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Velký sportovní úspěch hlubockých žákyň!
Atletika - královna sportu - vítězí!

Foto, první řada zleva: Michaela Kazíková, Nicole Hálová, Michaela Bělohlavová, Kateřina Kalinová, Marie Chrastilová, Veronika
Povišerová, Barbora Korabiková
Druhá řada zleva: Melissa Vozábalová, Marie Vaňková, Kateřina Irrová, Adéla Bělohlavová, Mgr. Lenka Dvořáková, Vanessa Vozábalová,
Mgr. Jaroslav Schmied
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Foto: Jan Pirgl

Zdá se, že čerstvě pokřtěná a v květnu slavnostně otevřená nová tréninková atletická dráha u Základní
školy už přinesla své první ovoce. Zatímco všeobecně populace i nejmladších ročníků tloustne a leniví,
v základní škole na Hluboké to není ani zdaleka pravidlem. Naopak! Žákyně 7. třídy získaly 13. května
v soutěži okresního kola Poháru rozhlasu v lehké atletice v Českých Budějovicích 1. místo a 20. května v
krajském kole Poháru rozhlasu v lehké atletice v Táboře vybojovaly krásné 2. místo.
Na fotografii je najdete s medailemi na krku a s oprávněně dobrým pocitem, že dokázaly kvalitně
reprezentovat svoji školu, stejně tak pyšný je na ně pan ředitel Jaroslav Schmied i paní učitelka Lenka
Dvořáková. Díky svému nadšení, ale i tréninku a velkému nasazení, s elegancí dívčí krásy, tentokrát po
zásluze získaly medaile. Je skvělé, že škola našeho města se drží správné myšlenky: psychický i fyzický
vývoj zvláště mladého člověka by měl být v rovnováze. Takže nejen učení nad knihou, ale také zdravý
pohyb a podpora zdravé soutěživosti.
Děvčatům srdečně blahopřejeme a všem dětem přejeme krásný závěr školního roku, pěkné vysvědčení a
prázdniny s pohybem!

Z OBSAHU

ÚVODNÍK

O dobro – činnosti
6 Hluboká v americké

televizi

7 Jak se daří

Bavorovickým

9 Pětice mužů městské
policie
13 Počátky baseballu na
Hluboké - oslavy 20 let

18 Zoo slaví narozeniny
21 Unikátní sporty
25 Kulturní program
28 Galerijní noc Andělé
a démoni v zámecké
jízdárně

HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ
Číslo 6. červen 2014. Ročník 45.
Vychází měsíčně.
Vydává: Městský úřad Hluboká
nad Vltavou, Masarykova ulice 36,
373 41 Hluboká nad Vltavou.
Kulturní nabídka (Panorama)
774 457 269 přes den.
Šéfredaktorka: Alena Mitter (Růžičková)
píše články neoznačené podpisem.
Tel.: 775 622 006.
E-mail: alenoviny@volny.cz.
Redakční kruh: Ing. Eva Smrčková,
Marie Krejcarová, Jan Piskač
Sazba: Adam Růžička
Fotografie: Ing. Jan Pirgl
Redakční uzávěrka dvacátého v měsíci,
ale vítáme příspěvky dříve! Za obsahovou
správnost příspěvků ručí autoři.
Náklad 600 výtisků.
Tiskne: Tiskárna PROTISK, s. r. o. Podávání
novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p., ředitelstvím odštěpného
závodu Jižní Čechy v Č. Budějovicích,
j.zn. p –5696/96 ze dne 4. listopadu 1996,
ev. číslo: MK ČR e. 109 10.
Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme. Anonymy neuveřejňujeme.
Děkujeme za vaše informace, upozornění
či zprávy, které nám poskytnete.

www.hluboka.cz

Nevím proč, ale tak nějak jsem si minulý měsíc potvrdila, jak
příjemná je dobročinnost. A to z obou stran – když ji konáte,
i když ji přijímáte.
Tedy – nemám na mysli tu dobročinnost, kdy někde zašmelíte
dva miliony, a s velkou pompou pak zasponzorujete nějaký
dobročinný podnik velkolepými 50 tisíci – s tím, že váš bohulibý
čin bude pokud možno zachycený v novinách, TV zprávách –
a příjemcem bude chudý, slepý, hluchý či jinak postižený jedinec,
aby to pěkně vyniklo. Tak to nefunguje, dobrý pocit se obvykle
nedostaví ani u dárce, ani u podarovaného. Ne.
Já mám na mysli ty malé všední každodenní dobročinnosti.
Jsou božské a udělají vám dobře. Dějí se spontánně, s čistým
svědomím, vlastně bez úmyslu »činiti dobro«.
Tak třeba: v budějovické kavárně Měsíc ve dne můžete nechat
tzv. zavěšený kafe. To znamená, že zaplatíte nějakou kávu,
kterou ale nevypijete. Kavárnice vás nechá vybrat hrneček,
který v kavárně zavěsíte na skobičku – a příště až někdo přijde,
a bude smutnej, unavenej a švorc – tak si to vaše kafe už bez
placení vypije!!! No, není to krásný pocit? Rozhodně vás přinutí
k přemýšlení, o tom, kdo to bude (chudý student? bezdomovec?
okradený bez peněženky? důchodce?) Už to, že nad někým
jiným přemítáte – o tom, co všechno se mu mohlo stát – a vy
že mu tím svým dobročinem zvednete náladu – už to je krok
k ušlechtilé duši. Té vaší!
V téhle kavárně samovolně uděláte i další dobrodiní. Obchází
tam majitelčin bílý teriér – a má typické psí oči, když si dáte toast
s anglickou slaninou a hermelínem. No, nezbude vám nic jiného,
než mu dát trochu olíznout, a další dobrý skutek je na světě.
Dobročinný počin je i Kavárna potmě. To je ten autobus,
kde si můžete zkusit v naprosté tmě vypít kávu. Trochu jste
přidali na dobrou věc a zůstal vám hrneček. Kolem hostů se
jako průvodci a servírky pohybují slepí, nebo skoro slepí –
bohužel – hodně mladí lidé. Ale zase to je o vzájemné výměně
pocitů, a ve výsledku vlastně optimistických. V tom autobusu
jsme samozřejmě v roli nemotorů a bezmocných my, obvykle
vidící. Takže si souvislosti lépe uvědomíte a hned se začnete učit:
komunikovat – nemá smysl kývat hlavou, ani se usmívat. Musíte
mluvit! Logické, že? Dále okamžitě začnete vymýšlet, jak si stav
nevidění ulehčit, osaháváte okolní prostředí, více nasloucháte,
více přemýšlíte. Pochopíte, jaký to handicap nevidomí vlastně
mají. A nejen to. V kavárně bez paprsku světla si nečtete, ani
nebrouzdáte ve svém mobilu. Mluvíte se svým partnerem,
s obsluhou. A začnete oslovovat i ostatní hosty – nevidíte je,
což vám to usnadňuje. Takže nevím, jak všichni vypadali, ale
měli veselé hlasy a společně jsme se nasmáli. Kafem se nepolil
nikdo, nad obrázky, které jsme pastelkou kreslili potmě, jsme se
na světle potom usmáli, ale i zamysleli. A pozor! Nejdůležitější
byl přesun pocitu: ty postižený, já normální – do pocitu: každý
umíme něco a tebe navíc obdivuju! Klobouk dolů, před vámi,
kdo chodíte po světě odvážným krokem vpřed – aniž tušíte kam
došlápnete. Navíc jste usměvaví a vtipní.
Jako dobro – činnost považuju i chování firmy Student
agency. Ukázat lidem, jak báječně se může jezdit autobusem,
to člověka naladí optimisticky. Fakt. Zajistit ve dvou
hodinách klientovi pocit, že je opečovávaná celebrita,
představit řidiče i stevardku jménem. Totiž, když vystoupíte
z anonymity, víte, že teď už prezentujete sami sebe. A já si
tak budu dlouho pamatovat, že řidič Honza jel tak skvěle, že
jsem si mohla v klidu číst časopis a Vlaďka mi přinesla dobrý
kafe a vysvětlila, jak na technické vymoženosti, kterými
paluba autobusu přímo hýří.

Za dobročinnost považuju i nezdolnou odvahu svěže
zelených rostlinek v pražské pouliční dlažbě. Byl pršlavý
květnový víkend, šlapali jsme nočními uličkami starého města,
a mezi žulovými kostkami se svěže zelenaly deštěm omyté
rostlinky – živý nizoučký kobereček šťavnatých lístečků, který
v mezerách mezi kameny pokrývá docela velké plochy. Krásný
důkaz, že příroda to nevzdává ani pod koly aut a že to s námi
lidmi pořád zkouší po dobrém. Joo, moc milé, díky krásná
Praho! Víte, že už i pražští číšníci jsou milí veselí kluci, kteří to
s vámi myslí dobře? Aspoň U Fleků se chovali skvěle – a tolik
hezkých českých písniček jako v tamějším kabaretu už jsem
dlouho neslyšela. Zas jednou jsem byla na Čechy hrdá, však
taky cizinci byli nadšení a my místní jakbysmet. A jako super
dobro – činnost kvituju i studentský majáles. Budějovice jsou
univerzitní, gymnaziální a středoškolské město a pokud nemáte
děti v tom správném věku, možná byste si toho ani nevšimli.
Díky majálesu si všimnete.Pokud študáky doma máte, zjistíte
zahájení majálesu podle toho, že listují v programu a mizejí
z domova v různých převlecích, vrací se v nočních hodinách,
budí vaše pejsky a sousedy, ti pak zase štěkotem budí vás.
Studenti, kteří akci organizují, chodí domů ještě později v noci,
promočení (rok co rok organizátoři neomylně vyberou ten
nejpropršenější termín), strašlivě hladoví plundrují ledničku,
špinaví, upracovaní, někdy i zakrvácení (dík vlastní nešikovnosti
při plnění svěřených úkolů). Sem tam ráno doma zakopnete
o neznámé spící individuum, které ovšem vaši děti znají (už
nejmíň dvě hodiny), a proto mu poskytly noční azyl. O tom, že
v době majálesu omezí studentstvo návštěvu školy na minimum,
nemluvě. Což nenesou nejlíp rodiče maturantů, kteří tuší, že za
týden na potítku bude potomkům hůř. Ale – tak to má být, to
je majáles, oslava mladé energie, mladých snů a různých druhů
nadání, která se právě klubou na svět.
Těm dětem to skvěle myslí, a dělají všechno pro radost svou
i druhých. Dobročinnost jako vyšitá. Včetně vtipných hesel,
kterými glosovaly letošní ročník majálesu. Některé matky
dostaly mail už na svátek matek, 11. května: Budějovický
majáles 12. 5. – 16. 5. Omlouváme se všem matkám za příští
týden! Následovala další úderná hesla: Náš majáles je jako
darovaná bonboniéra. Starej 11 let, ale zadarmo! – Protože
kultura nepatří jen do jogurtu! – Maturity budou i na podzim.
Budějovický majáles ne! Lákavé bylo také finální heslo: Přijď si
užít páteční mokré vyvrcholení! (Ano, lilo jako z konve.)
A výmluvné bylo i poděkování, už po všem: Slunce, teplo,
sucho, bezvětří. Díky, že jste si přišli užít festival bez nich.
Študáci mají právo být spokojení – ba pyšní – budějovická
organizace majálesu je obdivuhodná, ohňostroj nápadů
neutuchající. Jsou nejlepší v republice – to bez legrace. A také
– aspoň na týden donutí dospělé o mládeži přemýšlet – mě
vyhrkly slzičky, když jsem viděla pochodovat průvod masek
a rozesmátých obličejů – byly jich stovky, dospělé to dojímalo,
japonští turisté nechápali, ale fotili a mávali, mažoretky
v trikotech v tom chladnu jistě polozmrzly, všichni nadšení
a promočení – a šťastní!
Prostě – ti mladí jsou vtipní, pohodoví, a jsou naše
budoucnost. Navíc, jsou chvíle, kdy s námi skutečně komunikují
a zřejmě nejen z dobročinnosti. Jsou chvíle, kdy nás, rodiče,
s sebou vezmou na zajímavý program majálesu. Dcera mě vzala
do Kredance. Mělo to být vyprávění o herci Eduardovi Cupákovi.
Bylo – uprostřed homosexuální komunity – kde všichni
předpokládali, že všichni přítomní homosexuály skutečně jsou.
Náš vztah matka – dcera – se tak obohatil o zajímavý rozměr.
Prostě, dobročinnost má tisíc podob. Běžte, a dobročiňte!
Alena Mitter
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ZPRÁVY Z RADNICE

Foto: archiv města

Zprávy z radnice

V předvečer státního svátku – Den vítězství nad fašismem 8. května – byly položeny
věnce k pomníkům na počest padlých v I. a II. sv. válce na Hluboké, v Bavorovicích,
Kostelci a Purkarci.
Z jednání rady
■ Město přispělo na 74. ročník běhu kolem Hluboké organizovala TJ KOH -I-NOOR.
■ Rada města doporučuje zastupitelstvu uhradit nutnou obnovu vybavení koupaliště –
nákup traktůrku na sečení trávy, úhradu zazimovacích prvků.
■ Rada města souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci Rekonstrukce lesních cest
Blanská a Starooborská a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. Dále na akci
Modernizace místní komunikace Křesínská ulice opět dle výsledku výběrového řízení.
■ Program Oranžový rok v rámci reklamního partnerství ČEZ – rada projednala návrh na
rozdělení příspěvků po konzultaci s předsedou komise pro obce na akce:
Bavorovice – oslavy MDD – 7. června 2014, Bavorovice – vesnice žije – 6. září
Hroznějovice – Sportovní a dětský den – červenec 2014
Jeznice – OV nežádal
Kostelec – dětský den červen 2014. Kostelec – Tradiční pouťová zábava
Munice – Májové setkání
Poněšice – 7. ročník Poněšických slavností 26. července 2014
Purkarec – Soustředění mladých hasičů 29. 7. – 3. 8. 2014
Líšnice – 2. Setkání rodáků a přátel obce Líšnice – červenec 2014
Hluboká/Vlt. – Slavnosti vína 13. 9. 2014 a Rybářské slavnosti 28. 10. 2014
■ Město podepsalo Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova se SZIF na
akci Obnova božích muk v Hluboké nad Vltavou a v obcích. Jedná se o obnovu 6 křížků:
křížek u mostu přes Vltavu do Zámostí, křížek v Podskalí u golfu, křížek na křižovatce
u školy, křížek u silnice na Týn/Vlt., křížek v Purkarci a za Jeznicí. Celk. výše přiznané dotace
je 91. tis. Kč, celkové výdaje nepřesahují 200 tis. a není třeba vypisovat výběrové řízení. Na
obnovu 4 křížků na Hl. předložila nabídku firma Demostav, křížek v Purkarci a Jeznici
opraví p. Jaroslav Picka z Purkarce. Stavební dozor provede Jiří Prokeš. Realizace proběhne
do konce července 2014.
■ Město obdrželo informaci o akceptaci žádosti o dotaci na projekt Odbahnění rybníků Malý
a Velký Hvězdář, nyní je nutno zahájit práce na vypsání výběrového řízení.
■ Město obdrželo dotaci na projekt Sběrný dvůr Hluboká nad Vltavou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy s firmou Skládka Růžov, s. r. o.
■ Akce Obnova kanalizačních sběračů po povodni se bude týkat ulic B. Němcové, Zborovské
a nátoku na ČOV.
■ Žádost o příspěvek SFDI na projekt Sportovní přístav – cyklostezka – akce má být
realizována letos a z časových důvodů je nutno zahájit výběrové řízení co nejdříve.
■ Byla podepsána smlouva o dílo na akci Ošetření významné liniové vegetace –
Bavorovické aleje v Hluboké nad Vltavou. Termín zahájení prací byl dohodnut na
8. září 2014. Z důvodu bezpečnosti cyklistů bude nutno uzavřít Budějovickou alej pro
veřejnost v době realizace a provoz vést objížďkou. Předběžně je dohodnuto, že uzavírka
bude pouze v pracovní dny a o víkendu bude provoz bez omezení. Doba realizace je
odhadována na 2 měsíce v období září – listopad 2014.
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■ Rada doporučuje zastupitelstvu souhlasit s provedením změny
územního plánu v jižní a východní části lokality Holý vrch s tím, že
bude upřesněna velikost pozemků a objem domů a prověřena možnost
rozšíření zastavitelného území na pozemcích města.
■ V rozpočtu města na letošní rok byla uvolněna na zahájení stavby
Sportovní přístav částka, která představuje provedení parkoviště bez
povrchových vrstev, odvodnění parkoviště, přeložka podzemních sítí,
kanalizace, rampa pro spouštění plavidel, osvětlení komunikací. Práce
pokročily a je z technických důvodů vhodné dokončit parkoviště včetně
komunikace k hotelu Vopička a pro zpřístupnění zdvihacího mostu
a přístaviště části stezek.
■ Starosta informoval o návrhu arch. Bartáka na úpravu vstupního
prostoru v KC Panorama. Rada souhlasila s navrženou úpravou za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu.
■ Rada projednala úhradu nákladů Domova důchodců na dočasné
ubytování manželů Kabelových v DD, jako příspěvek na řešení následku
požáru jejich bytu. Domov důchodců vyfakturuje městu náklady na
ubytování v DD za ubytování po dobu úprav vyhořelého bytu (cca šest
týdnů).
■ V DD byly vyměněny dva ohřívače teplé vody z důvodu havárie
stávajících.

Sdružení Jihočeská Růže pořádalo u příležitosti 15 let provozu Den
otevřených dveří v Krizovém centru Kostelec.
Od 10 hod. dopoledne bylo možné si prohlédnout prostory
krizového centra a seznámit se s jeho účelem a sociální pomocí těm,
kteří pomoc potřebují, odpoledne následoval kulturní program,
včetně dětských soutěží a jiných radovánek.

Společenská kronika
Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje občanům,
kteří v měsíci červnu 2014 oslaví významná výročí.
Pfefferová Anna		
Hluboká
Kunášová Marta		
Hluboká
Bustová Marta			
Hluboká
Vávra Antonín			
Hluboká
Plíhal Vratislav			
Bavorovice
Papp Karel			
Hluboká
Šímová Marie			Líšnice		
Micsová Libuše			Munice		

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

Do dalších let přejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Bulantová Eliška		
Hluboká
Kocourková Amálie		
Hluboká
Žipek Lukáš			Hluboká
Žipková Antonie		
Hluboká
Veverka Lukáš			Hluboká
Slaba Lukáš			Hluboká
Mallátová Daniela		
Hluboká
Houšková Michaela		
Purkarec
Ždimera Zdeněk		
Hluboká
Ždimera Jiří			Hluboká
Opustili nás
Turek Jindřich			Hluboká
Petřík Miroslav			Hluboká
Janků Jaromír			Hluboká
Cimbálková Františka		
Hluboká
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MAS Hlubocko – Lišovsko
rozdělila již téměř 40 milionů
korun
Již pět let rozděluje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko dotace na
projekty realizované na svém území. Za tu dobu schválila dotace ve výši
39,6 milionů korun. Dotace pomohly k opravě chodníků, silnic, památek,
veřejných prostranství, osvětlení či kanalizace, ale i vybudování nových
hipostezek a pěších stezek.
Jen městu Hluboká nad Vltavou se z Místní akční skupiny Hlubocko –
Lišovsko podařilo získat 3,2 milionů korun na deset projektů. »Více než
dva miliony jsou již proplaceny, zbývající část jsou peníze na projekty, které
dosud nebyly dokončeny a dotace tak teprve bude proplacena,« uvedl Jan
Šmidmayer, předseda výběrové komise Místí akční skupiny Hlubocko –
Lišovsko. Dalších 1,6 milionů korun získaly soukromé subjekty. Jednalo
se o zemědělce a organizace podnikající v cestovním ruchu se sídlem na
Hluboké. »Opět se potvrzuje, že jak město, tak místní organizace jsou
aktivní, připravují projekty a využívají i tento program k rozvoji našeho
města,« dodal Jan Šmidmayer.
Díky dotacím z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko došlo
v Hluboké nad Vltavou od roku 2008 například k výstavbě obří vzduchové
trampolíny a vybudování půjčovny sportovního vybavení ve sportovně
relaxačním areálu, vybudování Vltavské pěší stezky v Zámostí, obnově
kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha, kaple sv. Jana Nepomuckého v Municích
a kaple sv. Isidora v Hroznějovicích, vybudování parkoviště v ulici
Fügnerova či rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury. Nyní navíc
město realizuje další čtyři projekty – obnovu místní komunikace Líšnice
– Radonice, modernizaci místní komunikace v Jabloňové ulici v Zámostí,
obnovu božích muk a opravu chodníků v Pražské ulici.
Peníze, které Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko rozděluje,
pochází z Programu rozvoje venkova ČR – Leader. Dotaci mohou získat
projekty realizované na území obcí Adamov, Borek, Hlincová Hora,
Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany,
Jivno, Libín, Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín,
Vráto a Zvíkov. »Děláme nyní vše pro to, abychom mohli tyto dotace
rozdělovat i v programovacím období 2014 – 2020. Získali jsme nyní
dotaci na tvorbu strategie, která je podmínkou pro rozdělování dotací
v dalším programovacím období,« dodal Lukáš Tryml, ředitel Místní
akční skupiny Hlubocko - Lišovsko.

