmladší Pidiprincezničky vydaly na
maturitní ples do Jindřichova Hradce. Princezny letos předvedly
světelnou show celkem šestkrát. Mezi maturitními plesy byl
také Sportovní ples Olympioniků v DK Metropol nebo ples
v Zahájí, kam jsme byly již třetím rokem pozváni a velice rádi
se tam vracíme. Obecenstvo je tam vřelé a vždy jsme odměněni
krásným potleskem. Na konci ledna se předvedli naši tatínci
alá Haka boys se svým novým programem na maturitním plese
v Art Igy, kde sklidili velký potlesk. Se stejným programem pak
vystoupili jako půlnoční překvapení na Svíčkovém plese ve Zlivi.
Stejně tradičně jsme navštívili ples Dárců krve, kam se vracíme
již 9. rokem a také ples Arpidy, kde také nesmíme chybět již
řadu let. Tentokrát na tomto plese vystoupily naše nejmladší
mažoretky Pidiprincezničky a nejstarší mažoretky Andílci.
Společně vytvořily krásné předtančení na zahájení plesu. Chtěli
bychom poděkovat také za pozvání na ples Rotary clubu Hluboká,
na kterém vystupovaly taktéž naše nejmladší tanečnice.
Letošní plesová sezóna byla opravdu velice nabitá a my jsme
opravdu potěšeni zájmem o naše vystoupení. Vždyť za leden
a únor jsme navštívili 12 akcí.
www.hluboka.cz

TJ Hluboká nad Vltavou oddíl Knights hostil celkem 6 hodin skupinku
dětí z Dětského domova v Boršově nad
Vltavou na hlubockém zimním stadionu.
Kromě ledové plochy a trenéra, zajistili
také dopravu na led a zpátky a občerstvení.
Více informací o možnostech veřejného
bruslení a hokejových zápasech na
zimním stadionu naleznete na www.
hluboka.cz/sport/hokej/brusleni nebo na
telefonu 774 410 018. Oficiální stránky
hlubockého hokeje jsou k nalezení na www.hchluboka.cz.
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FiLii v novém roce
T. J. Sokol Hluboká nad Vltavou

Foto: Archiv oddílu

Do tempa jsme se v novém roce dostali
velice rychle. Hned první víkend měla
děvčata z oddílu FiLii soustředění. Ale snad vánoční svátky způsobily, že
jsme se sešli v menším počtu, protože část oddílu onemocněla. Nejednalo
se o krátkodobé nemoci, a proto jsme uvažovali, zda pojedeme na
plánované závody. Nakonec jsme se i přes zkrácenou dobu na trénování
rozhodli tuto zkušenost neodmítnout.

Holky byly natěšené a tak jsme zkusili soutěž s názvem »Česko se
hýbe«, která se konala 25. ledna ve Starých Hodějovicích. Šli jsme závodit
bez ambicí na vítězství, prostě jen tak to zkusit. Tato soutěž byla určena
především pro začínající družstva, která se chtějí představit se svou
pohybovou skladbou, porovnat se s konkurencí a případně postoupit do

