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Jsme. Myslím, že mluvím nejen za sebe, ale i za vás
ostatní. Nestyďme se, je to pravda. Hloupí, naivní,
důvěřiví, neschopní akce, ani reakce. Už jen přiznat
si tuto skutečnost nás totiž může vést k postupné
nápravě dnes žalostného stavu. Stavu čeho?
Mnoha událostí a skutků a souvislostí, které
necháváme být a ony pak žijí svým dalším životem.
Už pan Werich říkal, že boj s blbostí je nekonečný,
ale nesmí se v něm nikdy ustat. Všimněte si
jedné zákonitosti. Málokdo v běžných životních
okamžicích reaguje statečně a spravedlivě.
Hloupých Honzů, Bajajů a princezen se zlatou
hvězdou na čele se pohybuje v běžné populaci
trestuhodně málo. Přizpůsobujeme se plynule
okolní hlouposti, bezpráví, nezvedneme hlas na
obranu a výsledky vytrestají nás všechny. I ty, kteří
blbost či zlo tvoří.
Vezmu to namátkou, nicméně každý z vás by jistě
doplnil desítky podobných situací, kdy jsme selhali.
Hned v první třídě mého syna jsem jako třídní
důvěrník s ostatními důvěrníky nevybojovala
zákaz umístění automatu s coca-colou do veřejných
prostorů školy. V té době to nesměle začínalo.
V coca-cole je kofein, cukr, nebo ještě hůř chemie
nahrazující cukr. nic dobrého pro děti! Bránili
bychom se víc, kdyby do škol putovaly automaty
s kyselinou sírovou, zdraví neškodnou? Asi ano.
Colu jsme ale vzdali. Výsledek: Dnes jsou školy
plné automatů na nezdravé cokoli, což neprospívá
nikomu kromě firem, které ty hrůzy prodávají. Děti
jsou díky tomu divočejší, tlustější a nešťastnější, než
kdyby ke svačině chroustaly chleba s pomazánkou
a jablko a zapíjeli vodou se šťávou od maminky.
Můj syn uměl v pěti letech naprosto dokonale
napodobovat znění veškerých televizních reklam.
Mistr Propper čistí čistě, že se sami vidíte! Ten
slogan nezapomene do smrti. Všimněte si, zatímco
my dospělí od reklam utíkáme, děti je hltají.
Namátkou pár tvrzení, které si dnes do hlaviček
pevně zabudují v předškolní době, kdy se jejich

dušička formátuje na celý život: Růžová pilulka
kamarádka vás zbaví bolesti! Vezměte si úvěr,
poslední úrok vám odpustíme! Dospělí chlapi mají
nádherná auta, dům, retrívra a whisku. Pro dospělé
holky je důležitá móda, hubenost, krása a dovolená.
Kakat můžete pouze s projímadlem, večer chutná,
ráno pomáhá! Staří lidé se počůrávají, bělí si umělé
zuby nebo shánějí zázračnou pilulku na klouby.
Chápu, těžko na nás mohou z televize místo
reklam padat Sokratovy citáty. Ani většina seriálů
to nevylepší. Ale opravdu musí být v televizi tolik
blbé reklamy s nepravdivými a nebezpečnými
tvrzeními a opravdu se pořád musíme tvářit, že
nám to nevadí a že to tak zkrátka musí být, že se
s lhaním počítá? Navíc snahu o ztišení hlasitosti
reklam v kontextu ostatních televizních programů
nelze v 21. století pokročilé techniky zrealizovat do
vítězné podoby.
A naše nestatečnost? Vím, že někdy vyjádřit
nesouhlas či odpor může znamenat obrazně řečeno
»vyražené zuby«. Ale pokud se na ulici chová
nevhodně školák, maminka ke svému dítěti, muž ke
své ženě, pokud nám někdo lže do očí, nemusíme jen
klopit zraky a dělat, že nic nevidíme a nerozumíme.
Možná tím, že nějak zareagujeme, zjistíme, že »oni«
jsou přece jen v menšině. Třeba nás někdo další
podpoří a přidá se k nám. Minimálně by mohly
začít vznikat prvobytně pospolné skupinky lidí,
o kterých víme, že jim podobné nepřístojnosti taky
vadí. Možná zjistíme, že je dobré mluvit, mluvit
otevřeně a nepřitakávat, když si myslíme opak.
Lhostejnost není přirozená. Je zbabělá.
Mluvme víc, vysvětlujme, aby nové generace
nezískaly jen ten reklamní, povrchní pohled na
svět. Řekněte jim, že není dobré věřit všemu, co se
říká. Řekněte svým dětem nebo vnukům, že růžová
pilulka není kamarádka. Že zrovna vy si ji neberete,
kdykoli vás někde píchne. Protože bolest, stejně
jako pravda, má své důvody. A ty důvody nezmizí
jen proto, že jim něčím zacpeme hubu.
Alena Mitter

Společenská kronika
Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje
občanům, kteří v měsíci říjnu 2014 oslaví
významná výročí.
Klečková Růžena
Řezníčková Miloslava
Niedlová Věra		
Jůza Josef		
Ryšavá Olga		
Snopek Jaroslav

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

91 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

V měsíci říjnu oslaví 50 let společného života
»Zlatou svatbu« manželé Rudolf a Helena Žípkovi
z Hluboké nad Vltavou.
Do dalších let přejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.