■ Obnova kaple Sv. Isidora v Hroznějovicích, Město Hluboká/Vlt.,
Obnova návesní kaple Sv. Isidora v Hroznějovicích, která pochází z první
poloviny 19. století.
■ Obnova místní komunikace Líšnice - Radonice, Město Hluboká/Vlt.,
Rekonstrukce místní komunikace mezi Líšnicí a Radonicemi v délce
0,98 km.
■ Modernizace místní komunikace Jabloňová ulice, Město Hluboká nad
Vltavou, Rekonstrukce místní komunikace v ulici Jabloňová v části města
Zámostí.
■ Obnova božích muk v Hluboké nad Vltavou a v obcích, Město Hluboká/
Vlt., Obnova šesti božích muk (křížků) v Hluboké nad Vltavou a obcích
Jeznice a Purkarec.
■ Oprava chodníků v Pražské ulici, Město Hluboká/Vlt., Rekonstrukce
chodníků v ulici Pražská v Hluboké nad Vltavou.
■ Studie využití kulturního dědictví Hlubocka - Lišovska, Město
Hluboká/Vlt., Studie využití kulturního dědictví Hlubocka - Lišovska
včetně soupisu kulturního dědictví a mapy kulturních památek v regionu.
■ Modernizace a zefektivnění výroby pícnin využívaných v živočišné
výrobě a k energetickým účelům, Stanislav Štěpka, Nákup shrnovače píce
pro zemědělské potřeby.

Hasiči v oboře!

Mladí purkarečtí hasiči si užili výlet do Staré Obory a rovněž otestovali
dvoudenní »zkušební« pobyt v chatě u rybníku Hubenov, kde bude v létě
probíhat hasičské soustředění.
Velký dík patří revírníkovi Václavu Koutnému a jeho manželce, kteří
připravili velmi zajímavý program!

Seznam projektů v Hluboké nad Vltavou, které získaly
dotaci z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko:

www.hluboka.cz

Foto: archiv hasičského sboru

Název projektu, příjemce, popis projektu
■ Zvýšení kvality služeb sportovně relaxačního areálu Hluboká nad
Vltavou, Hluboká Baseball & Softball Club, s. r. o.,Výstavba obří vzduchové
trampolíny, vybudování půjčovny sportovního vybavení včetně zařízení
IT vybavením.
■ Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v Hluboké nad
Vltavou, Město Hluboká nad Vltavou, Obnovení stávající nefunkční
armatury vodovodu pro 1 280 obyvatel.
■ Obnova kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha, Město Hluboká/Vlt.,
Rekonstrukce kaple Panny Marie a Sv. Vojtěcha v Hluboké nad Vltavou.
■ Vltavská pěší stezka v lokalitě Hluboká - Zámostí, I. etapa Pod
Křesínem, Hluboká/Vlt., Vybudování přírodní pěší stezky kolem řeky
Vltavy v délce 2 km doplněné stanovišti pro relaxaci a aktivní odpočinek.
■ Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého v Municích, Město Hluboká/Vlt.,
Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého v Municích.
■ Parkoviště v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou – 2. etapa
Město Hluboká/Vlt., Vybudování parkoviště pro obyvatele čtyř přilehlých
panelových domů. Celkem vzniklo 17 parkovacích míst.
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Smuteční oznámení
Karel kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský oznamuje jménem svým i jménem své manželky Dr. Terezie kněžny ze Schwarzenbergu,
rozené hraběnky z Hardeggu na Kladcka a v Machlandu a jejich dětí, jeho švagrové Reguly princezny ze Schwarzenbergu, rozené Schlegelové,
jeho neteře Marie princezny ze Schwarzenbergu a jeho synovce Ferdinanda prince ze Schwarzenbergu jakož matky jeho švagrové Brigitty
Schlegelové, rozené Brunnerové, jeho sestry Marie Eleonory z Bredowa, rozené princezny ze Schwarzenbergu a jejího manžela Leopolda
– Billa z Bredow a jejich dětí, jeho sestry Dr. Anny Marie svobodné paní z Haxthausenu, rozené princezny ze Schwarzenbergu a jejího
manžela Elmara z Haxthausenu a jejich dětí a jménem celého rodu, že Otcem Všemohoucím byl na pravdu Boží povolán jeho milovaný bratr
jeho jasnost urozený pán

Dr. Bedřich princ ze Schwarzenbergu

lantgrabě Kleggavský, hrabě ze Sulzu
bailli a velkokřižník čestný a devoční rytíř svrchovaného rytířského řádu Maltézského,
narozený 24. srpna 1940 v Praze, který zesnul po dlouhém, těžkém a s velkou trpělivostí snášeném
utrpení, zaopatřen svátostmi svaté Církve a oddán do vůle Boží ve svém 74. roce věku na Novém
Dvoře na Květnou neděli, dne 13. dubna 2014.
Po mši svaté ve 14.00 hodin byl v úzkém rodinném kruhu uložen do rodinné hrobky na Orlíku
v sobotu 26. dubna 2014.
Slavnostní requiem bylo celebrováno v kostele Pany Marie Nanebevzaté na Strahově, Praha 1,
v sobotu dne 10. května 2014 ve 14.00 hodin.
Na Orlíku, dne 14. dubna 2014

Hluboká v Americe
■ Na základě spolupráce s panem Vlasákem – a tedy hlubockým
infocentrem – shlédli krátký film pojednávající o Hluboké a okolí krajané
i další diváci v USA. Můžete se sami podívat, nakolik byl výstižný. Na webu
si můžete dokument najít. Hluboká, Munice, koně, Bezdrev, Purkarec,
dračí lodě. Ano, Hlubokou už znají i za velkou louží!
Česko-americká televize pro diváky ke svému desetiletému výročí
nachystala překvapení
Cape Coral (Florida) – Zviditelnit Českou republiku v zámoří se před
deseti lety rozhodl americký producent českého původu John Honner.
V Chicagu spolu s několika krajany založil společnost Czech-American
TV, která má v současné době osm poboček a spolupracovníky v několika
státech USA a v České republice. Vysílacím jazykem je angličtina.
Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o České republice a její
kultuře. Toto nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých
se divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách.
Nabízí také řadu reportáží mapujících český folklór, ale i kurzy českého
jazyka nebo vaření pokrmů typických pro Česko. To vše přispívá nejen ke
zviditelňování českých regionů a jejich turisticky atraktivních destinací,
ale i k osvětě českých tradic.
Televize pro své diváky připravuje i speciální vysílání. Například
v dubnu mohli lidé na svých obrazovkách sledovat speciální program
zaměřený na tradice českých Velikonoc.
Největší novinkou je pak spuštění nového webu. Na webové adrese
www.catvusa.com si diváci mohou prohlédnout své oblíbené pořady ve
zbrusu novém kabátku. Díky odkazu Video dokumenty o České republice
je nyní možné záznamy sledovat také na chytrých telefonech a tabletech.
Na tomto projektu pracovalo několik měsíců šest českých profesionálních
programátorů, webmasterů a grafiků, a to bez nároku na honorář. To
televize jako nezisková organizace velice oceňuje. Kompletní jmenný
seznam naleznete na webových stránkách televize v sekci Our Team.
V USA televizní vysílání sleduje přes dva a půl milionu domácností na
kabelové televizi v šedesáti městech a přes sto tisíc diváků prostřednictvím
internetu na celém světě, a to především v Kanadě, Austrálii, Anglii
a v Ruské federaci.
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Mezi partnery vysílání například patří Radio Prague, Česká Televize
a Ministerstvo zahraničních věcí. Seznam všech partnerů a informace
o projektu Czech-American TV najdete na webových stránkách. Tým,
který vysílání pomáhá utvářet, je složený z více než čtyřiceti mediálních
profesionálů českého původu.
Tereza Paďourová, General Manager for Public relation, 5. 5. 2014
Nahrávka video dokumentu Exploring Czech Lands o Hluboké nad
Vltavou měla velmi dobrý divácký ohlas. Dokument můžete zhlédnout i vy
na našich stránkách www.catvusa.com v sekci Broadcast. Vysílání proběhlo
dne 12. 5. 2014. (http://catvusa.com/broadcast/244-may-12-2014)
Po odvysílání pořadu o Vašem kraji jsme obdrželi mnoho kladných
ohlasů od našich diváků a chceme jej opakovat. Kvůli možnosti čerpání
různých grantů a sponzorských darů, díky kterým můžeme vysílat,
potřebujeme získat zpětnou vazbu od krajů, měst a obcí, o kterých
vysíláme. Pokud si tedy přejete, abychom dále propagovali Váš region,
ať už dříve zaslaným video-dokumentem, nebo dokumenty novými,
můžete na naši adresu uvedenou níže, zaslat dopis v Č. J. Díky dosavadní
práci Czech-American TV a agentury Czechtourism, našeho nejbližšího
partnera a poskytovatele mnohých materiálů, jsme mohli Váš region
propagovat.
Czech-American TV
Email: media@catvusa.com
Web: www.catvusa.com
Phone: +1 708 813 0028
Address: CATV, P. O. Box 100001, Cape Coral, FL 33910, USA
Na internetové adrese www.catvusa.com můžete najít více informací
o vysílání naší televize. Na e-mail czechamericantvinfo@gmail.com
nám můžete zaslat jakékoliv dotazy.
za celý tým zdraví
Anna Košťálová, Media Manager Czech-American TV
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Na podzim léta páně 2014 (datum bude upřesněno) proběhnou nové
volby členů osadního výboru. Své návrhy na kandidáty do OV máte
možnost předkládat již nyní Olině Křiváčkové (osobně či schránkovým
sdělením). Každý občan navrhuje maximálně 5 kandidátů (i sám sebe),
kteří s tím souhlasí. Z těchto bude vytvořena kandidátní listina, ze které
bude prováděn konečný výběr do OV.
Máme tu jaro a s jarem přichází nejen čas hojnosti, ale i pořádný audit.
Takže sem s tím. Roku 2007 vyšlo první vydání informací týkajících
se činnosti osadního výboru. Tehdy fungoval osadní výbor ve složení:
předseda Ing. Plíhal, členové Ing. Velfl (kterýžto 11. 11. roku 2010 odstoupil
a na jeho místo byla do »rady starších« přijata Ing. Křiváčková, Ph.D.),
paní Plchová, pánové Valenta a Kolář. Nyní před volbami nových členů je
potřeba provést zevrubnou kontrolu činnosti OV, než nám staří členové
prchnou do lesů. Berte tento »samizdat« s patřičnou mírou nadsázky. Vše,
co OV dělá, je dobrovolné! Tráví nad vašimi problémy své mládí a řeší
neřešitelné. To berte v potaz a uvážlivě volte!
Již od roku 2007 probíhají ve vesnici opravy starých a budování nových
chodníků, abychom si to měli kde vyšlapovat a aby měli bruslaři (ze
zákona chodci) více možností pro své sportovní výkony. Tato činnost se
osadnímu výboru, myslím, daří úspěšně. Každý rok o kus krok a za pár
let budou chodníky až na městský úřad. Nejprve si město Hluboká n. Vlt.
utrhovalo od úst a na chodníky přispívalo, ovšem žádná pokladnice není
bezedná (jak pro koho), tak v několika posledních letech jsou chodníky
realizovány z bavorovických peněz.
Postupem času, bohužel, mizí mezi lidmi laskavost, pochopení a úcta,
nejen k sobě, ale i k majetku ostatních. Stále mezi námi žijí neposluchové,
kteří se pod přikrývkou soumraku plíží s kolečkem nebo kyblíkem plnými
posečené trávy, shrabaného listí nebo odpadu za zahrad a pečlivě toto
ukládají na pozemky, jistě že ne na vlastní, pod mez nebo za domem
a hyzdí nám naši krásnou vísku. A když se chcete po ránu brouzdat rosou
a náhodou vyšlápnete psí., tak je rázem po romantice. Proto navrhuji
chovat plemena psů, kteří si své exkrementy umějí po sobě sami sebrat
a odnést na příslušné místo.
Jsme aktivní občané, tudíž více než cokoli jiného potřebujeme
volejbalové hřiště. Rok 2007 a 2014 byl plodný a dovolil úpravy tohoto
hřiště ve smyslu navezení čehosi, na čem se dá pěstovat tento sport. Třeba
se ještě zadaří a bude i pískoviště.
V průběhu let se snažíme udržovat si naši vesnici nejen funkční, ale
i malebnou. Probíhají úpravy kolem pomníku padlých (2007, 2009),
čištění kanalizace (2007, 2013), aby se tu dalo dýchat, čištění meliorační
www.hluboka.cz

strouhy (voda je nástroj života, ale když ji máte v domě do půli oken, je to
tak akorát nástroj psychického kolapsu), očkují se pejsci, smejčí komíny,
sváží se železný šrot. Můžete si i povšimnout krásné nové mapy naproti
hospodě, abychom si uvědomili, že nejsme sami pupkem světa. Udržujeme
čekárny na autobusových zastávkách, třídíme odpad.
Bylo by víc než skvělé, kdyby majitelé starých statků nebo i jejich
pozůstatků, tyto opravili, aby se za ně sami nemuseli stydět. Staniž se!
A stalo, v roce 2014 jsou všechny statky už téměř vyladěny.
S rokem 2010 se stále táhnou nedořešené otázky. budou naše děti někdy
v bezpečí? Udělá tu někdo něco s tou hlavní silnicí? Přechod, snížená
rychlost, nebo aspoň značka? Rok se s rokem sešel a my ještě nemáme
dořešené staré problémy (dopravní situace s přecházením hlavní silnice)
a už nás dohánějí potíže nové. Svůj provoz zintenzivněl rybí to lovec za
řekou na tzv. Závlahách. Čtyřikrát do týdne pořádá karaoke párty, přes
léto nějaký ten fesťáček, a to by v tom byl čert, aby nechal ty Bavorovičáky
vyspat. Akce končí s kuropěním. kdo nám pomůže? Můžeme se obrátit
na naši policii, přece pomáhá a chrání. Ale jak pravil pan starosta, jsou to
jen měšťáci, tak jim musíme říct, kde to vlastně je, aby nebrázdili opačný
břeh Vltavy.
V letošním roce byl konečně schválen návrh točny autobusů za
zastávkou směrem do vsi. Teď nám zbývá jen čekat, kdy a kam to úřední
šiml posune. Nejkrkolomnějším úsekem dokumentace asi bude udělení
stavebního povolení, které musí městu Hluboká dát město Hluboká.
…a tak si tady žijem!
Za OV Bavorovice Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

Piknikovali, aby podpořili
fairtradové a lokální pěstitele

Foto: Mateřské centrum

Foto: archiv osadního výboru

Víceročenka OV Bavorovice aneb
jak jsme to tu vedli…

Hluboká nad Vltavou, 10. května 2014 – Fairtradová káva nebo čaj, buchta
či pomazánka z domácích vajec, fairtradová čokoláda, tvaroh a bylinky od
lokálních farmářů. Takové dobroty posnídala zhruba třicítka lidí, kteří se
v sobotu sešli na společném pikniku v zámeckém parku v Hluboké nad
Vltavou. Dali tak najevo, že podporují produkty, za něž pěstitelé dostali
spravedlivě zaplaceno a při jejichž výrobě byl brán ohled na životní
prostředí a nebyla zneužita dětská práce. Piknik s názvem Férová snídaně
ve vašem městě proběhl v Hluboké nad Vltavou už podruhé. Snídalo se
po celé republice, a to na více než stovce míst. Stalo se tak na Světový den
pro fair trade.
„Atmosféra byla úžasná, počasí vyšlo dokonale. Nakonec se nám snídaně
protáhla až do oběda,“ uvedla k sobotní akci v Hluboké nad Vltavou Lucie
Jozová za Mateřské centrum, organizátor místní Férové snídaně.
„Do akce se zapojuje stále více lidí, to svědčí o rostoucím zájmu
spotřebitelů o spravedlivě obchodované produkty a o to, kdo a za jakých
podmínek pro ně například kávu nebo kakao pěstuje,“ sdělil koordinátor
Férové snídaně Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi, která
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akci zastřešuje. „Letos se na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů
piknikovalo na více než 100 místech republiky, počet míst se tak za
poslední dva roky zdvojnásobil,“ doplnil Komínek.

ŠKOLY A ŠKOLKY

Strašidýlko Doudlo...