slavnostního republikového finále. V kategorii aerobik 8 – 10 let bylo,
včetně nás, celkem šest týmů. Přestože jsme se teprve po druhé od Vánoc
sešli v plném počtu, s ohledem na pokulhávající organizaci a problémy
se zvukem, který ovlivňoval výkon všech, předvedla děvčata oddílu FiLii
sestavu v tom nejlepším podání. Mile překvapila trenérky a přihlížející
publikum a svým výkonem vybojovala 4. místo.
Jako odměnu za výkon jsme s děvčaty zajeli na exkurzi do táborského
muzea čokolády a marcipánu, kde okusila vskutku sladkou odměnu.
Po takovém návalu kalorií a cukrů jsme děvčata opět vrátily do reality
dalším tréninkem a přípravou na další a náročnější typ soutěže, kterou si
děvčata jen tak lehce prohlédla ve Starých Hodějovicích.
Jednalo se o soutěž jednotlivců v komerčním aerobicu, kde cvičenci
cvičí podle lektora. Soutěž byla o dvou kolech – základním a finále.
Dobrovolných závodů se zúčastnila Zuzka, Klárka, Terka H., Bárbí
a Rézka. Dosud nevíme, zda děvčata litovala své účasti nebo ne, protože
jim soutěž dala hodně zabrat. Obtížnost, kterou si lektorky připravily
jak v rychlosti hudby, tak vlastní sestavou, byla skutečně vysoká. Bez
postupného učení šla otočka za otočkou a ani sledující diváci nechápali,
kde je vpředu a kde vzadu. I přes tuto náročnost si holky vedly velice dobře
a my, trenérky, jsme na ně více než hrdé. V nejstarší kategorii jim pak sama
trenérka předvedla, co je za pár let čeká a po dlouhé pauze si vyzkoušela
také tuto soutěž. Skončila na čtvrtém místě a dle jejího výrazu toho měla
skutečně »dost« a byla ráda, že je těch 2 x 25 minut za ní.
Další sobotu jsme vystupovali na »dětských šibřinkách« v Českých
Budějovicích pořádané Sokolem České Budějovice a holky tam
vystoupily se svojí prodlouženou sestavou »Kolibříci« o taneční skladbou
»Boro boro«.
Nyní máme přibližně měsíc na docvičení chyb a dopilování sestavy
»Kolibříci«, se kterou pojedeme na soutěž týmů v Českých Budějovicích
a poté přehlídku pódiových skladeb do Prahy. A protože do oddílu FiLii
přibývají na rytmiku malé tří a čtyřleté děti, rádi bychom zkusili vzít na
závody i tuto »malou« skupinku.
Trénují teď rytmickou sestavou »Sněhuláci na výletě« a pokud jim měsíc
to nadšení vydrží, pojedou s námi. Jak to vše dopadne, to nevíme. Možná
se nám prckové »kousnou« a před vystoupením řeknou své oblíbené
»neci« a jejich názor nezmění ani příslib zmrzliny. V tom případě můžeme
jít cvičit sami. Je to riziko, které zkusíme podstoupit. a jak to dopadne? To
se dočtete zase zde za dva měsíce. Držte nám palce!
FiLii, oddíl aerobiku – rytmiky – tance


AlšovA jihočeská gAlerie v hluboké nAd vltAvou
Vás zve na prednášku

Pohřbívání ve starověkém Egyptě
— vývoj funerální architektury
kterou přednese Mgr. Martina Bardoňová

v úterý 4. března 2014 od 17 hodin
ve Wortnerově domě Ajg v českých budějovicích, u černé věže 22
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Co nás čeká v AJG?
Výstavní sezónu 2014 jsme pojali v duchu přelomu 19. a 20. století,
říká vedoucí produkčně výstavního úseku Nikola Musilová. Hlavním
výstavním projektem bude ALFONS MUCHA V ZRCADLE
DOBY, který bude probíhat v termínu červenec – září 2014
v zámecké jízdárně na Hluboké. Druhou výstavou, kterou chceme
otevřít dlouhodobý projekt českoněmeckých autorů, bude výstava
ALFRED KUBIN v termínu květen – září 2014 v západním křídle
hlubocké jízdárny.
Ve Wortnerově domě připravujeme autorské výstavy Ivana OUHELA
(březen) a Petra PAVLÍKA (září).
Na závěr roku připravujeme výstavu s pracovním názvem SEXIES,
se zaměřením na sbírku 60tých let z AJG a výstavu Michala SINGERA
s názvem HVĚZDA Z KOTELNY, reflektující Singrovu tvorbu z 80tých let.
V Bechyni bude probíhat oslava 130. výročí založení SUPŠ Bechyně, ke
které připravujeme ve spolupráci s UPM v Praze výstavu FENOMÉN B.!,
kde představíme zajímavé absolventy a jejich práce, termín květen – září.
Zároveň se připravuje dílo holandského autora H. van Benthema a kurátor
M. Dostál pro AJG připravuje další dva, zatím nespecifikované projekty
pro zdejší pobočku.

NÁVŠTĚVNOST 2013
Přehled návštěvnosti za uplynulá léta:
2013
2012
2011
2010
2009

55. 592
38. 717
34. 768
29. 392
34. 403

V uplynulém roce, kdy Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad
Vltavou oslavila 60. let od svého založení, splnila úkol, který si
předsevzala na rok 2013, a to překročit návštěvnost přes 40.000
návštěvníků.
Přes všechny změny, které se udály v roce 2013, byl úkol splněn. Vyšší
návštěvnost byla zaznamenána již na začátku roku a to díky výstavě »Petra
Nikla« ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích, kterou navštívilo
necelých 5.000 návštěvníků.