Narodili se:
Klomfarová Ema
Šindelářová Adéla
Doubková Kristýna
Pátek Radek		
Hanetšlegr Jan		
Kostříž Petr		
Boušková Natálie

Hroznějovice
Hroznějovice
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

Opustili nás
Stanislav Prantl		
Marhoun Jiří		
Picka Jan		
Kašpírková Blažena
Joza Josef		
Makovická Zuzana

Hluboká
Purkarec
Purkarec
Hluboká
Hluboká
Hluboká
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ZPRÁVY Z RADNICE

■ Město zajistilo pro Senior klub akci, v rámci které byl uskutečněn výlet
po řece Vltavě. Rada města doporučila zastupitelstvu uvolnit potřebnou
částku. Podobnou akci připravuje ředitel DD a rada přislíbila finanční
podporu.
■ Bylo jednáno o špatném technickém stavu komunikace do Jaroslavic.
Rada požádala p. Váchu, ing. Radu a p. Riedla, aby stanovili postup při
řešení stavu komunikace.
■ Město přispělo fin. příspěvkem na akci letního kina, koncertu Abba
Revival (konány bez vstupného) a na závěrečný koncert Hudebního léta
G. Demeterové. Město přispělo na akci South Bohemia Classic – závod aut
veteránů přes Hlubokou/Vlt., TJ Hluboká odd. volejbalu.
■ Na základě geodetického zaměření bylo zjištěno, že opěrná zeď
v Poněšicích se nachází jak na pozemku Jihočeského kraje, tak na
pozemku města – podíl na financování její opravy bude rozdělen rovným
dílem mezi oba subjekty.
■ V bytovém domě v Kostelci byly dva volné byty přiděleny dvěma
nabídkám na pronájem bytů.
■ Rada byla na jednom z předchozích jednání informována o návrhu
investora na zastřešení a přestavbu zimního stadionu. Na MÚ byl doručen
další návrh na využití městského zimního stadionu. Rada po diskuzi
ponechala rozhodnutí o dalším využití zimního stadionu na příštím
zastupitelstvu.
■ Rada města souhlasí se záměrem přestavby a následného pronájmu
nebytových prostor ve zdr. středisku pro zubní ordinaci a laboratoř.
Rada ukládá MÚ následné zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce
a předložení věci k definitivnímu rozhodnutí.
■ Rada města dále odsouhlasila žádost provozovatele KC Panorama
o povolení výuky hudby a baletu v prostorech budovy společností Druhá
soukromá základní umělecká škola, s. r. o.
■ Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci Obnova
kanalizačních sběračů po povodni – ulice B. Němcové, Zborovská a nátok
na ČOV a obnova vodovodu Zborovská.
■ Nadace partnerství vypsala výzvu k podávání projektů na výsadbu
stromů pro obce. Cílem grantu je podpořit výsadbu stromů, která přispěje
ke zkvalitnění životního prostředí a zapojení širší veřejnosti do sázení
stromů. Podpořeny budu projekty, které v internetovém hlasování získají
nejvyšší počet hlasů. Maximální výše grantu je 30 tis. Kč, realizace musí
proběhnout v říjnu 2014. Po dohodě s odd. životního prostředí byla pro
žádost o grant zvolena lokalita Selské pole. Jednalo by se o výsadbu aleje
(celkem 15 stromů) podél cesty od silnice Hluboká – Munice na Hůrku
(od altánku a křížku nahoru, podél silnice k rodinným domům).
■ Dle informací ČEZ, JETE je možné podat žádost na hmotné
dovybavení jednotek SDH v hodnotě cca 20-30 tis. Kč. Naše jednotky
SDH by měly zájem pořídit toto vybavení: SDH Kostelec – kalové čerpadlo
s plovákem, SDH Hroznějovice kalové čerpadlo, savice, SDH Purkarec
plovoucí čerpadlo.

Dobré zprávy

Rada projednala návrh na koupi sochy Jamabušiho umístěné u kostela,
jejímž autorem je výtvarník Ondřej Svoboda. Rada doporučila
zastupitelstvu sochu koupit.