Co je fair trade?
Fair trade je způsob obchodu, který dává drobným pěstitelům, řemeslníkům
i zaměstnancům ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit
se vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud si český spotřebitel koupí
fairtradový výrobek, dává tak přednost výrobkům, za nimiž nestojí
zneužívání dětské práce, nelidské pracovní podmínky, či devastace životního
prostředí. www.fairtrade.cz

Projektový den na hlubocké ZŠ –
Den zdraví
Dne 11. 4. 2014 si žáci 8. ročníků společně s paní učitelkou Lenkou
Dvořákovou připravili projekt ke Dni zdraví. Byl určen pro žáky
1. stupně. Projekt jsme pečlivě připravovali čtyři týdny a vše si
několikrát zkusili. Děti se mohly těšit na video, praktické ukázky
na stanovištích, přednášku o zdraví a vědomostní test.
Akce vypukla hned ráno. Všichni »osmáci« se rozdělili do
dvojic. Některé dvojice měly ve třídě přednášku a také se celý
den o třídu staraly. Tři žáci ovládali video (resuscitace dospělých
a dětí, lékárnička). Další dvojice na stanovištích seznamovaly děti
s obvazovacími technikami s trojcípým šátkem, učily je Rautekovu
zotavovací polohu a resuscitaci. Přednášku měla každá dvojice
pečlivě připravenu. Hovořily s dětmi o důležitých telefonních
číslech (policie, záchranná služba, hasiči a integrovaný záchranný
systém), o prevenci před úrazy. Ptaly se dětí, jak ony si váží svého
zdraví a jak by pomohly zraněnému kamarádovi (bezvědomí,
zástava dechu a srdeční činnosti, zlomenina, krvácení z nosu,
odřenina…).
Závěrečný vědomostní test měl ověřit pozornost dětí během
dopoledne. Žáci se rozdělili do skupinek po 4 nebo po 5. Test
obsahoval například: křížovku, trojsměrku, důležitá telefonní
čísla, z nabídky vyškrtávali špatné odpovědi. Obtížnost testu byla
přizpůsobena jednotlivým ročníkům. Testy jsme nakonec opravili
a vyhodnotili. V průběhu dalšího týdne obdržely nejúspěšnější
skupiny diplomy.
Celý den děti s námi výborně spolupracovaly. Učitelům se akce
líbila a nám také. Doufáme, že i dětem se program líbil, že si den
zdraví užily a něčemu užitečnému se přiučily. Tento projekt nás
inspiroval natolik, že jsme začali přemýšlet o přípravě Dne Země.
Veronika Raddová, žákyně 8. A
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Zájem o fair trade lze vyčíst i ze stále rostoucího prodeje těchto
výrobků. Čeští spotřebitelé nakoupili vloni výrobky s certifikací
Fairtrade v hodnotě 174 milionů korun. Maloobchodní obrat se
oproti roku 2012 zvýšil o celých 80 %. „Výrobky se známkou Fairtrade
jsou pro spotřebitele stále dostupnější. To je rozhodující faktor, který
vloni ovlivnil rekordní nárůst spotřeby. Fairtradové produkty jsou
dnes k dostání ve většině maloobchodních a kavárenských řetězců,“
upřesnila Hana Chorváthová z organizace Fairtrade Česko a Slovensko,
která pravidelně tato data zvěřejňuje. Nejoblíbenějším fairtradovým
produktem u nás zůstává káva.
Při porovnání výsledků průzkumu spotřebitelského chování (1), který
opakovaně v letech 2010 a 2013 provedla organizace NaZemi, vyplývá,
že znalost loga Fairtrade mezi českou populací vzrostla za toto období
o 45 %. Zatímco v roce 2010 toto logo znalo 15,9 % dotázaných, v roce
2013 to již bylo 23 %.
Další informace o Férové snídani ve vašem městě naleznete na www.
ferovasnidane.cz nebo na www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz,

... navštěvuje školku pravidelně. Proč paní učitelka
Ivana Láchová v MŠ na Masarykově ulici vybrala pro
děti, které se na světě rozkoukávají čtvrtým, pátým
rokem, právě postavičku strašidýlka?
Děti se učí, že vše živé má právo na život. Lidé,
zvířátka, rostliny. Doudlátko je strašidýlko, které hlídá
studánku pro zvířátka v lese, děti musí pochopit, jak
důležitá studánka s vodou pro život vůbec je, a proč si
proto zvířátka strašidýlka tolik váží. A ještě více si ho váží, když zahnalo zlého
člověka, který chtěl studánku zničit.
Je důležité pochopit, kdo je to zlý člověk a že ne každý člověk na světě je
dobrý. A přitom každá hodná bytost, zvířátko, člověk, má právo žít.
Strašidýlko Doudlo se jako obvykle narodilo v rukách šikovné paní
učitelky – tentokrát z fáčoviny a jiných lehoučkých materiálů, aby se mohlo
nadpozemsky vznášet. Tento rok se povedlo obzvlášť veliké. Ale hlavně
strašidýlko Doudlo žije v dětské fantazii – ještě než se s ním děti osobně setkaly,
už ho malovaly bílé na černém papíře – a na svůj malý věk ho zpodobnily
podle vyprávění více než výstižně.
Jihočeská pohádka českého rozhlasu a knížka o strašidýlku, tak přivede děti
do světa, kde dobro zvítězí nad zlem a naučí je vnímat ty správné lidské návyky
a úctu ke všemu, co ochraňuje dobro. I proto má krásně bílé strašidýlko na
hrudníčku velké červené srdce.
Kéž by ty správně nastavené hranice slušnosti nezůstávaly za dveřmi školek,
ale tak nějak všeobecně pronikly do celé republiky, a pak na východ i západ,
prostě kolem dokola.

Výročí měsíce

■ 27. června 1929 se narodila Jarmila Šuláková, populární zpěvačka
lidových písní (85. narozeniny)
■ 28. června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát a následníka
habsburského trůnu Františka Fredinanda d‘ Este, což byl signál
k zahájení I. světové války (100 let)
■ 29. června 1914 se narodil Rafael Kubelík, světově proslulý český
dirigent a hudební skladatel (100 let)
■ 30. června 1364 zemřel Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup
■ 70. výročí vylodění a bitvy o Normandii
■ 90. let od úmrtí France Kafky, pražského, německy píšícího spisovatele
■ 10 let od úmrtí zpěvačky a skladatelky Zuzany Navarové
■ před 120 lety byl v Londýně slavnostně otevřen most Tower bridge
přes řeku Temži
Hlubocký zpravodaj | červen 2014

Městská policie
Městská policie sídlí na Masarykově ulici 35
v Hluboké nad Vltavou
Kontakt: 387 001 334, 774 728 009,
e-mail: mestska.policie@hluboka.cz
Městská policie byla na Hluboké zřízena
usnesením zastupitelstva města před sedmi
lety, v lednu 2007. První strážník byl přijat
v březnu téhož roku a hlídková činnost byla
zahájena v květnu. Sbor čítá v současné době
5 strážníků.
»Je nás jak od Poláčka, ale v čase přítomném,«
usmívá se vrchní strážník hlubocké městské
policie Michal Saitz s narážkou na oblíbenou
humoristickou knížku Bylo nás pět. Zdali je
to číslo pro naše město optimální, či by měla
městská policejní stanice ještě posílit – to je
věc diskuze. Pravda je, že přítomnost strážníků
městu prospěla. Policie ČR jako orgán státu
nemá na řešení obvyklých zádrhelů proti
slušnému občanskému soužití, ale ani na
řešení místních četných dopravních situací,
čas. Ale dohled nad pořádkem je v turistické
lokalitě žijící rušným životem více než potřeba.
Nicméně správný městský strážník se nenudí
ani v zimě. Pravda je, že občané si jejich služeb
spíše považují, než aby je kritizovali. To je
dáno zřejmě i tím, že naši strážníci hlubocké
občany zbytečně »neprudí,« naopak, jsou
jim vždy ku pomoci. Pokud to jde, vyhoví
a zařídí, co je potřeba. Všichni, mimo jednoho
nováčka, si zažili službu ve »velkoměstě«,
tedy v Budějovicích, a tak mohou srovnávat.
Práce u nás si váží a snaží se ji odvádět
co nejpoctivěji. A srovnávat jejich práci
a vystupování s městskými strážníky z jiných
měst můžeme i my. Potkáváme je všude tam,
kde jsou potřeba.
Jaká je oficiální charakteristika účelu městské
policie?
Městská policie je nástrojem města
k
zabezpečování
místních
záležitostí
veřejného pořádku, které patří do
kompetencí města a městské policie. Zřizuje
ji tedy město. Plníme také další úkoly podle
zákona o městské policii, které patří do naší
působnosti dle zvláštních zákonů.
To znamená, že rozsah činnosti městské police
má určité mantinely, přes které nemůžeme jít.
Samozřejmě občan všechny rozdíly mezi
činností Městské policie a Policie ČR nemusí
rozlišovat – pokud se o nich chce dozvědět víc,
stačí nahlédnout do zákona č. 553 z roku 1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhledat,
co můžeme a nemůžeme dělat ve prospěch
veřejnosti. De facto naše činnost směřuje
k tomu, aby město s naší pomocí zajistilo klid
a pořádek na svém katastrálním území.
www.hluboka.cz

Do vašeho rajonu patří Hluboká a přilehlé
obce?
Ano, přesně tak, pracujeme v hranicích katastru
města. Někdy nás lidé volají například do Zlivi
a podobně, protože si pletou náš obvod s obvodem
Policie ČR, případně s obvodem působení České
pošty. Zliv má svůj vlastní obecní úřad, pod jehož
kompetenci nespadáme, a nemá svou městskou
policii, takže tam pomoci nemůžeme, maximálně
můžeme poradit.
Jedinou obcí mimo katastr, se kterou
spolupracujeme v rámci veřejnoprávní smlouvy, je
obec Pištín. Protože měli v Češnovicích problémy
s vysokou rychlostí aut projíždějících obcí, na
jejich žádost tam příležitostně vypomáháme
s měřením rychlosti v obci radarem. Příjem z této
činnosti je samozřejmě příjmem města Hluboká
nad Vltavou.
Jaká je náplň vaší činnosti?
Městská policie nenahrazuje a v žádném případě
nemůže nahradit činnost policejních sborů, neboť
na obce a města nelze přenést veškeré garance státu.
To znamená, že my nezabezpečujeme majetek
a dopravu, ale pouze přispíváme k bezpečnosti
osob a majetku, zajišťujeme dodržování obecně
platných nařízení vydaných městem. Dohlížíme
na pravidla občanského soužití, přispíváme
k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
v rozsahu stanoveném zákonem. Dohlížíme,
zda nedochází k porušování veřejného pořádku,
například hrubým porušováním nočního klidu,
(protože město nemá vyhlášku o dodržování
nočního klidu, je to leckdy velmi obtížné)
vzbuzováním veřejného pohoršení, znečišťováním
veřejného prostranství, a podobně.
Kontrolujeme, zda nedochází k podávání
alkoholu nezletilým a dalším prohřeškům podle
zákona na ochranu před toxikomanií. V praxi
máme spoustu příležitostí dohlédnout, zda
nedochází ke konzumaci alkoholu na místech,
kde je to zakázáno nebo nevhodné, k vylepování
plakátů, kde to není dovoleno, volnému
pobíhání psů, kontrolujeme například prodej
a používání pyrotechnických výrobků, staráme
se o omezení vandalismu, dohlížíme i na
záškoláctví mladistvých a podobně. Jednáme
jako prodloužená ruka města, přeneseně i třeba
rodičů. Strážníci zjišťují například majitele
autovraků, a zajišťují jejich odstranění. Městský
strážník by měl být všímavý, od toho tu je, ale
uvítáme i podněty od lidí – protože ne všechno
vidíte z ulice, ať už jdeme pěšky nebo jedeme
autem. Potřebujeme odezvu, když někdo vidí
nebo ho trápí něco, s čím si neví rady, zavolá,
a my přijedeme. Vyřešíme, promluvíme si, nebo
aspoň poradíme.
Kriminalita na Hluboké není tak závažná,
aby tady lidé pociťovali obavy, nicméně jsou
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záležitosti, které je obtěžují. Chtěli bychom, aby
lidé vnímali zájem ze strany městské policie i naši
snahu pomoci, kde to jde.
Co trápí z vašeho pohledu Hlubokou?
Samozřejmě každé město má své specifické
problémy.
Mnohá
města
se
potýkají
s vandalismem a problémy s bezdomovci.
V tomhle má Hluboká štěstí. Žijeme v prostředí
slušných lidí, kde v podstatě nemáme problém
s nikým. Abych pravdu řekl, porovnání máme,
skoro všichni jsme sloužili v Budějovicích a prošli
tímhle srovnáním, ve větším městě si projdete
opravdu ohněm. Rvačky, opilci, násilníci, ne,
že by se policistům vyhýbali, oni si vás naopak
kolikrát spíše vyhledávají, a vyvolají konflikt,
aby si užili adrenalinu. Takže my si všichni do
jednoho skutečně vážíme toho, že po takovéto
zkušenosti sloužíme ve slušném městě. Jako když
přijdete z pekla do ráje. Jednak tady poznáte lidi
trochu blíž, prostředí není tak anonymní, a lidi se
tady chovají k sobě vzájemně mnohem slušněji,
vztahy jsou korektní. Dobře, občas je problém
třeba s diskotékami, sjedou se mladí z širokého
okolí, třeba Zlivi nebo Budějovic, zdržují se venku
na náměstí, pokřikují a ruší noční klid, opijí se
a už odpadkové koše lítají vzduchem. Noční
služby každý den nedržíme, protože k zajištění
nepřetržité služby potřebujete minimálně devět
lidí, na to je nás málo. Takže noční držíme pouze
tehdy, když víme, že je to potřeba, většinou to
vychází na páteční noc.
Je policistů hodně nebo málo?
Všichni víme, že v rámci republiky došlo
k velkému snížení počtu policistů v řadách Policie
ČR. Třeba hlubocká stanice Policie spravuje
obvod kolem 421 km2, a v noci má na celý tento
prostor k dispozici dva policisty, pak máte pocit,
že je to opravdu žalostně málo.
A ne každé město má dost prostředků, aby si
mohlo zaplatit potřebný počet svých vlastních
městských strážníků, aby ochránilo pořádek ve
městě. Dnes to statisticky vypadá na poměr 1
městský strážník pro ochranu 1000 obyvatel.
V Táboře mají 35 strážníků pro 35 tis. obyvatel, na
Hluboké 5 pro 4 500 tis. občanů. V Budějovicích
okolo 120 strážníků pro skoro 100 tisíc občanů,
tedy včetně administrativy. Jeden strážník pro
1000 lidí může být někde hodně – a někde je to
naprosto nedostačující.
A vás pět tady u nás, jaký je kolektiv,
kterému velíte?
Tak především nutno podotknout, že městské
policii jako takové nevelím já, ale pověřený
zastupitel města Hluboká nad Vltavou pan
Ing. Pavel Dlouhý. Já jsem pouze určený strážník
pověřený k plnění některých úkolů MP, jak je to
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definováno v zákoně o obecní a městské policii.
Městská policie začínala na Hluboké před sedmi
lety se dvěma muži, dnes je nás tedy pět, mezitím
dva strážníci odešli, a dva noví přišli. Máme
specialitu, že u nás působí dokonce otec a syn,
Pavel Brožek přivedl mladší posilu z vlastní
rodiny. Musím říct, že jsem se všemi maximálně
spokojený. Svoji práci odvedou dobře a je na ně
spolehnutí, což je pro šéfa úleva – když nemusíte
chodit jako dráb a kontrolovat plnění úkolů.
Většinově cítíme i podporu veřejnosti. Máme
takovou filosofii, že jsme tady PRO lidi a ne NA
lidi, což je velký rozdíl. Snažíme se a doufám,
že místní lidé pochopili, že náš přístup je velmi
vstřícný a maximálně slušný. Pravda je, že
právě srovnáním se službou ve velkém městě
můžeme porovnávat: mnohde jsou strážníci
psychicky deptaní jak nadřízenými, tak si na nich
samozřejmě vylévají zlost dotčení občané. Zvláště
u věcí, které nemůžete změnit, a nejsou ve vaší
kompetenci, je to velmi stresující a únavné, a je to
silný nápor na psychiku.
My to na Hluboké prožíváme jinak, naštěstí,
a mám pocit, že lidi nám dávají najevo sympatie.
Samozřejmě nemůže být všechno růžové,
a nemůžeme vyřešit všechno. Místní nám dávají
spoustu podnětů, třeba o situaci v Hamrech,
kde před zmrzlinovým stánkem zastavují auta
velmi nezodpovědně, každou chvíli se tam
může stát nehoda, místní poslouchají celodenní
bouchání dvířky aut, dýchají výfukové zplodiny
nastartovaných náklaďáků, které jim v létě vnikají
přímo do bytů otevřenými okny, na místě nejsou
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přechody. Běžně tam parkují auta třeba ve dvou
řadách. Na místě například zastaví náklaďák
s přívěsem, a klidně uzavře celou cestu na Hamry,
a jde si koupit zmrzlinu. Někdy dokud řidič nesní
kornout zmrzliny, čeká se zapnutým motorem.
Lidé dali podněty k řešení, my je zpracovali
s dopravním inženýrem, jak by to šlo řešit, určité
značky, vyšrafování v křižovatce, kde nám běžně
nechávají odstavené vozy a podobně. I když
dopravní značky dneska lidé spíše ignorují, než
respektují. Nejlíp by to šlo řešit snad jen tak, že
by jeden strážník trvale stál na místě a všem
říkal, prosím vás, stojíte v křižovatce, to se nesmí,
parkujte opodál., ale to by tam byl uvázaný celý
den. Když máte dvoučlennou hlídku a míst
s dopravní problematikou více, samozřejmě i jiné
než dopravní úkoly, pak to není možné.
Dali jsme podněty, nicméně Policie
v Budějovicích změny neodsouhlasila, nechtějí
přidávat značky, nepovolili ani přechod. Bohužel
to pak vypadá, že jsme žádostem nechtěli vyhovět,
že míč zůstal na naší straně hřiště, ale bohužel jen
málokdo ví, že jsme udělali, co jsme mohli, ale
ani nám nebylo vyhověno. Takových návrhů už
bylo víc, schvalovací orgán v Budějovicích řekne
ne, a my nejsme schopni pomoci, jak bychom si
představovali, nebo jak by bylo žádoucí.
Podělte se s námi o nějaké vaše zásahy?
Mezi nejčastější přestupky v oblasti dopravy
patří nedodržování zákazu zastavení, zákazu
vjezdu, nedodržení průjezdnosti a v oblasti
veřejného pořádku zejména neoprávněný

zábor zeleně a chodníků (vozidlem, stavebním
materiálem apod.), rušení nočního klidu, venčení
psů bez známky a nezaplacený poplatek za psa.
Mezi ostatní činnost patří asistence a dohled
nad veřejným pořádkem a bezpečností při
kulturních a jiných společenských akcích (různé
městské slavnosti, pouť, X-TERRA, svatby apod.),
upozorňování na porušování předpisů, úprava
dopravního značení, vstup do bytů po zemřelých
jako nezúčastněné osoby, asistence PČR, atd…
Zimní sezóna na Hluboké je víceméně
o dohledu, apelujeme na uklízení po psech při
venčení na ulici, řešíme spoustu zatoulaných psů,
kdy dohledáváme majitele. Měříme nedodržování
povolených rychlostí v obci v místech, která musí
být dle zákona určena PČR. Tedy, nemůžeme
měřit rychlost, kde nás napadne. V létě nastává
velký nápor díky vyšší frekvenci dopravy.
Jinak lidé volají kvůli všemožným příhodám,
kachničky v nebezpečí života na silnici, had
– užovka, které se jedna paní lekla a nechtěla
strážníky pustit z domu, uhynulá prasata
v Purkarecké přehradě, mládě havrana na
zámku. To už bylo před pár lety – propadlo
vzduchotechnikou do jedné z místností – a na
zámku se báli, že tam poškrábe nábytek. Tak jsem
byl přivolán já – a nakonec se odchyt podařil
pomocí zapůjčeného prostěradla, ovšem havran
se jen tak nevzdával a trvalo to dobrých 20 minut,
než se mi ho podařilo mezi historickým nábytkem
odlapit. Jsou to někdy vtipné specialitky, ale i tehdy
se snažíme vyhovět. Psychologicky pocit občana
chápu, ví, že má někoho, na koho se může obrátit.
Hlubocký zpravodaj | červen 2014
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Práce na Hluboké je pestrá, a to je právě to, co
nás baví. Nejsme naštěstí jednostranně zaměřeni
na represi »méně zodpovědných«, setkáváme se
s různými úkoly. Řídíme se potřebami města:
podle usnesení zastupitelstva nebo rady plníme
povinné úkoly plus přání veřejnosti. Nedávno
jsme třeba asistovali při malování čar na silnici –
pochopíte, proč někteří lidé nepřemýšlejí a mají
hned tendenci přejet autem nebo na kole čerstvý
nátěr a obtisknout ho dál? Ale naštěstí jsme byli
ve třech, takže jsme po celé délce Masarykovy
ulice snad hodně zachránili. Cyklostezka –
kontroly, aby tam nezajížděla vozidla, dohlížíme
na sportovní areál kvůli vandalům, asistujeme
při slavnostním otvírání, dohlížíme na dětském
hřišti – tam se nesmí kouřit, nesmějí tam psi
a podobně. U benzinky se objeví řidička bez
řidičského průkazu navíc v protisměru, pouť,
v létě plovárna, slavnosti města, rybářské
slavnosti, různé asistence z hlediska dopravy,
sražená zvířata, cyklisti na chodníku, rychlá
jízda městem, auta zajetá do hloubky lesa,
a když přijede třeba srbská delegace, zapůjčíme
jí vlastní kola, aby se mohli podívat, jak to
u nás všude krásně vypadá. Zoo Hluboká,
vylepování plakátů, stížnost na pobíhající psy
po městě, stížnost na hlasitou hudbu, zámecký
park a volně pobíhající psi, kterých se bojí nejen
děti ze školky, zvláště, když má pes úctyhodnou
velikost a páníček se kdesi zpozdil. Těch zápisů
v denní knize činnosti máme nesčetně. A to jsem
si nevzpomněl zdaleka na všechno. Nenudíme
se – a to je to co nás těší, nenechá nás to zakrnět.
Mimo jiné se neustále vzděláváme v různých
profesních kursech, navštěvujeme německé
a anglické jazykové kursy, které jsou hrazeny
z evropských fondů pro vzdělávání a rozvoj
a město tak tyto aktivity nehradí.
Měření rychlosti asi řidiče tak nerozveseluje.
Doprava je pro každé město důležitý element
– a v sezóně jezdí přes Hlubokou aut hodně
a někteří řidiči poměrně rychle. Přitom paralelně
je zde turistický ruch, pěší pohyb většího počtu
lidí, cyklistů, zájezdů, školních výletů. jde o zdraví
a bezpečí. Leckteří řidiči, a to nejen ti s pražskou
SPZ (RZ), ale i jiní řidiči, jsou naučeni jezdit rychle
– měříme, abychom trochu zbrzdili rychlost
vozidel jedoucích přes město. Není to namířeno
proti místním, není to naše zvůle, a je pravda,
že mnoho těch míst k měření vzniklo na podnět
občanů Hluboké nad Vltavou. Máme 20 určených
míst, kde měříme, u školy u parku, u parkoviště,
kde je velký pohyb turistů a rovinka, kde to
kdekdo rozjede, u benzínky, u výjezdu z Tyršovky
na hlavní silnici č. 105/II je přechod. Ruku na
srdce, důvody zpomalení rychlosti v obcích
každý chápe, ale když je někdo zastaven, zlobí se
kolikrát na nás a ne na sebe. My chráníme ostatní
a především místní před neukázněnými řidiči –
ale ten, kdo dostane pokutu, bývá někdy dotčený,
jsme prostě tak trochu národ alibistů. Přirovnám
to například ke sportu. Když naše reprezentace
www.hluboka.cz