Návštěvnost se dále zvyšovala pořádáním dalších výstav jak ve
Wortnerově domě, tak i v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni.
Hojně navštěvovány byly doprovodné a edukační programy k výstavám
a také již tradiční »Romantická« galerijní noc v Hluboké nad Vltavou.
Ke konci roku bylo rázem jasné, že počet návštěvníků oproti uplynulým
rokům bude v historii AJG značně vysoký.
Jubilejní rok 2013 přinesl Alšově jihočeské galerii úžasných
55 592 návštěvníků.

AJG zve děti!

Vážené paní učitelky, vážení učitelé,
srdečně Vás zveme na výstavu obrazů malíře Tomáše Vosolsobě
s názvem Čisté dimenze obrazného. Pro žáky/studenty je připraven
následující program:
Pro žáky mateřských škol:
Žlutá, červená, modrá, zelená – za pomoci příběhu budeme
objevovat barvy, poznávat je, hrát si s nimi, sdružovat je do
barevných skupin, vytvářet barevné krajiny. Pomocí jednoduchého
výtvarného cvičení zkoušet různé barevné variace přímo v expozici.
Pro žáky 1. stupně ZŠ:
Program věnovaný barvám. Pomocí příběhu budeme objevovat
jednotlivé barvy, různá barevná spektra. Od realistické kresby
krajiny učiníme několik kroků k abstraktní malbě. Program
doprovází zábavné výtvarné cvičení přímo ve výstavním sále,
vytváření obrazu inspirovaných obrazy Tomáše Vosolsobě, na
závěr vznikne koláž z barevných lepících papírů. Žáci si zopakují
jednotlivé barvy, dozví se některé zajímavosti v jejich využití,
prohloubí své vizuální vnímání a tvůrčí přístup.
Pro žáky 2. stupně ZŠ:
Komentovaná prohlídka výstavy. Žáci se seznámí ve stručnosti
s osobou autora, uvidí průřez jeho tvorbou i proměnu ve výtvarném
projevu inspirovanou změnou životního prostředí. Uvidí osové
obrazy vytvořené technikou obtiskování i barevné abstraktní
krajiny. Za pomoci jednoduchého výtvarného cvičení si přímo ve
výstavě vyzkouší vlastní skupinovou tvorbu inspirovanou obrazy
Tomáše Vosolsobě.

Foto: Jan Pirgl

Pro studenty středních škol:
Komentovaná prohlídka výstavy. Výstava představuje průřez
tvorby Tomáše Vosolsobě. Autor patří ke generaci umělců, kteří
studovali AVU na rozhraní 50. a 60. let. Nezařadil se do žádné
výtvarné skupiny, které formovaly tehdejší podobu české výtvarné
scény v 1. pol. 60. let. Zpočátku zaujal svým osobitým přístupem
k technice dekalku. Vytvořil řadu tušových a akvarelových realizací,
našel zálibu v symetrii. Zabýval se informelem. Vytvářel asambláže
tvořené soustavou přelepovaných papírů. Po několikaleté přestávce
se vrací k malířské práci, kde stále větší význam přebírá barva.
Barevné plochy s náznaky tvarových prvků. Čisté barevné akordy
(žlutá, červená, modrá a zelená). Vzniká zářivý a světelný svět.
Autor se pohybuje v „čisté dimenzi obrazného“.

AJG v Hluboké nad Vltavou se v té době začala pomalu chystat na
zahájení sezóny. Tradičně se ve velkém sále uskutečnila výstava výtvarného
projektu, tentokrát s názvem »Kdybych byl architektem« s účastí přibližně
60 škol v rámci Jihočeského kraje. Výstavu během 14 dnů navštívilo
přibližně 3.500 návštěvníků. Po této výstavě přišla AJG s projektem
»Osvobozování sentimentu«, který navštívilo 6.934 návštěvníků. Hlavní
blockbustrem pro výroční rok 2013 se stala výstava »Andy Warhol / Zlatá
šedesátá«, která přilákala do AJG neuvěřitelných 21 350 návštěvníků.
www.hluboka.cz