vyhraje, většina lidí řekne – my jsme vyhráli.
Ale když to dopadne obráceně, lidé řeknou –
oni prohráli. Ale jistě by si nikdo nepřál stát se
účastníkem nehody, ani být na straně viníka.
Nejvíce nehod a mrtvých na silnicích je statisticky
jednoznačně kvůli nepřiměřené rychlosti.
Navíc my měšťáci máme určeno a schváleno
od Policie ČR, kde máme a smíme měřit. Jsme
v tomto jejich prodloužená ruka. Takže pokud
chceme někde měřit, policie nám musí určit, zda
je tam odstavování aut bezpečné, a pokud není
– nepovolí, aby nedošlo k ohrožení účastníků
provozu. Takže pak žádostem lidí na měření
v nebezpečné lokalitě nemůžeme vyhovět, i když
bychom chtěli. Ale naštěstí je to zřídkakdy. Nevyšlo
nám to například v Třeboňské ulici ve směru od
Hrdějovic, kde byl požadavek od místních lidí, ale
není tam kde bezpečně odstavovat vozidla. Ale
pokud člověk běžně jezdí nepřiměřeně rychle,
bývá zastaven jinde.
Co se nám podařilo, je, že už městem
neprojíždějí nákladní auta jako dříve, už i ty
autobusy parkují na vhodných místech, prostě
jakmile někde začnete hlídat, situace se postupně
vylepší.
Myslím, že nejste jako ti strážníci, kteří jen
chodí, dávají botičky nebo pokutují. Jakási
»protekce« pro místní řidiče je znát, jste na
jejich straně. Taky není zvykem všude, aby
místní získali od města parkovací kartičky
bezplatně.
Ano, místní nás zřídili, a není smyslem městské
policie je iritovat, jsme tady pro ně. Alfou a omegou
v sezóně bude jako obvykle řešení dopravy, aby
Hlubočáci tolik nepociťovali ústrky, vím, že je to
pro ně nápor. Místní občané snad vědí, že když
zastaví na Masarykovce, zapnou směrovky a chvíli
něco vyřizují třeba na poště, že to tolerujeme.
Ale když tam zastaví turista, který nerespektuje
dopravní značení a jde klidně na zámek, tak to už
tolerovat opravdu nemůžeme, a ani nechceme. Za
chvíli by to tam bylo neprůjezdné. Navíc někteří
turisté vám klidně nechají odstavené vozidlo před
vaším vjezdem. A ještě vám poté s klidem řeknou,
že u nich je to normální. Že se člověk nedostane
třeba do práce nebo k lékaři je vůbec nenapadne.
A pak nemá opravdu smysl na pokutě šetřit.
Vůči místním se snažíme být maximálně
vstřícní a hodláme v tom nadále pokračovat.
Parkování je problém všude, aut přibývá, ale
města nejdou nafouknout. A řidiči jsou někdy
neuvěřitelní. Úsekem bývalé silnice pod hrází
Muňáku, která v létě slouží spíš jako korzo, jezdí
tam cyklisté, bruslaři, maminky s kočárky a běhají
malé děti, projížděla řidička svižnou šedesátkou,
s tím, že prý ji tam – do zákazu vjezdu – navedla
navigace.
Jezdíme ke hřbitovu, kontrolovat stání aut,
stížnosti od lidí, že tam nelze zaparkovat, když
jdou dát kytku na hrob, jsou časté. A zase jenom
proto, že turisté nechtějí využívat parkoviště
a chtějí k zámecké zahradě zajet co možná nejblíže.

Že parkoviště patří k hřbitovu je jaksi nezajímá.
Dokonce tam jednou stál holandský přívěs,
stolečky venku a vesele kempovali, chutnalo jim
naproti otevřeným hřbitovním vratům i s tím
chmurným výhledem do budoucnosti každého.
Ve srovnání s podobně velkými městy je na tom
Hluboká výborně, kritéria jako nezaměstnanost,
vyžití kulturní a sportovní, rozvoj města. to
všechno jsou pro město příjemná plus. Navíc
i stanice městské policie vykazuje neobvyklé
úspěchy. Pavel Brožek, jeden ze strážníků,
přivezl loni medaili ze Světových policejních
a hasičských her v Belfastu, což je další
super bonus k titulu mistra světa v naturální
kulturistice v USA, který získal v roce 2009.
Tím se opravdu nemůže pochlubit v České
republice žádná policejní stanice, natož taková
malá služebna, jakou jsme my. Taky tam nemohl
vysvětlit, že je nás tady pět, mysleli si, že jsme
vybírali jako ze závodníků v Hongkongu z 5 000
mužstva, dokonce snad jen z nějaké větší čtvrti.
Udiveně řekli, že se musí přijet podívat. No, na
služebnu bychom je asi nezvali, aby netrpěli
klaustrofobií, spíše na zámek.
Vážíme si toho a Pavla podporujeme, jak
můžeme. Já ho před třemi roky přivedl na
Hlubokou, v Budějovicích jsme spolu sloužili
společně dva roky – vždycky dvě 12hodinové
služby denní, dvě dvanáctky noční. To jste s tím
člověkem pomalu víc než s vlastní manželkou, a je
to docela dlouhá doba na to, abyste se vzájemně
poznali. Když jsem tedy musel najít náhradu za
odcházejícího strážníka, byl jsem moc rád, že
na tu nabídku kývnul. Stal se opravdu kvalitním
členem naší skupiny a udělal nám reklamu,
jakou nemá žádná policejní stanice v republice.
Pravda je, že mít spolehlivé lidi je nutné
k tomu, aby kolektiv fungoval, aby ho někdo
nerozkládal zevnitř, aby se policista nechoval na
ulici nepatřičným způsobem – policista se totiž
i v rámci zákona může chovat nepříjemně a těžko
s ním může vyjít jak nadřízený, tak občan. A to
je pak problém. Komunikace s lidmi je v našem
povolání maximálně důležitá.
Proto jsem rád, že tady máme dokonce takové
privilegium, že já si dodělávám vysokou školu
spolu s Pavlem a Patrikem, zkrátka tři z nás
dokončují VŠ, a čtvrtý už vysokoškolský titul
má. Díky tomu se pak můžeme pousmát nad
některými názory, že měšťáci jsou rádi, když
vylezou základku nebo učňák. Od roku 2009 bylo
dáno zákonem rozmezí šesti let, aby si vzdělání
doplnili strážníci, kteří nemají střední školu.
Pokud to neudělali, musí bohužel od městských
policií koncem roku 2015 odejít. My tady máme
trochu nadstavbu v tom, že většina z nás usiluje
o dokončení vysokoškolského vzdělání. Ani
náhodou si nemyslím, že titul je všechno, i když
tak aspoň trochu můžeme oponovat obecným
vtípkům o nevzdělanosti policistů. Pro mne je
to důkaz toho, že se na sobě snažíme pracovat,
navíc jak už jsem zmínil, využíváme vzdělávacích
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kurzů, které financuje EU, nikoli město, učíme se
jazyky, doplňujeme odborné znalosti na různých
seminářích. Všichni do jednoho si vážíme práce
tady a snažíme se to městu v dobrém vracet.
Děkujeme za rozhovor a až nám někdy
bude ouvej, a budeme potřebovat pomoc
městské policie, kam máme volat?
Telefon na městskou policii je 774 728 009.
To je mobilní číslo na službu MP. Já mám

ještě telefonní číslo 775 965 442, to pro
případ, že se někdo chce obrátit s nějakou
žádostí či stížností přímo na mne. Každý
se na nás může obrátit, v době od 7.00 do
18.00 hodin každý den. To jsou úřední
hodiny. Ale býváme tu i od šesté do
devatenácté nebo dvacáté hodiny. Podle
toho, jak překrýváme osmihodinové
s třináctihodinovými službami.
Sezóna letos díky počasí začala o něco

dříve – a my se budeme snažit všechno,
co je v našich silách, zvládnout. Vedle nás
zde funguje i Obvodní oddělení Policie ČR
Hluboká nad Vltavou, a ve chvílích, kdy tady
nejsme my, se mohou občané obracet na ně.
A když občan nemá zrovna po ruce telefonní
číslo na nás a ani na obvodní oddělení PČR
Hluboká nad Vltavou, je zde tísňová linka
PČR a číslo 158.
Přeji všem hezké dny.

Další zasloužené medaile na základní škole
Medailové umístění si vybojovalo
družstvo žáků Základní školy
v okresním kole ve vybíjené, pod
vedením paní učitelky Lucie Babkové.
Kluci férově přiznali, že v družstvu měli
jedno děvče, Karolínu, která jim hodně
bodů pomohla uhrát. O sportování
v ZŠ a úspěších závěru školního roku se
dozvíte více v příštím čísle.
Na fotografii: Radek Dohnal,
Karolína Dvořáková, Adam Dvořák,
Martin Kolář, Jan Chromý, Petr Kubata,
Vít Havlíček, Michal Uher, Matěj Vlach,
Vojtěch Černý, Radek Peprný, Marek
Novosad a paní učitelka Lucie Babková.
1.řada: A. Dvořák, P. Kubata,
R. Peprný, M.Uher, M.Vlach,
V. Černý, M. Kolář
2.řada: J. Chromý, M. Novosad,
V. Havlíček, K. Dvořáková
3.řada: R. Dohnal
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Greg Edwards z Ameriky,
parta kluků a rok nula

ROZHOVOR

20. výročí založení baseballového klubu na Hluboké
■ klub je členem tělocvičné organizace TJ Sokol
■ pálkovací hry provozuje již 19 let
Největšími úspěchy jsou:
■ muži – 1. místa v Českomoravské lize v letech 2003 a 2013, účast v Extralize v roce 2004
■ mládež – 3. místo na Zlatém Superpoháru v t-ballu do 10 let roku 2012

David Šťastný

aneb americký sen (splněný doma
v Čechách)
Rozhovor s Davidem Šťastným, místostarostou
Sokola a předsedou oddílu Baseball & Softball
clubu, je jen malou rekapitulací usilovné práce
a nadšení ze sportu, které už dvacet let plácku
u Vltavy odevzdávají tehdejší kluci – dnešní muži,
samozřejmě i za velké pomoci a podpory dívek
a žen.

republice opravdu ojedinělý, a který si můžeme
užívat ve všech věkových kategoriích.
Kolik let letos oslaví baseball Hluboká? Který
den byl před lety dnem D?
Baseball na Hluboké oslaví 20 let. Den, kdy tento
sport u nás zakotvil, si přesně nepomatuji, ale
bylo to v roce 1994. Vybavuji si to kolektivní
nadšení pro nově objevenou týmovou hru.
Osobně jsem jí úplně propadl. S baseballovou
čepicí na hlavě a prvním dresem, který jsem si

ČLENSKÁ ZÁKLADNA ODDÍLU BASEBALL & SOFTBALL CLUB
■ K 31. 10. 2013 – 120 registrovaných členů (114 pod ČBA, 6 registrovaných členek pod SBA) –
stagnace ve srovnání s rokem 2012
■ 18 mužů – dostatek pro A-tým, A-tým doplňován juniory, B-tým i staršími kadety
■ Stále málo hráčů v teenagerském věku 13– 18 let – jen 15, v roce 2012 to bylo 18 – obtížné
s malým počtem hráčů účastnit se celorepublikové soutěže
■ Starší a mladší žáci nejpočetnějšími kategoriemi
■ Starší žáci – 2 týmy, letos do nich přišla početná vlna hráčů z t-ballu, po dlouhé době odehráli
dlouhodobou soutěž (JZ Čechy, J Morava)
■ Mladší žáci – výběr na vrcholné akce
■ Přípravka pod hlavičkou klubu neexistovala - 70 dětí v kroužcích je příslibem, cílem je vytvořit
z nich tým přípravky a doplnit tým mladších žáků
Právě v těchto dnech rozesílají místní
baseballisté pozvánky doslova do celého světa.
Kromě Grega Edwardse, zakladatele baseballu
na Hluboké a jeho syna, přijedou trenéři a hráči
z Německa, Mexika a mnoha dalších zemí.
Samozřejmě i ti tuzemští. Přátelé a příznivci pálky
a malého koženého míčku si tak zavzpomínají
na staré časy a oslaví je hlavně sportem, ale
i průvodem či opečeným prasátkem.
Pohyb je zdravý, sdružuje a uvolňuje endorfíny
– a proto David Šťastný vyslovil i malý příslib
všem hlubočákům – v září by chtěl pozvat do
areálu všechny hlubocké občany – děti, dospělé
i seniory – na HLUBOCKÉ SPORTOVNÍ HRY –
všichni společně si bezplatně budou moci v areálu
vyzkoušet všechny sportovní aktivity – a že jich tu
je, a nové právě teď v červnu ještě přibudou. Do
budoucna by to mělo být zase jedno z tradičních
sportovních setkávání – v areálu, který je v České
www.hluboka.cz

ve 13 letech přivezl z Ameriky, jsem snad chodil
i spát. Měl jsem štěstí, že se podobných nadšenců
na Hluboké našlo dostatek pro sestavení prvního
týmu a hlavně nám pomohl entusiasmus prvního
trenéra. Poprvé jsme míčky zkoušeli odpalovat
na fotbalovém hřišti v Zámostí. V současnosti
je tento pozemek zčásti zastavěný a část funguje
jako dětské hřiště. Pak jsme se přesunuli na
Podskalskou louku, kde se teď rozkládá golfové
hřiště. Nakonec jsme si víceméně svépomocí
vybudovali hřiště vlastní na pozemcích města
u řeky za fotbalovým hřištěm.
Kolik ze zakládajících členů zůstává v řadách
baseballu Sokola Hluboká a na jakých pozicích?
Z prvních zakladatelů ze Zámostí do dneška
aktivně setrváváme v místním klubu pouze dva:
Radek Drmota a já. Hráčů aktivních v prvních
dvou letech od založení klubu je do dvaceti.

Většina hráčů z úplných začátků je buď ve
výkonném výboru, někteří trénují, nebo s námi
zůstávají v kontaktu skrze doprovodné aktivity,
jako je propagace nebo fotografování. Trojice
původních zakladatelů hraje v A týmu, ostatní
občas nastupují v B týmu. Nicméně domnívám
se, že kdo jednou baseballu propadl, nějakým
způsobem s ním je spojený napořád. Není to
pouze sport, ale též životní styl, specifické sociální
prostředí pro týmové hráče.
Co vám všem život s baseballem dal? A co vzal?
Baseball nám především dal. Díky němu jsme
překonali pubertu bez velkých eskapád, bez
kouření a alkoholu. Procestovali jsme s ním celý
svět. Naučili jsme se anglicky. Našli si přátele
na celý život. Těch dvacet let mělo své pěkné
i hořké chvíle. Výhry v podobě postupu týmu do
extraligy, radost ze hry a rostoucího zájmu o tento
sport z řad místních dětí, i mládeže z okolí. Ale
nezapomenutelná je i bolest ze sportovních úrazů,
zkušenosti z managementu klubu. Nepříjemné, ale
nutné je občasné řešení konfliktů s rodiči svěřených
dětí do tréninku, ale též neustálá konfrontace
s hráči i trenéry. Velký pocit bezmoci jsem zažili
při pohledu na zdevastované hřiště ničivou
povodní v roce 2002 krátce po jeho vybudování.
Ale co nás nezabilo, přineslo posílení. Každopádně
velkým vkladem baseballu do našich životů je snad
smysl pro fair play hru – a to nejenom ve sportu.
Důležitým mezníkem v historii klubu byl rok
2000, kdy nás opustil náš guru a zakládající trenér,
Američan Greg, který do té doby táhl klub téměř
sám. Pro nás hráče nebylo lehké zhostit se nově též
»bafuňářských« funkcí a udržet klub v chodu. Od
počátku jsme řešili existenční problémy. Sháněli
jsme prostředky na výstavbu hřiště i na provozní
záležitosti. Bylo nutné plánovat a organizovat
tréninky, účasti a dopravu na zápasy, zajišťovat
trenéry. To jsou zkušenosti k nezaplacení.
Největší pozitivum za těch 20 let však vidím
ve vybudování přátelských vazeb mezi více než
tisícovkou dotčených hráčů, přátel i příznivců
hlubockého baseballu. V baseballu na Hluboké
šlo vždy o skvěloupartu lidí, kteří spolu chtěli
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Baseball na hřišti v Zámostí, rok 1994

Greg Edwards, zakladatel klubu, 2000
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Zápas v Lounech, P. Pavlátka, M. Kapr, D. Šťastný, P. Hnilička, rok 2000

Sušení hřiště na Podskalské louce, rok 1999
www.hluboka.cz
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ROZHOVOR
trávit čas a společně se podíleli na rozvoji klubu. Myslím, že díky tomu
můžeme slavit dvacetileté jubileum.
Co konkrétně dal život se sportem tobě? A čím ses chtěl stát jako
malý kluk?
Od mala jsem byl hyperaktivní, i díky podpoře zejména od mé maminky
jsem sportoval a vyzkoušel jsem řadu disciplín. Týmové sporty jsem
vždy preferoval, ale baseballu jsem ve 13 letech naprosto propadl. S tím
souvisí i má první představa o mém uplatnění v životě. Chtěl jsem se
stát profesionálním baseballistou! Díky baseballu jsem dostal šanci
vybudovat sportovní areál, který slouží nejen baseballistům, ale také
široké veřejnosti.
Jaké chystá oddíl oslavy?
Oslavy připravuje již od zimních měsíců. Celá sláva je naplánovaná na
víkend 27. – 30. června ve Sportovně relaxačním areálu.
V pátek bude začínat program v hlubocké Panoramě, sobotní a nedělní
program se uskuteční v areálu. Tam také chystáme fotogalerii dokumentující
historii klubu. Těšíme se na všechny příznivce hlubockého baseballu pod
křídly Sokolem Hluboká.
Kdo se jich zúčastní? Přijede Greg Edwards, první trenér a duchovní otec
hlubockého baseballu? Kdo další?
Rádi bychom viděli cca 1 000 hráčů z celého světa, kteří za těch 20 let klubem
prošli. Ale též jejich rodiče, partnery a přátele klubu. Rádi uvidíme všechny,
kteří mají hlubocký baseballový a softballový klub Sokola Hluboká rádi.
Greg by měl přiletět i se synem, naším fanouškem, Samem. Doufáme že si
akci nenechá ujít většina hráčů a všech příznivců.
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Na co pozvete veřejnost?
V rámci oslav bude probíhat turnaj baseballu mládeže či zápasy staré gardy.
Samozřejmě že návštěvníci budou moci navštívit celý náš areál a užívat
si. Zároveň se v sousedství baseballového hřiště bude 28. června otevírat
Pardálův výběh. Tuto událost doprovodí živá hudba a celovečerní veselice.
Více o programu naleznete v pozvánce na akci.
Letošní novinky v areálu?
Novinkou bude zmíněná obří překážková dráha s názvem Pardálův
výběh. K tomu nový kiosek s občerstvením a sociální zázemí. V areálu
jsme vybudovali nový kurt na plážový volejbal, takže máme již čtyři, což
umožňuje organizaci prestižních turnajů. Radost mi dělá nově vybavené
prostranství se zařízením pro cvičení seniorů.
A na co se můžeme těšit v průběhu dalších 20 let?
Bůh ví :) Vždyť nevíme, co bude zítra. Kdyby mi někdo před dvaceti lety
řekl, že si s partou kamarádů postavíme vlastní sportovně relaxační areál se
dvěma baseballovými hřišti, že klub získá 140 členů, několik reprezentantů
a desítky trenérů, asi bych nevěřil. Ale je potřeba mít vize. To je hnací motor
lidského života, umění stále se na něco těšit a plnit si své sny.
Já si přeji udržet i do budoucna nynější sportovní úroveň klubu a abychom
zvládli překonat všechny překážky s tím spojené. Není důležité být mistry
republiky a mít pár extraligových hráčů. O budoucnosti rozhoduje dostatek
»srdcařů« zapojených do udržování klubu při životě a pracujících na
jeho rozvoji, na výchově mladé generace a soudržnosti dobré party stejně
zapálených lidí. Mám radost, když se k nám bývalí hráči vrací, aby do klubu
přihlásili své děti, to je velké zadostiučinění. Pokud se nám podaří cokoli
dalšího, tak to bude příjemný bonus :)
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Jídlo by mělo být srozumitelné
... a pak se nůž zlehka vnoří do křehkosti steaku. Vytryskne voňavá šťáva,
vidlička zvedá odkrojené sousto. A pak už jen rozplývání chuti na jazyku.
Že jste právě dostali veliký hlad na dobře propečený steak? Nebo na
zlatavý, měkký daňčí řízek? Pak spolu se mnou přijměte pozvání nového
šéfkuchaře RestauRaCe v Relaxačním a regeneračním centru Hluboká
Petra Šmídka, který váš hlad dokáže nasytit stejně, jako moje otázky:
Petře, uvedla jsem u vašeho jména přívlastek »nový šéfkuchař«. Od kdy
v RestauRaci Hluboká působíte?
V RestauRaCi Hluboká působím od února 2014, tak už tady snad úplným
nováčkem nejsem.
Můžete nám představit svou profesní cestu?
Vynechám výčet škol a nejrůznějších kurzů,
které jsem absolvoval, protože nejlepší
školou je stejně až praxe. A v té jsem prošel
snad všemi stupni profesního vzdělání – od
práce za barem přes pětileté provozování
malého hotelu a následně působení například
v CITYgastro, kde jsem získával zkušenosti
z vaření »ve velkém«. Odtud jsem odešel
do restaurace Pasta Grande, to zase byla
veliká škola těstovin a vůbec italské kuchyně.
A jiný styl, dejme tomu víc gourmetský, jsem
»studoval« v Olivieru. No, a pomyslné státnice
jsem skládal při založení a provozu restaurace
Brio, kterou jsme realizovali spolu s dalšími
dvěma kamarády. A RestauRaCe Hluboká
v RRC? To je pro mne velká profesní výzva, ve
které bych chtěl obstát co nejlépe. Vysvědčení
z této školy mi dají ale až hosté a také můj tým.
Tým svou náladou a výsledky, hosté tím, že se
budou rádi vracet a objednávat si jídlo, které
jinde nenajdou – nebo třeba najdou, ale u nás
jim chutná nejvíc.
Co musí umět a dokázat šéfkuchař,
aby to symbolické vysvědčení bylo
co nejlepší? Jaký je váš koncept
nabídky,
menu
RestauRaCe
Hluboká?
Nabízí se odpovědět, že musí umět
hlavně vařit. Ale tak jednoduché
to není. Pro co nejlepší výsledek
je důležitý celý tým, jeho souhra,
spolupráce, kvalitní výkon a pocit
spoluzodpovědnosti. To považuji
za opravdu velkou výzvu, takový
tým tady mít a v tuto chvíli jsem
přesvědčen, že ho mám, jsou tu
všichni velmi šikovní, výkonní.
V kuchyni často vznikají vypjaté
situace, kdy je potřeba zvládnout nárazově velký objem práce a k tomu
musí být dobrá parta. A platí to nejen o lidech v kuchyni, ale o všech
v restauraci, protože ke spokojenosti a pohodě hostů patří nejen kvalita
jídla, ale také kvalita servírování, obsluhy i prostředí.
Přesto, to základní je dáno stylem šéfkuchaře. Co najdou hosté
RestauRaCe ve vaší nabídce?
Tím podstatným je pro mne kvalita – i když to může znít zprofanovaně.
Kvalita surovin, přípravy i samotného vaření. A také srozumitelnost. Ano,
www.hluboka.cz

jídlo by mělo být srozumitelné – už počínaje názvem, když si jej host přečte,
měl by mu rozumět. Složité cizojazyčné názvy sice vypadají honosně, ale
když host není skutečný znalec, tak mu to nic neřekne, neevokuje to
představu vůní, chutí. A srozumitelné by měly být právě i chuti jídel,
nechat vyniknout to hlavní, nepřekombinovat patnáct různých chutí.
S tím souvisí i takzvané sezonní potraviny, pokrmy, v našem menu
vycházíme z aktuální sezonní nabídky, kdy je ta pravá, dobrá chuť
třeba u zeleniny, ovoce zaručena přirozenou zralostí a čerstvostí. I to
je důvod, proč maximálně využíváme potraviny z regionálních zdrojů,
od osvědčených dodavatelů ve vyzkoušené, neměnné kvalitě – protože
jedině tak můžeme zaručit, že kvalita, chuť jídel v našem menu bude
vždy stejná. Navíc si myslím, že je potřeba podporovat ekonomiku
v regionu, místní dodavatele.
Jak do tohoto konceptu zapadá novinka,
RestauRaCe – speciální nabídka steaků
z hovězího masa Qualivo? Tento název
moc česky nezní.
Nezní, ale jde o maso z české, respektive
moravské produkce. Jedná se o prvotřídní
certifikované maso produkované a přísně
kontrolované podle unikátní švýcarské
technologie krmení a chovu zvířat
Qualivo. Musím říci, že to maso je opravdu
výjimečné, je z mladých býků, vždy dokonale
zpracované, vyzrálé, po úpravě křehké,
šťavnaté a chuťově nezaměnitelné. A také
dobře stravitelné, tedy vhodné i pro ty, kteří
dávají přednost odlehčeným jídlům. Pokud
vím, jsme jedna ze dvou restaurací, která
v Jihočeském kraji maso steaky a roštěnky
z masa Qualivo nabízí a všichni hosté, kteří
měli možnost ho u nás ochutnat, jeho kvalitu
hodně ocenili.
Kdybyste přišel do RestauRaCe jako host,
co byste si z menu vybral?
Především bych určitě ocenil možnost
vybírat z nabídky na tabletu,
kde jsou všechny pokrmy na
fotografiích – to jsme zase u té už
zmíněné srozumitelnosti. A co bych
si objednal? Asi těstoviny, možná
spaghetti alio olio – už proto, abych
poznal, jak je zdejší šéfkuchař umí
(úsměv). Protože i když je to jídlo
zdánlivě jednoduché, tak právě na
něm se dá kuchařské umění hodně
poznat, musí být správně al dente,
nesmí být přepálený česnek, olivový
olej musí být kvalitní. A napadá
mne, že hodně záleží i na tom,
jestli bych sem přišel jako host na
slavnostní večeři, to bych zvolil
složitější menu, možná daňčí kýtu na červeném víně s karlovarským
knedlíčkem, nebo kdybych se přišel najíst třeba jako účastník golfového
turnaje z hřiště, to bych vybíral z lehkých jídel, určitě bych si dal rybu,
třeba mořského vlka, ten je vynikající, doplnil bych to salátem. A dobré
jídlo bych rád vychutnával ve společnosti dalších hostů, kteří přišli,
protože si přečetli náš rozhovor a považují ho za pozvání k nám do
RestauRaCe (úsměv).
Děkuji za pozvání a za rozhovor.

Lucie Burianová
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ZOO oslavila 75. narozeniny

Foto: facebook zoo Hluboká

I když máme tendenci vnímat hlubockou zoo jako malou, milou – a mladou,
není tomu tak. 1. května oslavila už 75 let své existence, což je v životě lidském
zralý věk. Nepočítáme-li želvy či papoušky, většina zvířat má vyměřen zde na
světě čas podstatně kratší než my lidé, a tak už se tady ve voliérách, ohradách
a klecích, vystřídalo mnoho generací rozmanitých zvířat a zvířátek – od zubra
až po zmiji obecnou.
Když se začteme do historických souvislostí kolem zoo, zjistíme, že tehdy,
než se začala stavět, se kolem loveckého zámku Ohrada potulovala černá
zvěř, na louce se pásli daňci a na panství ve 30. létech 20. století pobýval Adolf
Schwarzenberg s chotí Hildou. Oba byli velcí milovníci přírody, z dnešního
hlediska vlastně i velmi sportovního a cestovatelského ducha, v roce 1933
dokonce koupili farmu nedaleko Nairobi v Keni. Rozhodli se něco africké zvěře
převézt do Čech a založit zoologickou zahradu. Zámek již určitou dobu nebyl
svými majiteli využíván pro své původní účely, a proto z něj nějaký čas před tím
vytvořili veřejnosti přístupné muzeum s přírodovědnými sbírkami, zejména ve
vztahu k lesnictví a myslivosti. Výstavba zoo byla započata brzy po rozhodnutí,
na podzim roku 1937, a v průběhu následujícího roku již bylo v provozu
množství voliér a výběhů, včetně terárií. František Janovský, vrchní lesní správce,
se staral o stavbu areálu. Pro veřejnost byla zoo otevřena 1. května 1939 a ještě
v tomto roce ji navštívilo 33.076 návštěvníků.
Období 2. světové války rozvoj zoologické zahrady přerušilo, ale ani po válce
nebyly vytvořeny vhodné podmínky pro lepší budoucnost zoo. Lovecký zámek
včetně zoologické zahrady přešel pod národní správu. V řízení zoo se v průběhu
dalších 25 let postupně vystřídalo několik správců, kteří nebyli schopni zajistit její
odborné vedení. Vzhledem k zaměření expozic loveckého zámku, ke kterému
zoo stále patřila, patřili její správci především do resortu lesnictví a myslivosti.
Podmínky k chovu zvířat nebyly nejvhodnější a zoologická zahrada existovala
izolovaně od ostatních československých zoologických zahrad. Podle informací
o stavu tehdy chovaných zvířat i technické úrovni zařízení, zaostávala zoo i za
zahradami, které byly v té době u nás nově zakládány. Zoo byla udržována spíše
na úrovni jednoduchého zookoutku, chovatelské ambice zcela chyběly, velikost
areálu – cca půl hektaru, se od doby založení v podstatě nezměnil. Koncem 50.
let bylo v zoo chováno celkem na 80 druhů zvířat. Vyrostl nový medvědinec, ale
jinak nebyly realizovány žádné významné stavby, spíše jen údržba stávajícího

zařízení. Bohužel byla odstraněna veškerá vzrostlá zeleň včetně stromů. Ale
i přes nízkou úroveň vybavení zoo a její velikost byl zájem veřejnosti velký
a návštěvnost se v 60. letech pohybovala okolo 150.000 lidí za rok.
Poslední správce v tomto období, Zemědělské muzeum Praha – respektive
Lesnické, myslivecké a rybářské muzeum Ohrada, jehož prostřednictvím byla
zoo vedena, nedokázalo provoz zoologické zahrady zajistit. Zoologická zahrada
proto začala postupně upadat. To se projevilo i na návštěvnosti, která do roku
1969 klesla až na 73.000 návštěvníků za rok. Provozovatel chtěl zoologickou
zahradu buď zrušit nebo předat. V roce 1971 byla zoo díky nezájmu svého
provozovatele prakticky v likvidaci a celý objekt byl v havarijním stavu.
Zvířata, která zbyla, byla ve špatném zdravotním i výživovém stavu. Expozice
a chovatelská zařízení nesplňovala ani nejzákladnější požadavky.
Proti zrušení se postavila veřejnost Jihočeského kraje. Zoo byla pro Jihočechy
příjemným výletním místem s tradicí, zájem na jejím zachování měly i městské,
okresní a krajské orgány. V roce 1971 byla zahájena jednání o možnostech
převzetí zoologické zahrady a jejím dalším výhledu, kterých se kromě už
zmíněných orgánů, stávajícího provozovatele účastnilo i ministerstvo kultury
ČR, do jehož resortu v té době ostatní zoologické zahrady patřily. Zásadní
podíl na výsledcích jednání měl i tehdejší ředitel zoologické zahrady v Praze
prof. Veselovský, který ve svém stanovisku, vyžádaném ministerstvem kultury,
zachování ZOO Ohrada podpořil.
Bylo rozhodnuto, aby zoologickou zahradu převzal Jihočeský KNV a aby byla
zařazena do sítě zoologických zahrad ministerstva kultury ČR. V roce 1972 byla
zřízena nová příspěvková organizace - Zoologická zahrada Ohrada se sídlem
v Hluboké nad Vltavou. Přímé řízení ZOO Ohrada připadlo odboru kultury
JčKNV.

Rok 1972 – 1989

Nezávislost na Lesnickém, mysliveckém a rybářském muzeu, řízeném z Prahy,
přinesla novému krajskému zařízení do té doby nebývalé možnosti rozvoje.
Užívání části hospodářských budov objektu loveckého zámku Ohrada
přešlo na zoologickou zahradu. V těchto prostorách byly vybudovány šatny
a sociální zařízení pro pracovníky provozu zoo, přípravna krmiv, sklady krmiv,
izolace a karanténa zvířat, dílny, sklady materiálu a také kanceláře ředitelství
zoo. Postupně byly prováděny rekonstrukce elektrorozvodů, rozvodu vody,
kanalizace, komunikací a oplocení. V té době byl vybudován i chybějící objekt
zimoviště a dům OKAL se dvěma bytovými jednotkami pro zaměstnance zoo.
Postupně se také modernizovala chovná zařízení a rozšiřovaly plochy expozic.
V roce 1982 byly otevřeny nové výběhy kopytníků a vodních ptáků na břehu
Munického rybníka. Tím se významně zvětšila rozloha zoo. Zvyšoval se i počet
chovaných druhů (oproti roku 1972 vzrostl do roku 1985 počet druhů chovaných
zvířat téměř na trojnásobek – 103 druhů, počet jedinců téměř čtyřnásobně – 330
jedinců). Zoo Ohrada začala naplňovat poslání zoologických zahrad – kromě
rekreace obyvatelstva se postupně zvyšovala úroveň chovu zvířat. To se projevilo
i na chovatelských úspěších, a zapojení do systému ochrany přírody, pomalu
se začala rozvíjet i aktivní vzdělávací a výchovná činnost. V této době vznikl
také první projekt, který počítal s rozšířením areálu zoologické zahrady mimo
současné hranice – a to v zajímavých partiích břehové linie Munického rybníka
od loveckého zámku až k obci Munice. K tomuto rozšíření ovšem nedošlo.
V roce 1978 bylo v zoo vybudováno malé divadlo pod širým nebem a vznikla
zde tradice pořádání Dětských divadelních dnů, která trvá bez přestávky dodnes.
Dětská divadelní představení před koncem školního roku, určená nejmenším
divákům a zaměřená obsahem i formou na zvířata a v poslední době především
na vztah lidí k nim, jsou nenásilnou formou ekologické výchovy.
Společně se zvyšující se úrovní zoo se zvyšoval i počet zaměstnanců a opět
rostla i návštěvnost. Ještě do konce roku 1972 navštívilo zoo 106.847 lidí a v roce
1973 již 138.959. V roce 1978 přesáhla návštěvnost poprvé 200.000. V tomto
období jí bylo dosaženo ještě čtyřikrát a to v letech 1981, 1982, 1987 a 1989, ale
ani v ostatní roky, až na jeden, neklesla pod 180.000.