Výstava s programem probíhá ve Wortnerově domě v Českých
Budějovicích (U Černé věže 22) každý všední den do
16. března 2014. Program trvá cca 60 minut. Cena: 10 Kč/žák či
student, doprovod zdarma. Nutné se předem objednat.
Přejeme Vám pěkný den a těšíme se na Vaši návštěvu
Mgr. Jiřina Zimová a Mgr. Eva Drančáková – lektorky AJG.
Kontakt: Mgr. Jiřina Zimová 723 176 146, E mail: zimova@ajg.cz
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Memorial servis
Myslet si, že po smrti těla zahyne i duch, je jako představovat si,
že pták, jenž byl v kleci, zahyne, když se klec rozbije,
třebaže pták se zničení klece nemusí vůbec obávat.
Naše tělo se podobá kleci a duch ptáku. ... když se tedy klec
rozbije, pták bude i nadále žít a existovat.
Jeho cítění se dokonce stane mnohem silnější, bude
pronikavěji vnímat a stane se šťastnějším.
Memorial servis za p. Petra Majera se konal 23. 2. 2014 v Hluboké nad
Vltavou v Townshend mezinárodní škole. Přišli se rozloučit a zavzpomínat
všichni, kdo ho znali. Rodina, přátelé a studenti, které učil řídit auto.
Za těch dvacet let jich bylo hodně. Ještě musíme připočítat dalších tisíc
absolventů z jižních Čech, kteří s jeho pomocí získali řidičský průkaz.
Memorial servis zahájil p. Williams, ředitel školy, následovaly modlitby
a čtení o životě, smrti a věčném životě duše. Dále se pokračovalo
vzpomínáním na p. Majera, příhody, okamžiky z jeho života, které vyprávěli jeho přátelé.
Promítání momentek ze života p. Majera proběhlo za hudebního doprovodu jeho oblíbené skupiny Beatles.
Na závěr poděkovala Marie - dcera p. Majera - všem, kteří pomáhali organizovat toto vzpomínkové odpoledne. Nepálští přátelé pozvali všechny
přítomné na pravý indický oběd, který k této příležitosti připravili. Mnoho lidí bylo překvapeno, jakým pestrým životem žil p. Majer.
Málokdo věděl, že platil vzdělání dvěma dětem z Bangladéše. Každý si bude pamatovat jeho rozesmátý obličej a dobrou náladu, kterou s sebou nosil,
navzdory potížím v jeho soukromém životě.
Pan Petr Majer bude chybět mnoha lidem, nejenom v jižních Čechách, ale i v celém světě.			
Townshend international school

Aktuální zprávy ze zoo
přijďte na návštěvu přivítat nové
kamarády

Kamzíci v únoru poprvé mohli prozkoumávat svůj nový výběh. Jsou
v zoo již pár dní, ale zatím jste je mohli vidět jen na dvorečku u stáje. Do
zoo přišly totiž dvě dvojice kamzíků z různých zoo, a tak si potřebovaly
na sebe trochu zvyknout. Franz a Josefína jsou loňská mláďata narozená
a odchovaná v rakouském Alpenzoo Innsbruck. Heidi a Sisi se narodily
v rakouském Wildpark Altenfelden. Heidi je z celé skupiny nejstarší
a automaticky se stala vedoucí kamzicí v mini stádečku. Přijďte se
podívat, jak dokáže krásně naježit srst na hřbetě.

Dvojčata u tamarínů pinčích

Rodinka těchto drápkatých jihoamerických opiček se rozrostla o dva
nové členy. Rodiče se o ně vzorně starají. Od rodičovských povinností
se je občas snaží vyrušit loňská mláďata, která v expozici pěkně řádí.
Přijďte se na ně podívat! Najdete je v expozici věnované zvířatům
Ameriky kousek za pokladnou vlevo.

Novinky u kočkodanů husarských

V úterý 25.2. se samici Gambě narodilo mládě. Je to již zasloužilá
několikanásobná matka, takže si se vším věděla hned rady. Výborně
zvládá ochránit mládě i před ostatními členy skupiny. Hlavně ostatní
samice loudí, aby si malého mohly taky pochovat.