Rok 1990

V roce 1990, po zániku krajských národních výborů, převzal ZOO Ohrada
jako zřizovatel Okresní úřad v Českých Budějovicích. ZOO Ohrada tak zůstala
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společně s Východočeskou zoo ve Dvoře Králové státním zařízením, zatímco
většina našich zoologických zahrad byla převedena pod jednotlivá města.
Zoologické zahrady jako důležitý nástroj ochrany přírody a ekologické výchovy
logicky přešly do působnosti resortu ministerstva životního prostředí.
První tři roky 90. let byly poznamenány velkým propadem návštěvnosti, což
ostatně bylo v této době možné zaznamenat i v dalších našich zoologických
zahradách, a to na přibližně 150.000 lidí. V souvislosti s další modernizací
a rozšiřováním ZOO do roku 1995 ale návštěvnost opět postupně narostla
nad úroveň 200.000, kde se udržuje dodnes. V této době byla zmodernizována
významná část expozic v dosud přístupné části zoo, při této příležitosti byly
například u části expozic stávající mříže nebo pletivo nahrazeny sklem a došlo
také k rekonstrukci a především rozšíření rybníčků s vodními ptáky při břehu
Munického rybníka na rozsáhlé moderní a zajímavě pojaté expozice. Zoologická
zahrada získala do vlastnictví 3 ha ploch k dalšímu rozvoji. Byla vybudována
moderní odchovna, která zároveň slouží jako zimoviště pro teplomilné druhy,
skleník a stínoviště pro zásobování expozic doplňujícím rostlinstvem. Další
významný posun v moderním přístupu k výstavbě expozic přinesly i roky 2000
a 2001, kdy byly vybudovány a pro veřejnost otevřeny nové biotopově pojaté
expozice pro vodní želvy, vydry, plameňáky, australskou faunu a část expozice
americké fauny, modernizováno bylo zimoviště s adaptací jeho části na nové
dílenské prostory.
Zoologická zahrada Ohrada – dnes ZOO Hluboká – po svém osamostatnění
postupně svou činností získala uznání mezi našimi ostatními zoologickými
zahradami a v roce 1991 se stala zakládajícím členem Unie českých
a slovenských zoologických zahrad. Později mohla následovat členství ve
významných mezinárodních organizacích - od roku 1997 je řádným členem
Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), od roku 2001 členem
Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií (EARAZA) a své
zastoupení má i v mezinárodní asociaci vzdělávacích pracovníků zoologických
zahrad (IZE). Zoo Ohrada také zároveň plní funkci záchranné stanice pro
handicapované živočichy v rámci národní sítě stanic ČSOP.
Zlatý věk zoo tak začíná až po roce 1990, především pak v posledních zhruba 12
letech. Projekt Nová setkání znamenal nové výběhy například pro šelmy, loni byly
slavnostně otevřeny další expozice a do zoo přibyla zajímavá zvířata, například
tygr, rosomáci. losi a další. Také do budoucna mají v zahradě další plány, například
připravují nové výběhy pro vlky a rysy. V jejich současném útočišti by pak mohl
být pavilon evropských vod s nejrůznějšími druhy živočichů.
Nyní je v zoo, kde se expozice rozrostly na plochu skoro 4,8 hektaru, 323
druhů zvířat a přibližně 2 800 jedinců. Loni tam zavítalo 230 tisíc lidí, rekordní
byl rok 2007 a skoro 273 tisíc návštěvníků. Mezi největší pamětníky zahrady
patří medvědí sourozenci Dick a Ben, kteří letos oslavili 25. narozeniny a žijí
v zahradě od narození. Ti by nám mohli ještě hodně co vyprávět.
Upřímně řečeno, já sama mám doma také malou zoo, synovci spočítali, že
obhospodařujeme celkem 10 zvířátek, i když to do desítky dotahují dvě poslední
rybičky v akváriu. Zřizovatelkou i ředitelkou jsem já, a já také jsem jediná, která
zatím nikdy nezapomněla své svěřence nakrmit.
Proto vím, že dělat ředitele, ošetřovatele, chovatele, záchranáře, ekonoma,
náhradní maminku, hlídače hárajících fen, porodníka, a jiné a jiné profese
související s chovem zvířat – není vůbec žádná legrace!!! Ing. Pokorný, ředitel
zoo Hluboká, se chová nenápadně – zřejmě dovedně používá mimikry jako
jiná chytrá stvoření z živočišné říše. RNDr. Roman Kössl naopak veřejnosti svět
hlubockých zvířátek přibližuje. Oba jsou evidentně muži na svém místě – a dobré
osudy svěřenců zoo a rozvoj zoo samotné jim leží velmi na srdci. Stejně tak je
veřejností kvitována současná spokojenost zvířat – a tedy viditelná snaha všech
chovatelů a dalších pracovníků – věnovat se zvířatům nejen s mísou plnou žrádla,
ale připravovat jim i zajímavé zážitky. Díky tomu tak mohou návštěvníci zoo na
vlastní oči, či prostřednictvím facebooku, sledovat, jaká překvapení právě zažívá
tygr Oliver s ledovou koulí v bazénku, jak si rozbalují dárek medvědi, jak se šklebí
rosomák, nebo jak se právě narodily malé lištičky korsaků. Bohužel nakonec
nejmíň pochvaly občas zaslouží nezpůsobní či zlomyslní návštěvníci zoo. Přejme
tedy naší malé milé zoo krásných budoucích 25 let do první stovky, a ať se lidem
ze zoo daří nejen odchovy zvířátek, ale i výchova správných slušných návštěvníků.
www.hluboka.cz

Člověk a zvíře

Člověk je se zvířaty úzce spjat od počátku lidstva. Pravěcí lovci zvířata lovili,
ale také se stávali jejich kořistí. Čím víc člověk zvířata poznával, tím větší nad
nimi získával převahu, jelikož byl schopen svá poznání rozumově zpracovávat
a vyhodnocovat a následně využívat různých primitivních strategií a také
nástrojů. Člověk se postupně naučil beze zbytku využít celé zvíře – tedy nejen
maso a kůži, ale např. i kosti a zuby k výrobě nástrojů a ozdob.
Nejsnadnější a častou kořistí pravěkých lidí byla samozřejmě mláďata.
A už v pravěku člověk přišel na to, že je výhodnější nezabíjet ihned všechna
mláďata, ale ponechat si je živá – na horší období, kdy se lov nezdaří. Tím
začali pralidé držet první zvířata coby »živé konzervy«. Dříve či později
začala roztomilá mláďata představovat také »hračky« pro děti. V dobách
hojnosti se tak zkrotlá zvířata začala v péči pralidí dožívat i dospělého věku.
Tím prakticky začal chov zvířat.
Postupem času již člověk zvířata choval cíleně (bylo to snadnější
a spolehlivější než lov). Důvody chovu zvířat se časem měnily. Zvířata již
nepředstavovala jen potravu nebo rozptýlení dětí (a jistě i mnoha dospělých),
ale byla chována například i z důvodů kultovních. Tak docházelo postupně
k domestikaci některých druhů. Proces domestikace začal v Mezolitu (střední
Doba kamenná). Prvním domestikovaným zvířetem byl pravděpodobně pes
(asi 10.000 př. n. l.). O dva tisíce let později následovali ovce, kozy, prasata,
sobi. V Neolitu (mladší Době kamenné) to byly včely, krávy, slepice, holubi.
V Eneolitu (pozdní Doba kamenná, také Chalkolit – Doba měděná) koně,
osli, buvoli, kočky. Na sklonku doby kamenné a v době bronzové byly
domestikovány lamy, bourci, velbloudi, sloni.
5000 let př. n. l. jsou v Egyptě a Indii běžné i chovy lvů. Některá zvířata byla
využívána k práci (osli, sloni.), stále častější byl chov z náboženských důvodů.
Již v 3. tisíciletí př. n. l. je naprosto běžný také chov z důvodů loveckých
(např. slon, gepard – nejstarší reliéf loveckého geparda pochází z roku 2.650 př. n. l.
z Egypta). Později přibývají ještě válečné důvody chovu zvířat (lvi, sloni.). Třetí
tisíciletí př. n. l. je také doba, kdy se již zvířata čile převážejí (např. medvědi ze
Sýrie nebo žirafy ze Súdánu do Egypta). Ze 16. století př. n. l. pochází nejstarší
písemná zpráva o odchytu zvěře pro chov (ve Starověké Číně). V té době (tzn. 3.
– 2. tisíciletí př. n. l.) již byly chovy nejrůznějších divokých zvířat celkem běžné
ve Starověké Indii a Mezopotámii, kde byly v chrámech chovány antilopy, gazely,
indičtí nosorožci, sloni, tygři, gauři, gaviálové atd.
Ze 2. – 1. tisíciletí př. n. l. jsou známé chovy některých zvířat v čínských
císařských zahradách. Císaři dynastie Čou (11. – 3. stol. př. n.l.) chovali tygry, císaři
dynastie Šang (také dynastie Yin, okolo 15. – 11. stol. př. n.l.) asijské nosorožce.
Doložené jsou také chovy obrovských stád posvátných přímorožců v Egyptě v 19.
stol. př. n.l., stejně jako chovy kozorožců, jelenů a slonů ve městech asyrských králů
(2. a 1. tisíciletí př. n. l.).
V Době železné začal chov zvířat ve větší míře i ve Starověkém Řecku a Římě.
Vznikla speciální chovná zařízení – aviária pro chov ptáků, leporária pro chov
zajíců, glilária pro chov plchů, cochlearia pro chov šneků, miliaria pro chov
křepelek, seclusoria pro chov drozdů atd. Běžný byl chov zvířat pro předvádění
v arénách. Zvířata bojovala mezi sebou nebo s gladiátory, což většinou byli
odsouzenci nebo otroci.
Není zcela známo, kdy začaly vznikat multidruhové zvěřince, které
lze označit za předchůdce dnešních zoo. Ovšem již v ranném starověku
prokazatelně existovaly. Nejstarší alespoň trochu konkrétnější zprávy jsou
zhruba ze 16. století př. n. l., je však pravděpodobné, že jakési vícedruhové
zvěřince existovaly již i dříve. V roce 2009 byly v Egyptě v Hierakonpolisu
odhaleny vykopávky zřejmě nejstaršího nám známého takového zvěřince
(z roku 3.500 př. n. l.). Jedním z prvních známých zvěřinců je čínská Zahrada
moudrosti (okolo 1150 př. n. l.). Méně informací máme o Zahradě Amonově
v Egyptských Thébách (cca 1500 př. n. l.). Také asyrští králové Tiglatpilesar I.
a Aššúrnasipral II. měli zvěřinec (v Aššúru 11.– 12. stol. př. n.l., resp. v Kalchu
v 9. stol. př. n.l.). Není bez zajímavosti, že (podle písemných zpráv) byla již
v té době zvířata chována ve velkých výbězích napodobujících přírodní
podmínky (tedy trend, který se do zoo vrátil až na přelomu 20. a 21. století).
Také císaři Starého Řecka a Říma měli zvěřince s mnoha tisíci kusy zvířat
– Octavianus Augustus, Titus, Traianus, Gordianus I.
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První zprávy o chovu zvířat na americkém kontinentu pocházejí až ze
začátku 16. století. 27 let po objevení Ameriky si španělský dobyvatel Cortéz
podrobil Říši Aztéků a vstoupil do hlavního města Tenochtitlánu, kde objevil
mj. zahradu císaře Montezumy s množstvím vzácných rostlin i zvířat.
Po pádu Říše Římské nastal v Evropě úpadek zvěřinců (od 5. století).
Další chovatelský »boom« v Evropě nastal s počátkem šlechtických
menažerií (asi od 12. století) – v Itálii, Německu, Holandsku, Anglii,
Francii, Rakousku atd. Historicky nejvýznamnější byla menažerie ve
francouzském Versailles, která se stala vzorem pro většinu dalších
menažerií – včetně Tiergarten Schönbrunn (dosud nejstarší existující
zoo), která byla založena 1752. Svou dlouhověkostí byla významná
i menažerie v Londýnském Toweru (sloužila cca 600 let!!! – od r. 1251
do1835). Druhově nejbohatší a nejzajímavější byl dnes poněkud
opomíjený zvěřinec Rudolfa II. na Pražském hradě (cca 1534 – 1740).
Ještě v 18. století (1793) vznikla také Menagerie du Jardin des Plantes
v Paříži (která je druhou nejstarší existující zoo světa). Založení

Hlubocké Princezny: Soutěžní
sezóna je za námi

Náročné období plné soutěží skončilo v neděli 25. 5. 2014. Za celé soutěžní
jaro jsme stihly navštívit celkem 7 soutěžních přehlídek. O některých jsem
vás již informovala v minulém čísle Zpravodaje.
V den našich 11. narozenin - 1. 5. 2014 – jsme již tradičně zavítaly na
soutěžní festival v Rapšachu. Každoročně se tu sejde spoustu tanečníků,
zpěváků a muzikantů. Na tuto akci jezdíme velice rádi. Pořadatelé se na
nás těší, všechny děti dostanou něco dobrého k jídlu, všichni jsou přátelští.
Počasí nám naštěstí přálo, a tak jsme si všichni užily krásný den plný tance
a ještě jsme si odvezly diplom za bronzovou příčku.
V sobotu 17. 5. 2014 jsme již po páté vyrazily na soutěž O májovou
korunku Jemnice. Letos jsme neměly štěstí na počasí. Akce se koná
každoročně ve venkovních prostorách jemnického Sokola. Celý den
byla opravdu velká zima, odpoledne se přidal i déšť. Ale ani takové
nepříjemné počasí nás neodradilo. Celý den naše děvčata(ale i chlapci)
předváděla skvělé výkony. Trofejí jsme odvezly hned několik. Princezny
s malou formací získaly krásnou zlatou medaili. Pidiprincezničky
mezi šesti soutěžními formacemi obsadily krásnou stříbrnou pozici.
Miniprincezničky s naším miniprincem Vašíkem měli za celý den největší
konkurenci. V kategorii Kadet mladší soutěžilo celkem devět formací.
Děti předvedly svou choreografii suprově, navzdory počasí i nervozitě
z velké konkurence. Na medaili ale bohužel nedosáhli.
V mezičase mezi vyhlášením výsledků také zazářili naši tatínci – alá
Haka boys. Jejich letošní skladba „Legendary dance“ jako vždy potěšila
oko každého diváka. Diváci je odměnili velkým potleskem a organizátoři
sladkou odměnou :-)
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Londýnské ZOO na počátku 19. století (1828) již odstartovalo dějiny
»novodobých« zoologických zahrad.
Poznámka: Termíny menažerie nebo zoo jsou v textu běžně používány, ačkoli
jsou tato slova mladšího data (a označují zařízení Středověku, resp. Novověku
a Moderní éry). Menažerie byla poprvé použita ve Francii asi v 1626, zoo
v Londýně 1828. Ještě dříve se v historii se objevily názvy – Vivarium (místo
života) ve Starověkém Římu na přelomu letopočtu nebo Thiergart (zahrada
zvířat) v Německu 1451. Slovanské jazyky znají termín zvěřinec (zverinec,
zwierzyniec, zverinjak, zvjerinjak.), který je časově neutrální a označuje
zařízení pro chov zvířat nebo kolekci zvířat. Podobné termíny vznikly
i v sovětském Pobaltí (zvernica, žverynas), jakýmisi ekvivalenty disponují jistě
i jiné jazyky (állatsereglet, tiergarten, serraglio.), ovšem angličtina (a mnoho
dalších jazyků) používá pro všechna tato zařízení – i staršího data, termín
menagerie nebo jeho podoby (ménagerie, menageri, menajerie.).
Zajímavé informace o zoo celého světa najdete na www.wzd.cz

Velká formace Princezen bohužel vystupovala opravdu v dešti, bylo to
velmi nepříjemné, ale děvčata vydržela, byla statečná, všechno zvládla
a vystoupení se jim moc povedlo. Odvezly si bronzovou medaili.
Andílci startovaly v kategorii Rodičovské týmy spolu s dalšími
čtyřmi týmy. Všechny byly skvělé a panovala velice příjemná atmosféra.
Rodičovské týmy se navzájem podporují a myslím, že se vždy navzájem
těšíme na setkání. Andílci mají letos velice úspěšnou sezónu. I z této
soutěže si odvezly zlatou medaili. Byla to jejich poslední soutěž v sezóně,
na další už jely jen děti. A tak si ji pořádně užily. Ze soutěže jsme jeli
všichni zmrzlí, ale nadšení z úspěchů a nových zkušeností.
Hned druhý den, v neděli 18. 5. jsme se zúčastnily semifinálového
kola soutěže Děti Fitness aneb sportem proti drogám, které se konalo
v Českém Krumlově. Zde jsme neměly příliš velkou konkurenci, soutěžilo
zde několik tanečních stylů. Soupeřily s námi dva týmy roztleskávaček.
Atmosféra byla uvolněná a všichni tanečníci se navzájem podporovali.
Všechny naše skupiny získaly postup na Finále v Pražské Lucerně.
Postoupily jsme s tímto umístěním: Pidi – zlato, Mini – zlato, Princezničky
– zlato, Princezny velká formace - bronz, Princezny malá formace –
stříbro.
Byl to velice náročný víkend pro všechny (pro mě, děti i rodiče), ale
úspěchy všem velkou únavu vynahradily.
A konečně vyvrcholení letošní sezóny. V neděli 25. 5. jsme vyrazily na
finále Děti Fitness do pražské Lucerny. Velice jsme se těšily, že budeme
vystupovat v tak krásném divadle. Do Prahy jsme přijely už v 8:30h,
v 10:15 nás čekalo první soutěžní vystoupení. V 11h jsme se zúčastnily
slavnostního průvodu po Václavském náměstí. V mezičase jsme ještě
stihly obejít památky, menší děti viděly orloj, větší slečny provětraly
peněženky v obchodech s oblečením :-)
Odpoledne bylo náročné. Od 16h do 20h probíhal boj o medaile. Ve
všech kategoriích byly vyrovnané výkony. Naše nejmenší Pidiprincezničky
získaly krásnou bronzovou medaili mezi šesti formacemi. Miniprincezničky
měly obrovskou radost také z bronzové medaile. V jejich kategorii bylo
celkem devět soutěžních formací. Princezny bohužel štěstí neměly, jejich
vystoupení bylo až v 19h, také už byly po celém dnu unavené, vzduch
v Lucerně už byl nedýchatelný a soupeřily s celkem osmi skupinami,
jedna lepší než druhá. Den byl velice náročný, ale radost dětí z medaile na
finálovém kole byla upřímná a to je přesně to, o co se snažím.
Soutěžní sezónu máme úspěšně za sebou, všechny děti si rozšířily své
sbírky medailí a máme opět spoustu nových zážitků. Máme před sebou
ještě několik vystoupení na oslavách měst, Dnu dětí a dokonce máme
rozjednané vystoupení na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Těšíme se na setkání s našimi přáteli.
Za všechny Hlubocké Princezny
Bc. Tereza Kadlecová
Hlubocký zpravodaj | červen 2014

SPORTOVNÍ
AKCE

13. – 15. června 2014

Panická hrůza z čísla třináct se nazývá Triskaidekafobie! Kdo na ni
trpí, rozhodně se letos musí zúčastnit již 13. ročníku tradičního a snad
už i legendárního 24-hodinového outdoorového závodu s centrem ve
výcvikovém středisku AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ v Praze
v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou. Má totiž jedinečnou příležitost se ze
své fobie vyléčit. Jak? Stejně jako posledních třináct let. DŘINOU! I letos
závod ponese statut Otevřeného akademického mistrovství ČR dvojic
v survivalu a 2. ročník M-ČR přírodního víceboje vozíčkářů.
Již pět let je podnik unikátním spojením závodících dvojic tělesně
postižených (vozíčkářů) s doprovodem a dvojic bez tělesného postižení
v jediném závodě, který se prolíná a z velké míry kopíruje. Stal se tak
jedinečným a do loňského roku zřejmě jediným takto náročným závodem
handicapovaných v Evropě. Důkazem toho je i 2. ročník outdoorového
závodu dvojic v Grenoblu, kterému na svět pomáhal ředitel Generali
Survivalu Martin Pádivý. Letos tamní pořadatelé pozvali jednu závodící
dvojici z Čech a mohli jsme být přítomni jejich závodu. Míra Šperk
s Evou Odvárkovou vyhráli svoji kategorii a i mezi ostatními dvojicemi se
rozhodně neztratili.
»Je velkou satisfakcí pro mě a především pro všechny organizátory, když
se k nám jezdí Evropa učit. V takových chvílích můžeme snad být na náš
projekt trochu neskromně hrdí…,« řekl Martin Pádivý letos po návratu
z Grenoblu.
Jen velmi obtížně se rozhoduje, který ze dvou posledních ročníků byl
náročnější. Zda 2012, kdy se déšť po startu rozhodl padat skoro 18 hodin
v kuse, anebo ten loňský, kdy padal v kuse měsíc před závodem, a povodeň
zcela překreslila rok připravovanou a pečlivě komponovanou mapu
závodu. V obou případech se počasí extrémně podepsalo jak na výkonu
závodníků, tak na obětavosti pořadatelů.
Hlavním leitmotivem letošního 13. ročníku je: VYTRVALOSTNÍ SPRINT!
Co si pod tímto dvojpólným výrazem představit? Závod bude postavený
na »sprintech«, technickém a dovednostním umu v jednotlivých
disciplínách, s možností nahrazení dílčího netalentu opět vytrvalostí
nebo časovou penalizací. To vše pochopitelně založeno na správné volbě
postupu celým závodem, rozvržení sil – zkrátka zkušenosti. Ne nadarmo
se 1. závody tohoto typu u nás nazývaly – závody zkušených.
Ať má každý možnost zúročit, v čem je opravdu výjimečný a na výsledku
závodu se to projeví! A naopak, kdo je průměrný, v našem závodu dostane
šanci svoji průměrnost proměnit ve výjimečnost.
A teď trochu konkrétně!
Eskymování. Udělal – neudělal (ale přežil). Při zdaru pokračujete
v závodě dál, při nezdaru »vyhrává« dvojice minimálně 45 minut
pádlování na klidné vodě k dobru, anebo dvojnásobnou časovou penalizaci
k celkovému času. Podobný princip se bude opakovat i u orienťáků
(běžeckých i bikových). Základní okruh do 15 minut. Kdo stihne,
pokračuje dál, kdo nesplní další dva časové limity, běhá pro další více
a více vzdálené kontroly anebo si opět nechává připsat časovou penalizaci.
Podobného zpestření se dočkáme i u in-line bruslí, na handbiku, u divoké
vody, plavání, vysokých i nízkých lanových překážek, u technických
disciplín jako je už tradiční golf, střelba, lukostřelba, trial na invalidním
vozíku a dalších survivalových disciplínách.
Je dobré vědět, že třináctka je pro mnohé také číslo šťastné. Máteli opravdu chuť nahlédnout za oponu radosti a smůly, pak GENERALI
Survival 2014 vám jistě nabídne bohatou studnici příběhů lidských
i sportovních. Proč by ten nejzajímavějších nemohl být právě ten váš?
STAČÍ MÁLO – PŘIHLÁSIT SE!
Kontakt:
Kateřina Vetešníková, Martin Pádivý
Tel.: +420 605 536 322, Tel.: +420 777 602 530
E-mail: katka@generalisurvival.cz E-mail: martin.padivy@amu.cz
www.hluboka.cz

Unikátní závod VLTAVA RUN
proběhl v květnu i naší Hlubokou
aneb Kdo chce pít, Vltavu si vždycky najde.

Foto: facebook Vltava Run

Nech potit mozek, ulevíš nohám!

Obliba běhu v České republice rok od roku stoupá. Tento trend se
projevuje i rostoucím počtem závodů pro nadšené běžce. A v letošním
roce jej ještě rozšířil unikátní závod VLTAVA RUN. První ročník
štafetového závodu se běžel 17. – 18. května 2014 od pramene Vltavy,
konkrétně z Kvildy, do Prahy.
Téměř 370 km trasy vede podél Vltavy nejkrásnějšími místy jižních
a středních Čech a Prahy. Rozdělena je na 36 úseků dlouhých 8– 15 km.
»Inspirovali jsme se formátem legendárního oregonského závodu Hood
To Coast«, přibližuje nápad uspořádat podobný typ závodu v ČR Květa
Látalová, hlavní organizátorka a doplňuje:»V Oregonu se v roce 2013
konal již 32. ročník a zúčastnilo se jej přes 1000 týmů.«
Závod má pouze 3 omezení, minimální věk běžce musí být 15 let,
maximální počet běžců v týmu je 12 a zdravotní způsobilost. »Závod
možná působí náročně, ale v týmu jej zvládne opravdu každý, kdo
pravidelně a rád běhá,« doplňuje Květa Látalová. VLTAVA RUN je
ideálním zážitkem pro přátele, kamarády, ale i kolegy, kteří chtějí utužit
svoje vztahy netradičním způsobem.
Více o závodu najdete na webových stránkách www.vltavarun.cz.
O pozitivním vlivu na fyzické i psychické zdraví není pochyb, mnoho
lidí už nebere běh jen jako sport nebo formu relaxace, ale jako životní styl.
Organizátoři pro ně připravili jedinečný zážitek. »VLTAVA RUN není jen
o běhu, je to o obrovském zážitku, o emocích, radosti, přátelství, nádherné
přírodě, o kondici, odhodlání, taktice a nadšení. Přesně to vystihuje naše
motto – Jedna výzva, spousta zážitků,« dodává Květa Látalová.
Účastníci si odnesli z prvního ročníku závodu velké zážitky a provázeli
v běhu Vltavu – samozřejmě také pod zámkem Hluboká. Poděkovali
všem, kteří pomohli na všech úsecích trasy, mezi ostatními také
Jirkovi Benešovi a hasičům z Hluboké nad Vltavou, Miroslavu Jíchovi
a hasičům z Purkarce, městu Hluboká nad Vltavou za podporu,
Policii České republiky. Všem městům a obcím, které umožnily
průběh závodu.
Jana Leitnerová, www.vltavarun.cz www.facebook.com/vltavarun
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Rozhovor s trenérem
mužů A
Díky mnoha aktuálním článkům o hlubocké mládeži se
možná někdy neprávem zapomíná na úspěchy elitního hlubockého týmu
mužů A. Velmi protřelým trenérem je již několik let skromně působící
Michal Kapr, který stojí za skvělými výsledky posledních sezón. I letos
muži rozjeli od začátku soutěže vítěznou šňůru. První zprávy se už
objevily na webu. Nyní mělo Áčko až do 8. května přestávku. Zde je
rozhovor s Michalem nejen o úvodních utkáních.
Kapříku, s týmem pracuješ už čtvrtý rok. Mohl bys porovnat první rok
a současnost?
První rok jsem se k vedení týmu (tehdy to mělo být dočasné) dostal
prakticky poté, co z osobních důvodů musel narychlo náš tým opustit
tehdejší trenér Rob Anthony. Tehdy jsem se s Davidem dohodl, že to
povedu, dokud se nenajde náhrada. Pro mě osobně to bylo něco nového,
do té doby jsem znal baseball jako hráč a nebudu zapírat, že jsem úplně
nevěděl, do čeho jdu. Původně jsem si myslel, že budu dělat hrajícího
trenéra, ale zjistil jsem, že to potom člověk nedělá pořádně ani jedno.
První sezónu jsem tedy v základní části spíše nabýval zkušeností.
Cílem tehdy bylo, abychom se dostali do playoff a vyhnuli se tak bojům
o udržení. To, co se stalo poté v play off, byl tak trochu zázrak, kdy se
nám senzačně povedlo vyřadit Tempo, které tehdy patřilo k největším
favoritům na vítězství. V semifinále jsme tehdy potom narazili na Klasik
F-M, a po tuhém boji jsme se dostali do finále proti Blansku. Tehdy jsme
v tom zápase hodně bojovali, zranil se nám nadhazovač a nakonec jsme
prohráli 4:2.
A nyní? Myslím, že po těch letech náš tým herně i lidsky hodně
dospěl. Dnes patříme mezi top týmy v ČML, opakovaně jsme hráli baráž
o extraligu. Takže když porovnám první rok se současností, dá se říci,
že v prvním roce to bylo mnoho získávání zkušeností, téměř pohádkový
konec a dnes jsme stabilně dobře hrajícím týmem, který uvažuje vítězně.
Ptát se na hodnocení startu do ČML po 6 výhrách je možná zbytečné.
Přesto, očekával jsi tak úspěšné vykročení a jak bys zhodnotil hru
týmu?
Neočekával, ale doufal jsem v něj. Přestože některé výhry vypadají
výsledkově jednoznačně, tak průběhy některých těch zápasů tak
jednoznačné nebyly. Často jsme soupeře zlomili až ke konci zápasu.
Co se týče hry týmu, jsem zatím vcelku spokojen, přesto tam vidím věci,
které určitě umíme a budeme chtít zlepšit. Jsem rád, že v týmu stále roste
hráčská konkurence, kromě našich dvou dominantních nadhazovačů D.
Šťastného a D. Lukáše.
Co tě během 6 zápasů nejvíce potěšilo či překvapilo a kde vidíš naopak
rezervy?
Kromě oněch 6 výher mě potěšila skutečnost, že je vidět na hráčích, jak
se mnoho z nich zlepšuje v pálení. Pálka obecně vždy bývala na Hluboké
slabinou a já myslím, že v posledních letech se to začíná obracet.
A rezervy? Po 6 výhrách těžko hodnotit, přesto bych asi uvítal,
kdybychom hráli naplno všechny směny ve všech zápasech.
S jakými cíli si mužský tým v roce 2014 před sebe postavil? Přece jen
několik zkušených hráčů (Honza, Mářa, občas Ondra) chybí. Daří se
je nahrazovat?
Cíl byl jasný, chtěli bychom si co nejdříve zajistit playoff, nejlépe
s výhodou domácího prostředí. V průběhu sezóny bych rád začal
dávat příležitost mladým hráčům a rád bych lépe prověřil naši baterii
nadhazovačů.
Co se týče těchto chybějících hráčů, tak každý z nich chybí. Šanci
dostali naopak jiní a někteří mě příjemně překvapili svými výkony.
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Problémem je ale post catchera, kde nám velký Mářa chybí, jeho roli
přebírá mladší bratr Milan, který se na tomto postu hodně zlepšuje, ale
nějaký čas to zabere, než dožene roky zkušeností.
Mrzí tě, že se soutěž změnila a nehrajete už s Béčky extraligistů, tak
jako v předchozích sezónách. Proti jakým týmům ze současného
složení nejraději tým vedeš?
Do určité míry mě to mrzí. Přeci jen, často béčka nasazovala hráče
z extraligy, proti kterým si často nezahrajeme, a pro naše kluky to byla
vždy velká výzva. Bylo vidět, že se kluci ještě více namotivují a snad
i něco okoukají od hráčů, mezi kterými bylo i nemálo reprezentantů.
Rád tým vedu proti týmům, jako jsou Domažlice, Třebíč, asi obecně
proti týmům, se kterými máme nějaké dlouhodobější a kamarádské
vztahy. Byl jsem rád, že jsme mohli být soupeřem klukům z Domažlic při
jejich historicky prvních utkáních v ČML. Přeci jenom mnozí z nich za
nás v minulosti hráli a pomáhali nám se dostat tam, kde teď jsme.
Díky za rozhovor.

Stříbrný superpohár
– OBHAJOBA HLUBOKÉ

Měsíc a půl před konáním Stříbrného Superpoháru se pořadatelství vzdal
Jindřichův Hradec, dějiště se přesunulo do Domažlic, které měly o turnaj
eminentní zájem. V deštivém víkendovém počasí se tato změna ukázala
jako prozřetelnost, neboť na Chodsko přišel déšť až při závěrečném
vyhlášení. Přes vlhké počasí posledních dní byla obě hřiště připravena
dokonale a organizace šlapala jako švýcarské hodinky. Oba hlubocké
týmy doprovázeny skvělou partou rodičů se tak mohly soustředit pouze
na baseball.
Hluboká modří
Hluboká modří jeli na zkušenou a bylo dobře, že se během turnaje potkali
se dvěma vyrovnanými soupeři, Domažlicemi a Merklínem. Předtím
v obtížné skupině podlehli Spálenému Poříčí i Ledenicím shodně 0:9.
V utkání o semifinále modří poprvé bodovali. Dvakrát po pěti bodech,
bohužel až ve 3. a 4.směně. Na stažení náskoku domácích Domažlic to
již nestačilo a prohráli 10:11. O 5.místo se tedy rozhodovalo mezi zcela
dívčím Merklínem a ze třetiny dívčí Hlubokou modří. Zápas gradoval,
dostal se do nastavené směny, ve které byla o bod lepší Hluboká 14:13.
Tým modrých byl až na Bóďu Lexu sestaven z hráčů se zkušenostmi
maximálně půlročními. Byli jsme vděční za každý aut v obraně a měli
radost z každé podařené hry. Jedna akce výrazně předčila ostatní a to
double play Sáry Černé. Zlepšení přišlo na pálce, ubylo strikeoutů. Proti
soupeřům v posledních dvou zápasech stačilo pálit míče po zemi, to se
dařilo a díky tomu jsme s nimi sehráli vyrovnaná utkání.
1. Anička Prčková, 2. Bóďa Lexa, 3. Kuba Špilauer, 4. Kája Sedláček,
5. Ondra Humpolec, 6. Jirka Kozel, 7. Sára Černá, 8. Míša Cajz, 9. Terka
Jílková
Hluboká bílí
Díky nasazení měli jednodušší skupinu (Domažlice, Merklín). Proti těmto
týmům občasné výpadky v obraně nerozhodovaly. Od druhého utkání
vedl tým David Smetana a odvedl obrovský kus práce. V klíčovém duelu
dne v semifinále Hluboká bílí nedali šanci Spálenému Poříčí a vyhráli
s přehledem 14:3. Nejlepší hru si bílí nechali na finále proti zdatnému
týmu z Ledenic, se kterým jsme 14 dní předtím hráli vyrovnané utkání na
t-ballové 2. lize. Ve finále se ukázala mnohem větší zkušenost hlubockých
pálkařů s coachballem, především však Hluboká bílí dominovali stabilní
obrannou hrou. Působili uvolněně, hráli pro radost a přenesli do zápasu
hravost. Dokázali kontrolovat míč. Nestalo se, že by jeden hrál a ostatní
koukali. Každý míč naopak hrálo několik hráčů zároveň. Ledenice měli
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kvalitní hráče, ale Hluboká využila vyrovnanější sestavy. Výsledek11:0 si
velmi ceníme právě kvůli nule v obraně.
Pro bílé z hlediska kvality zápasů nebyl turnaj tak našponovaný jako
Hry přátelství. Ovšem při semifinále a finále na ně byl jistý tlak, protože
přeci jen šlo o postup do finále, zisk poháru a první postupové místo
do Zlatého Superpoháru. Hráči se pod vedením Davida Smetany dostali
do takové nálady, že hrály jednoduše a zároveň naplno. Při utkáních
působili sebevědomě. Během směn neopakovali chyby. Fajn bylo, že
David vyzkoušel na děti i rychlejší nadhozy ze stoje. Zejména David
Jelínek se s nimi popasoval na výbornou.
Sestava: Lukáš Blažek, Verča Fuková, Filip Hanzalík, Máťa Hošna,
David Jelínek, Máťa Klang, Pepa Kovanda, Míša Malát, Sofka Pokorná,
Viktor Sedláček
Hodnocení: Stříbrný Superpohár přinesl Sokolu Hluboká vysoký
kredit. Postavili jsme dva týmy. Modří vyhráli zápas a bílí zvítězili
celkově. Čeká nás však moře práce. U modrých opakovat základy tak,
aby si do budoucna ukotvili správný styl v základních dovednostech. Pak
mohou naskakovat a doplňovat či pravidelně hrát za bílé. Bílí díky velké
porci zápasů během zimní přípravy i jara dosáhli určitého standardu
v obraně. Je potřeba to upevnit a individuálně pracovat na švizích na
pálce, aby jsme dokázali i kvalitní soupeře dostat pod tlak.
Konečné pořadí: 1. Sokol Hluboká bílí, 2. Žraloci Ledenice, 3. Žraloci
Spálené Poříčí, 4. Domažlice Wolfs, 5. Sokol Hluboká modří, 6. Merklín
Vampiers
Soutěže MASTERS
V tradičních soutěžích MASTERS, které jsou obvyklou součástí
Superpohárů, vynikli Hluboká bílí. Hluboká modří se proti turnaji
posunuli na 4. místo.
Děkuji Lence Dvořákové, Davidu Smetanovi a Standovi Hošnovi za
koučink, Olče Hošnové za zápis, Marušce Černé za pomoc s modrými
a všem rodičům za fandění a dopravu.

Vydařené hry přátelství U10

Novinkou mezi letošními turnaji na Hluboké byly Hry přátelství U10.
Díky dobrým kontaktům s trenéry vrstevnických týmů se podařilo
přilákat na Hlubokou zvučná družstva z jižní Moravy, výběr západních
Čech i Vídeňáky z Rakouska.
Nádherně vyšlo počasí. Pro baseball jak na objednávku. Všechna
družstva předváděla solidní hru a velmi dobrý přístup a nasazení.
Draci Brno měli všechny zápasy pod kontrolou a přece jen předčili pole
ostatních navzájem vyrovnaných týmů. Nabízela se otázka, kdo vyzve
Draky ve finále?
Domácí Sokol Hluboká zasáhl do turnaje jistou výhrou nad
západními Čechami 10:3. Základ domácí položili již v první směně
náskokem 4:0. Symbolem jisté obrany Hluboké byl Máťa Hošna na 2.
metě se třemi asistencemi.
Další postupný krok v cestě k pohárům měl vést přes Vienna

Wanderers. Rakušané pálili překvapivě dobře. V kombinaci s nejistými
zákroky Hluboké ve vnitřním poli to znamenalo nedostižné průběžné
vedení a konečný stav 8:5 pro zahraničního účastníka. I přes prohru na
pálce vynikl Míša Malát se třemi dvojmeťáky ze tří startů na pálce.
Do finále se dalo dostat už jen přes vítězství s Třebíčí. Famózní začátek,
4:1, Hluboká prohospodařila ve 3.směně. Třebíč se však v dohrávce
nechala zaskočit krátkými odpaly a Sokol pětibodovou šňůrou otočil
utkání na důležitých 9:6 ve svůj prospěch. Útočnou sílu Hluboké vedl
nejvíce Máťa Klang se třemi odpaly.
Posledním soupeř ve skupině Draci Brno nedovolil žádnému
protivníkovi více doběhů. Draci to potvrdili i proti Hluboké. Bylo těžké
dostat se na metu, natož skórovat. I hlubocká obrana však zabrala.
Vyčnívali hlavně zadní polaři Viky Sedláček a Pepa Kovanda. Výsledek
4:1 pro Draky charakterizoval styl utkání. S bilancí dvě výhry a dvě
prohry jsme očekávali spíše boj o 3. místo.
Nakonec Sokol Hluboká skončil ve skupině druhý a postoupil do
finále. Zapříčinila to také Vídeň zaváháním s výběrem západních Čech
a s Třebíčí. Vienna Wanderers, přemožitel Hluboké, skončila až pátá.
Pohár za 3. místo vybojovali západní Čechy, které se napříč turnajem
stále zlepšovaly. Brambory zbyly na Třebíč.
Draci ve finále s Hlubokou ještě vyšperkovali defenzívu a odehráli zápas
bez jediné chyby. Domácím v posledních dvou utkáních nefungovala
pálka a i přes viditelnou snahu nezpůsobili Drakům nejmenší obtíže.
Suverénní výhrou 8:0 získali vítěznou trofej Draci.
Sokol Hluboká na svém turnaji v domácím prostředí za báječné divácké
kulisy baseballově znalých fandů získal 2.místo, což je jistě úspěch.
Tak vysoko se hlubočtí vyšvihli díky většinou stabilní obraně. Největší
zlepšení jsme zaznamenali v zadním poli. Na pálce tentokrát zabralo jen
5 prvních pálkařů v pořadí. Druhá část line-upu moc nebezpečná pro
soupeře nebyla. Čeká nás zde dost práce. Potřebujeme umět zatlačit na
soupeře skrz všech devět pálkařů.
Pro nejlepší tři týmy turnaje byly připraveny poháry a dorty. Další
dva účastníci si odnesli sladkosti. Individuální ceny si odvezli Jan
Urbánek ml. z Třebíče za nejlepšího pálkaře a Vincenc Major z Draků za
nejužitečnějšího hráče finále.
Pro zajímavost takto vydařený turnaj se z velké části uskutečnil díky
pomoci starších kadetů z týmu trenéra Martina Marka, kteří obsadili role
komisaře turnaje, rozhodčích i trenérů na metách u hlubockých U10.
Věřme, že napřesrok bude turnaj podobně atraktivní.
Konečné pořadí
1. Draci Brno, 2. Sokol Hluboká, 3. West Bohemia, 4. Třebíč Nuclears,
5. Vienna Wanderers,
Výsledky Hluboké vs West Bohemia 10:3, vs Vienna Wanderers 5:8, vs
Třebíč Nuclears 9:6, vs Draci Brno 1:4, finále vs Draci Brno 0:8
Další program
6.– 8. 6. U10 – Zlatý Superpohár v Praze
21. 6. U10 – Pražský přebor v Praze
BEZPLATNÁ INZERCE