Co myslíte chutnal Nalce dort? A je Nalka čertík
tasmánský anebo rosomák?
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Foto: Zoo Hluboká

Rosomák Sibiřský – Nalka v zoologické zahradě na Hluboké oslavila své
druhé narozeniny. Hlubocká zoo je i v zimě krásná a zvířatům studené
zimní měsíce nevadí. Z jara je ovšem radostnější čas, protože přibývají
mláďata.
Ve výstavbě je areál vlčího výběhu. Zaměstnanci zoo o zvířata nejen
pečují, ale snaží se je i zabavit a motivovat. Aktuality z dění v zoo můžete
sledovat na facebookových stránkách zoo.
Hlubocký zpravodaj | březen 2014

KULTURA

K

dyž se hudba
vybarví
Výstava výtvarné a literární tvorby
žáků a studentů jihočeských škol

2. — 21. 4. 2014
AlšovA jihočeská gAlerie
hluboká nAd vltAvou • velký sál
otevřeno denně 9 – 18 hodin
vstup volný
www.ajg.cz
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Výtvarný ateliér Barevný kolo
Městská knihovna v Hluboké nad Vltavou

Michaela Prchalová v roli Salome a Vít Macháček jako Titus v představení Talisman
www.hluboka.cz
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Foto: Jan Pirgl

MLADÁ FRONTA

KULTURA

Program AJG březen 2014

Divadelní představení – Talisman

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

OSOBY A OBSAZENÍ :
Titus		
Vít Macháček
Paní von E
Eliška Adamová / Jaroslava Čeňková
Emma		
Natálie Golovčenková
Konstance
Magdalena Svobodová
Flóra		
Hana Hanušová
Pecka		
Josef Jirátko
Markýz		
Jan Pruner
Špunt		
Miroslav Čeněk
Žorž		
Karel Běhounek / Borek Bartoň
Salome		
Lucie Jozová / Michaela Prchalová
Režie		
Petr Píša
Hudba		
Jaroslav Ježek
Nápověda
Věra Křížová, Marie Jirátková, Vladěna Vítovcová,		
		Zdenka Prunerová
Zvuk a světla
David Halada
Scéna		
Miroslav Čeněk, Jiří Prokeš, Vlasta Mach
Foto a video
www.janpirgl.net
http://krizzaci.webnode.cz

VÝSTAVY
Gotické umění / Malířství a sochařství – stálá expozice
České sochařství 20. století – stálá expozice
Flámské a holandské malířství 16.–18. století – stálá expozice

Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích,
U Černé věže 22

VÝSTAVY
Tomáš Vosolsobě / Čisté dimenze obrazného do 23. 3.
Ivan Ouhel vernisáž výstavy dne 27. 3. od 17 hodin
ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
Pohřbívání ve starověkém Egyptě – vývoj funerální architektury
Přednáší: Mgr. Martina Bardoňová / začátek v 17 hodin / 4. 3.
Nejen Tutanchamon – čtyři tisíce let vývoje egyptského umění
Přednáší: Mgr. Hana Benešovská / začátek v 17 hodin / 25. 3.

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
VÝSTAVY
Mezinárodní keramická sympozia 1966 – 2012 – stálá expozice

pro první budějovickou
pouliční knihovničku
Máte doma knihy a nevíte
kam s nimi?
Darujte je!
Sběrné místo:
Literární kavárna Měsíc ve dne
Nová 3, České Budějovice
Každý všední den 9.00–22.00
a o víkendu 17.00–22.00

Foto: Archiv divadla Pikl

za donesené knihy placku
a druhou kávu zdarma
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www.literaturazije.cz

sbírka knih

festival živé literatury České Budějovice 23. – 25. 4. 2014

Představení komedií Divadla Pikl – A do pyžam! a Hvězdy z hotelu Palace
Vstupenky k dostání pouze na www.cbsystem.cz

Foto: Archiv města

Alšova jihočeská 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.
Pořady pro školy na objednávku / zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevřeny denně:
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihočeská galerie / 9.00 – 16.00
České Budějovice / Wortnerův dům / celoročně 9:00 – 18:00
Bechyně / Mezinárodní muzeum keramiky / prohlídky na základ tel.
domluvy
Každou neděli a ve státní svátky volný vstup do všech expozic a výstav AJG.
Změna programu vyhrazena!