■ Hlubocký ochotnický divadelní soubor
tímto žádá své spoluobčany o pomoc. Do nové
divadelní hry, na kterou se v tuto dobu soubor
připravuje, jim chybí důležitá kulisa – postel.
Pokud by doma někomu přebývala nebo překážela
postel 1,5 lůžko nebo 2 byčejné postele a budou ochotni ji darovat nebo
prodat za rozumnou cenu, ochotníci by to velmi ocenili a předem děkují.
Telefon: 387 001 325, e-mail: svobodovam@hluboka.cz
■ Pronajmu byt 3KK v Hluboké nad Vltavou – Masarykova třída.
Zděný, 3. patro, výtah, sklep Mobil: 607 505 205
www.hluboka.cz

■ Hledám paní na úklid rekreačních chat.
V sobotu 2– 4 hodiny, 125 Kč/hod.
Informace na tel. 602 320 677.
■ Kosmetický salon Šárka nabízí:
kosmetické, vizážistické a masérské služby
Telefon: 777 606 952
Adresa: Smetanova 643, Hluboká nad Vltavou – Zámostí
více informací najdete na internetových stránkách www.salon-sarka.cz
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KULTURA

Alšova jihočeská galerie vás zve na výstavy

Alfred Kubin a Sascha Schneider

V Západní sál AJG v Hluboké nad Vltavou se představí první společná výstava
Alfreda Kubina a Saschi Schneidera, která bude světovou premiérou představující
reflexi jejich díla ve vzájemných souvislostech. O Alfredu Kubinovi, který se narodil
v Litoměřicích, a dnes patří k významným průkopníkům symbolismu, víme téměř
všechno. V jeho díle se nalézají pro české prostředí četné paralely (např. Josef Váchal),
zatímco Sascha Schneider, který se narodil v Rusku, zůstává pro zdejší publikum
neznámým německým autorem bez bližší vazby na naše prostředí. Výstava je tedy
pojata jako polemická laboratoř, jejímž motivem je ukázat, jak oba autoři zásadním
způsobem utvářeli diskurz četných „ismů“ na přelomu 19. a 20. století. Ačkoliv ho
každý formoval trochu jinak a z jiných pozic, jak u Kubina, tak u Schneidera jsou
zajímavá zejména stylová a psychologická východiska, jejichž analýza může hodně
napovědět o duchovním klimatu na přelomu 19. a 20. století. Podobně působivá
může být proměna vnímání kategorií umění a změna statusu u obou autorů.
»Schneider byl oproti Kubinovi kolem roku 1900 celebritou uměleckého světa. O sto
let později se již jejich role prohodily a hvězdou první třídy je dnes Kubin«.
Páteří projektu se stávají dva pozoruhodné celky. Grafický cyklus Facsimiledrucke
nach Kunstblättern von Alfred Kubin (1903), kterým Kubin vstoupil na uměleckou
scénu a doslova na ni zazářil, neboť bylo zřejmé, že přišel někdo, kdo od základů
mění rétoriku vnímání podvědomí a světa fantazie a cyklus Zwölf Zeichnungen
von Sascha Schneider (1896), které autor vytvořil jako osobní žalobu světa v jeho
pokrytectví a zkáze. Oba vycházeli z mocného vlivu Maxe Klingera, který přetavili
v polaritu osobitého pojetí démonické dekadence závislé nejen na uměleckých
vzorech, ale především na hojně se rozrůstající společenské frustraci pramenící
z potlačovaného nevědomí, jak ji definoval Sigmund Freud.
Termín výstavy: 24. května 2014 – 28. září 2014, Západní sál AJG v Hluboké
nad Vltavou

přesné vystižení atmosféry doby a smysl pro humor. Inspirací se Kájovi v dětství stal
film Walta Disneyho Sněhurka a sedm trpaslíků, kreslený seriál Max und Moritz
Wilhelma Busche, dobrodružné sešity Rodokaps a Rozruch a především americké
komiksy, které Káju okouzlily v amerických novinách, ve kterých bylo zabaleno
zboží, které Saudkům posílali po skončení 2. světové války příbuzní. Pod těmito
vlivy začíná se svým bratrem Janem čtrnáctiletý Kája kreslit a vydávat (v počtu
1 kus) časopis »Tuleň«. Tři z těchto prvotin jsou k vidění i ve Wortnerově domě.
Kája se postupně prokresluje ke svému nenapodobitelnému stylu a nesmazatelně se
následně zapisuje do dějin československé kinematografie. Jen těžko si lze představit
filmy Kdo chce zabít Jessii? (1966) nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1971) bez
autorského vkladu Káji Saudka! Výstava samozřejmě přináší i výběr z filmových
plakátů, kterým se autor věnoval v letech 1966–2003. Některé z nich (Kdo chce zabít
Jessii?, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Barbarella, X–nestvůra z vesmíru, Kit a spol.,
Hirošima 28, Cesta rajské smrti), patří nepochybně mezi nejlepší filmové plakáty,
které u nás kdy vznikly.
Obdobně silnou stopu zanechal Kája Saudek v hudební oblasti. Především je
nepřehlédnutelný jeho podíl na měsíčníku Pop Music Expres (1968) – celková
grafická úprava, nejrůznější druhy písma a seriál Karel Kanál a Honza Hrom jsou
mistrovská. Ze stejné doby pocházejí i plakáty pro Aro Cola Club či Diskotéku
Dynacord. Po roce 1968 vznikají vrcholná díla Kájovi komiksové tvorby: Věčný
návrat, Vagon, Kolotoč, Pepík Hipík, Muriel a andělé, Muriel a oranžová smrt,
Superdívka, Tieň na hranici času, Lips Tullian. Nezapře v nich vliv secese, pop-artu,
amerického i evropského komiksu. V dalších letech se věnuje zakázkám reklamním
a ilustrátorským. Samozřejmě nechybí ani tvorba volná, ve které dává naplno
vyniknout svým schopnostem ztvárnit nejrůznější krasavice, erotické motivy
a existující i neexistující auta, lodě, letadla či zbraně. Nezměrná píle tak přináší
množství kreseb, ilustrací, plakátů, seriálů i obrazů.
Termín výstavy: 29. května 2014 – 13. července 2014, Wortnerův dům AJG
v Českých Budějovicích

Alšova jihočeská galerie připravila další výstavní projekt v prostorách
Mezinárodního keramického muzea v Bechyni s názvem

Oliva – Chvíle blízkosti

Cílem projektu je jednak zpestřit kulturní dění v této destinaci, jednak prezentovat
tvorbu mladé české malířky, užívající pseudonym „Oliva“. Její dílo charakterizuje
specifický pohled na viděnou realitu. Autorka neustále hledá a zkoumá vztahy
a přesahy mezi světem viděným a světem „za“. V jejím díle se setkáváme s náměty
(dalo by se téměř říci pragmatickými) od sklizně vína ve středomořské oblasti,
přes působení živlů, až po anděly. Jednou je zobrazené téma ztišené, poklidné
a meditativní, jindy plné energie a dění. Podobnou různotvárnost jako po obsahové
stránce, můžeme pozorovat i ve formálním uchopení námětu - poklidné barevné
plochy s mírnou hrou lehkých valérů přechází pojednou v dynamicky uchopené
abstraktní kompozice. Jindy zase můžeme v obrazu postřehnout zřetelný figurální
či jiný předmětný motiv, jak tomu začíná být častěji v autorčině novější tvorbě.
Všechna díla této mladé autorky i při své pestrosti a různorodosti spojuje jeden fakt
– neustávající a upřímné hledání nových východisek a horizontů.
Na výstavě bude možnost shlédnout přibližně třicet děl, převážně maleb olejem
nebo akrylem na plátně.
Výstava se koná pod záštitou Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., senátora Parlamentu ČR
a Mgr. Jaroslava Matějky, starosty města Bechyně.
Termín výstavy: 10. května 2014 – 29. června 2014, Mezinárodní muzeum
keramiky v Bechyni, Zámecký pivovar 135

Kája Saudek

Krátce po retrospektivě nazvané » Hommage á Kája Saudek«, která proběhla za
velkého zájmu veřejnosti v olomouckém Muzeu umění, se dílo tohoto autora
představí také v Alšově jihočeské galerii. Král českého komiksu, geniální kreslíř,
malíř a ilustrátor, jehož tvorba byla mnoho let přehlížena, bude představen ve
Wortnerově domě AJG. Českobudějovická expozice zajisté přispěje k popularizaci
autorova díla a přivede mnohé další fanoušky, nejen Káji Saudka, ale komiksu vůbec.
Pro celé autorovo dílo je charakteristické precizní provedení, geniální kresba,
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Sklepní prostor Wortnerova domu

Ajg v květnu slavnostně otevřela prostor, který se nachází ve sklepení Wortnerova
domu v ulici U Černé věže v Českých Budějovicích. Ve středu 28. 5. od 17:00 uvedla
v život projekt věnovaný digitální výtvarné tvorbě pod názvem: ARÉNA ALŠOVKA.
Prvním představeným »gladiátorem« digitální ilustrace byl pan Karel Jerie
a jeho tvorba. Připomínáme, že »ARÉNA ALŠOVKA« je prostorem neformálním,
stejně jako celý svět digitálních umělců. Svět ve kterém jsou vedle sebe pouze nuly
a jedničky.
Hlubocký zpravodaj | červen 2014

KULTURNÍ PROGRAM

PANORAMA
Rezervované vstupenky nutno vyzvednout nejpozději 30 minut
před začátkem představení, poté budou uvolněny k prodeji!
Tel.: + fax: 387 966 170 nebo 774 457 269.

Biograf

■ středa 4. června – Ranhojič. SRN 2014. Dobrodružný/ historický.
V 11. století jsou veškeré antické poznatky o medicíně zapomenuty a vládne
středověk. Režie: Phillipp Stolzl. Hrají: Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan
Skarsgard, Oliver Martinez. Přístupný od 12 let – české titulky! Cenu
vstupenky na filmové představení si určuje distributor!!!
■ čtvrtek 5. června – Bony a klid 2. ČR 2014. Komedie. Doba totality je
dávno pryč, ale způsobů, jak vydělat rychlý prachy je pořád dost… Režie:
Vít Olmer. Hrají: Jan Potměšil, Veronika Jeníková, Roman Skamene,
Jakub Prachař. Přístupný.
■ pátek 6. června – Avatar ve 3d (+3d brýle). USA/ Anglie 2009. Akční/
dobrodružný/ fantasy. Neuvěřitelný svět Pandora za hranicemi naší fantazie
a střet dvou odlišných civilizací… Režie: James Cameron. Hrají: Sam
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Přístupný – český dabing.
■ sobota 7. června – X-man: budoucí minulost ve 3d (+3d brýle) USA
2014. Akční/ fantasy. Úkol je jasný. Vrátit se zpět v čase a zabránit, aby
se z bývalých přátel nestali nepřátelé… Režie: Bryan Singer. Hrají: Hugh
Jackman, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, In Mckellen. Přístupný
od 12 let – český dabing
■ čtvrtek 12. června – Amazing spider-man 2 ve 3d (+3d brýle). USA.
Akční/ fantasy/ sci-fi/ komics. Tentokrát se objeví nepřítel elektro, který je
silnější než on sám… Režie: Marc Webb. Hrají: Andrew Garfield, Emma
Stone, Jamie Foxx. Přístupný od 12 let – český dabing!
■ pátek 13. června – Zloba – královna černé magie ve 2d (bez brýlí).
USA 2014. Fantasy/ rodinný. Zlá královna uvrhne na malou princeznu
kletbu…boj dobra a zla se blíží… Režie: Robert Stromberg. Hrají:
Angelina Jolie, Juno Temple, Elle Fanning, Sharlto Copley, India Eisley.
Přístupný, český dabing!
■ sobota 14. června – Hvězdy nám nepřály. USA 2014. Romantický/
drama. Ve svém nejtěžším životním boji se jí do cesty postaví ještě láska…
Režie: Josh Boone. Hrají: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe,
Laura Dern. Přístupný od 12 let – české titulky.
■ středa 18. června – Godzila ve 3d (+3d brýle). USA 2014. Akční/
dobrodružný. Impozantní monstrum se postaví proti zlým nestvůrám
ohrožujícím lidstvo… Režie: Gareth Edwards. Hrají: Aaron TaylorJohnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen. Přístupný české titulky.
■ čtvrtek 19. června – Na hraně zítřka. USA 2013. Sci-fi/ akční. Ač je
poslán s mizernou výzbrojí na sebevražednou misi a je zabit, procitne na
samém začátku… Režie: Doug Liman. Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt,
Bill Paxton, Jeremy Piven. Přístupný od 12 let české titulky!
■ pátek 20. června – Všechny cesty vedou do hrobu. USA 2014. Western/
komedie. Mladý farmář se začne učit střeleckému umění, ale do cesty se
mu postaví láska… Režie: Seth MacFarlane. Hrají: Charlize Theron, Seth
MacFarlane, Amanda Seyfried, Liam Neeson. Přístupný. České titulky!
■ středa 25. června – Olga. ČR 2014. Dokumentární. Nejbližší
a nejspolehlivější parťák Václava Havla – kamarádka. Životopis výjimečné
osobnosti. Režie: Miroslav Janek. Přístupný.
■ čtvrtek 26. června – Pulp fiction: historky z podsvětí. USA 1994.
Krimi/ thriller. Tři historky z krvavého podsvětí tvoří jeden příběh plný
stylizovaného kultovního filmu. Režie: Quentin Tarantino. Hrají: John
Travolta, Tim Roth, Uma Thurman, Bruce Willis. Přístupný od 12 let –
české titulky.
Začátky představení v 19.00 hod.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
■ čtvrtek 12. června – Zloba – královna černé magie ve 3d (+3d
brýle) USA 2014. Fantasy/ rodinný. Zlá královna uvrhne na malou
www.hluboka.cz

princeznu kletbu… boj dobra a zla
se blíží… 17.00 hod. Režie: Robert
Stromberg. Hrají: Angelina Jolie, Juno
Temple, Elle Fanning, Sharlto Copley,
India Eisley.
Přístupný, český dabing.
Vstup zdarma
■ neděle 22. června – Tři loupežníci.
ČR
1976,
animovaný.
Pásmo
animovaných českých pohádek pro
nejmenší. 17.00 hod.
■ pátek 27. června – Jak vycvičit
draka 2 ve 3d (+3d brýle) USA 2014.
Animovaný/ fantasy. Je objevena
ledová jeskyně, kde sídlí stovky divokých
draků a Škyťák s Bezzubkou se ocitnou
uprostřed bitvy. 17.00 hod. Režie: Dean
Deblois. Přístupný, český dabing.

Komorní scéna

■ úterý 3. června – Závěrečný koncert
žáků ZUŠ. Žáci ZUŠ Hluboká nad
Vltavou z baletní třídy p. uč. Jindry
Müllerové a p. uč. L. Korbelové. 16.30
hod. Sál KC Panorama – vstupné
dobrovolné.

■ středa 11. června – Cestujeme…
Nepál…budou nám vyprávět manželé
Obstovi… 17.00 hod. Velký sál KC
Panorama
■ středa 18. června – Závěrečný
koncert žáků ZUŠ. Žáci ZUŠ Hluboká
nad Vltavou ze třídy p. uč. K. Malíkové
a L. Petřvalského. 17.00 hod. Sál KC
Panorama – vstupné dobrovolné.
■ úterý 24. června – Závěrečný
koncert žáků ZUŠ. Žáci ZUŠ Hluboká
nad Vltavou ze třídy p. uč. P. Píši.
17.00 hod. Sál KC Panorama – vstupné
dobrovolné.
■ sobota 28. června – Národní
myslivecké slavnosti – lovecký zámek
Ohrada – Hluboká nad Vltavou.
Od 10.00 – 17.00 hod. Občerstvení,
staročeský jarmark, ukázky zvířat
a práce v lese, ad.
■ Pozvánka na září
KC Panorama a městská knihovna
Vás zvou na setkání se spisovatelem
historických románů Vlastimilem
Vondruškou. Dne 24. září 2014
v Panoramě od 18 hodin.

koncert

8. června 2014
od 16.00 hodin

zveme Vás

do kostela sv. Jana Nepomuckého

v Hluboké nad Vltavou
vstupné dobrovolné
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RARITY, KURIOZITY, POZORUHODNOSTI
z jihočes k ý ch ar chivů
výstava

Státní okresní archiv České Budějovice
Rudolfovská 40

vernisáž

5. června 2014 ~ 16:00

6. - 25. června 2014

Po - Pá ~ 9:00 - 17:00

r.

BORŠOV NAD VLTAVOU
LETNÍ CENY do 31.7.2014

Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety
¡
štípané palivové drevo
¡
¡
drevené brikety

Nad 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

¡
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
okrasných kaèírku, mulèovací kury
zeminy pro trávníky

387 250 500, 602 409 423

Otevírací doba a rozvoz
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.

www.uhloterm.cz

www.hluboka.cz
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Program AJG
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

VÝSTAVY

Gotické umění / Malířství a sochařství – stálá
expozice
Západní sál
Alfred Kubin a Sascha Schneider / Démoni ze
země nevědomí 24. 5. – 28. 9.
Zámecká jízdárna
Alfons Mucha v zrcadle doby 27. 6. – 28. 9.
Tvrzení moderny do 28. 9.
Galerijní noc »Andělé a démoni« 13. 6.
Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích,
U Černé věže 22

VÝSTAVY

Kája Saudek do 13. 7.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

Starověký Řím: umění a architektura antické
velmoci
Přednáší: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph. D. / začátek
v 17 hodin / 10. 6. 2014
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni

VÝSTAVY

Fenomén B.! do 28. 9.
Oliva / Chvíle blízkosti do 29. 6.

POZVÁNKA
Pozvánka

Klubová dvoj výstava AICC

klubová dvoj výstava
AICC
Akita Inu Czech Club
Akita Inu Czech Club

Vážení majitelé, chovatelé a přátelé plemene Akita Inu

Vážení majitelé,
přátelé
Dovolujeme
si Vás chovatelé
pozvat na aVII.
Klubovou a III. Speciální výstavu,
plemene akita
kteréInu,
se konají ve dnech
5. a 6.7. 2014 v areálu autokempu Křivonoska, Hluboká nad Vltavou

dovolujeme si vás pozvat na sedmou klubovou
a třetí
speciální
Zadávané
tituly:výstavu,
CAJC, CAC,které
r.CAC,sebezkonají
zadání titulu Klubový vítěz
ve dnech 5. a 6. července
2014BOV,
v areálu
pes/fena, BOJ,
BOS a BOB
autokempu Křivonoska.
a

CAJC, CAC, r.CAC, vítěz Speciální výstavy pes/fena, BOJ, BOV, BOS a
BOB

Rozhodčí: MVDr.
František
Šimek
a paní
Rozhodčí:
MVDr.
František
Šimek (CZ)
Hana Petrusová
paní Hana Petrusová (CZ)

Přihlášky a propozice
na: www.akitaczech.cz
Přihlášky
a propozice jsou ke stažení
strana 28

zde: http://akitaczech.cz/klubova-v%C3%BDstava/klubova-v%C3%BDstava
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