Hlubocký zpravodaj | březen 2014

KULTURNÍ PROGRAM

Panorama
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin, nebo
hodinu před začátkem představení. Rezervované
vstupenky nutno vyzvednout nejpozději
30 minut před začátkem představení, poté budou
uvolněny k prodeji!
Tel. + fax: 387 966 170

Biograf
Středa 5. března – Cyril a Metoděj: Apoštolové
slova. ČR 2014. Drama/historický. Strhující
příběh z 9. století o počátcích křesťanství na Velké
Moravě. Hrají: Roman Zach, Ondřej Novák, Josef
Abrhám, Marian Roden. Režie: Petr Nikolaev.
Přístupný od 12 let. Dolby digital 85 min.
Středa 12. března – Kandidát.
ČR/Slovensko 2014. Komedie/ thriller. Příběh
před nekonkrétními prezidentskými volbami
v jedné konkrétní zemi. Hrají: Marek Majeský,
Roman Luknár, Michal Dlouhý, Alice Bendová.
Režie: Jonáš Karásek. Přístupný od 12 let. Dolby
digital.

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ

Komorní scéna

Neděle 2. března – Ptačí úlet ve 3d.
USA 2013. Animovaná pohádka. Příběh
dvou odvážných krocanů, kteří chtějí vrátit čas
a zachránit sebe od jistého konce. 17.00 hod.
Režie: Jimmy Hayward. Přístupný – český
dabing!!!

Pátky a soboty 1. a 14. a 15. a 28. a 29. března
– A do pyžam – Divadlo Pikl.
Divadelní představení – komedie 19.00 hodin.

VSTUP ZDARMA!!!
Neděle 30. března – Maxipes Fík, Káťa
a Škubánek, Maková panenka. ČR.
Animovaný. 17.00 hod. Přístupný – dolby stereo.
Neděle 16. března – Dobrodružství pana
Peabodyho a Shermana ve 3d.
USA 2014. Komedie. Dva nerozluční kamarádi
mají přístroj pro cestování v čase a zažívají
mnohá dobrodružství. 17.00 hod. Režie: Rob
Minkoff. Přístupný – český dabing!

Pátky a soboty 7. a 8. a 21. a 22. března
– Talisman. Divadelní soubor Křížžáci.
19.00 hodin. Divadelní představení – komedie.
Středa 12. března – Cestujeme. Ostrov Bali.
Vyprávět bude Ing. M. Čeněk. V 17.00 hodin
v KC Panorama.
Čtvrtek 20. března – Hvězdy z hotelu Palace.
Divadlo Pikl. V 19.00 hodin. Divadelní
představení – komedie.

Středa 13. března – Babovřesky 2.
ČR 2014. Komedie. Pokračování letní komedie ze
života současné vesnice. Hrají: Lukáš Langmajer,
Lucie Plekancová – Vondráčková, Jan Dolanský.
Režie: Zdeněk Troška.
18. března – Památkáři.
USA 2014. Drama/ komedie/ válečný. Film
podle skutečné historie vypráví o největším lovu
pokladů v historii. Hrají: Matt Damon, George
Clooney, Cate Blanchett. Režie: George Clooney.
Přístupný od 12 let.
Středa 19. března – Angelika.
Francie / ČR / Belgie 2014. Romantický /
dobrodružný. Sedmnáctiletá Angelika je proti
své vůli provdána na hraběte Joffreye de Peyrac.
Hrají: Nora Arnezeder, Salomé Degeer, Gérard
Lanvin, Tomer Sisley. Režie: Ariel Zeitoun.
Přístupný.
Středa 26. března – Fair play.
ČR 2014. Drama/ thriller. 80. léta v ČSSR a boj
mladičké atletky se sportem, se společností,
s rodinou a s antidopingem. Hrají: Judit Bárdos,
Eva Josefíková, Aňa Geislerová, Roman Luknár.
Režie: Andrea Sedláčková. Přístupný.
Čtvrtek 27. března – Zachraňte pana Bankse.
USA 2014. Komedie/ hudební/ rodinný.
W. Disney usiluje o filmová práva na knihu
a vyjednává s její svéráznou autorkou.
Hrají: Tom Hanks, Emma Thopson, Colin Farrell,
Ruth Wilson. Režie: John Lee Hancock. Přístupný.
Začátky představení od 19.00 hod.
www.hluboka.cz
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