Výzva

Prosíme paní, které byly u nehody našeho syna dne 3. září 2014
v odpoledních hodinách za PMH, aby nás kontaktovaly na
tel.: 602 827 916, chceme Vám osobně poděkovat za pomoc. Děkujeme.
Šmídmajerovi
E-mail: smidmajerradek@email.cz
www.hluboka.cz

Dárek z Neustadtu

Foto: Archiv města

Z jednání zastupitelstva

Přátelé z partnerského města Neustadt/Aisch na nás nezapomínají.
Do nově vznikajícího areálu hlubockého přístaviště přivezou při své
podzimní návštěvě našeho města hezkou lavičku. Jednak připomene
přátelské vztahy mezi našimi městy, jednak bude pohledným
uměleckým dílem a jednak si na ní občas každý z nás při procházce
bude moci posedět. Dárek přes kořeny vezený přibude na Hlubokou
koncem října, kdy celý autobus neustadských stráví u nás na jihu
Čech doufejme tři pěkné příjemné dny.
Město Hluboká nad Vltavou spolu se sociální komisí
Vás srdečně zve na:

Tradiční setkání důchodců
ve středu 12. listopadu 2014 od 14.00 hodin
v hotelu Parkhotel v Hluboké nad Vltavou

Program a přesné časy odjezdů autobusu z jednotlivých obcí naleznete
na plakátech.

Valná hromada Historického
spolku Schwarzenberg
Na sobotu 18. října 2014 je připravována Valná hromada spolku.
Uskuteční se v Hluboké nad Vltavou. Pozvánky s programem budou
členům rozesílány poštou.
Pokud nejste členy spolku a máte zájem o členství, informujte se u paní
Emy Majerové na tel. 602 441 817 nebo mailu: majerova@emgrafika.cz

Cvč Poškolák Vás zve na

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
SE STEZKOU ODVAHY
Kdy: pátek 31.10.2014
Sraz v: 18:00 hodin
Kde: před hlavním vchodem ZŠ Hluboká
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TÉMA

Zastupitelstvo

Hlubočtí zastupitelé se poslední zářijovou středu sešli ke svému poslednímu jednání v rámci končícího čtyřletého mandátu. Starosta města jim poděkoval
za dobrou spolupráci a koaliční schopnost racionálně rozhodovat o komunálních záležitostech i o hospodaření s městským majetkem. Uplynulé volební
období hodnotí většina zastupitelů jako náročnou, ale úspěšnou periodu z hlediska zachování udržitelného rozvoje města i jeho osad. Těm, kteří
opakovaně kandidují, mohou občané »vystavit účet« třeba při příležitosti konání voleb 10. a 11. října.

Foto: Rodinný archiv

Jeden lidský příběh

Monika Schreier (* Magdeburg 24. 6. 1939 – † Fridolfing 7. 9. 2014)
pocházela z Karlových Varů, kde vyrůstala až do roku 1946, kdy byla
s matkou – otec padl v Polsku 9. 11. 1939 – vypovězena (»odsunuta«) do
Bavorska.
Matka ovšem ten odsun v dobytčácích nepřežila a umírá
29. 8. 1947. Úplného sirotka se tak ujímá teta její matky, Maria
Bradel, a obě žijí až do roku 1968 v Berchtesgadenu. V roce 1962
se však Monika rozhodla putovat k hrobu svatého Petra do Říma,
kde poznává Vladimíra Bublíka, k němuž pak i se svou tetičkou
odchází roku 1968, aby mu vedly domácnost, a Monika aby mu
navíc pomáhala i v jeho teologické práci. Boublík však roku 1974
strana 4

umírá, a tak se Monika stává pomocnicí a spolupracovnicí Karla
Skalického, přičemž studuje filosofii na Lateránské univerzitě, kde
dosahuje licenciát a pak i velký doktorát.
Když došlo k pádu komunismu, jímž se exulantům umožnil návrat
do vlasti, je to ona, která přiměje Skalického, aby se vrátil, ujišťujíc
ho svou ochotou jít spolu s ním tam, odkud byla vypovězena jako
sedmiletá holčička. Na Hluboké však svým trvalým bydlištěm
dlouho nezůstala. Mons. Prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. se totiž
stává roku 1996 děkanem teologické fakulty, takže musí přesídlit
do Budějovic, kde mu je však dán tak malý byt, že Monika do něj
nemůže svůj nábytek vměstnat. Je proto nucena pořídit si trvalé
bydliště nejprve v rakouském Freistadtu a později v bavorském
Laufenu, odkud pak pravidelně dojíždí do Budějovic po celých 18 let
Skalickému pomáhat jak v domácích, tak ve studijních pracích. A tak
lze tvrdit, že bez její obětavé a inteligentní pomoci by ani Boublík,
ani Skalický nedokázali, co dokázali. Věru stojí za uváženou, že
ona, ze své vlasti »odsunutá« sudetská Němka, neváhá být úzkou
přítelkyní, pomocnicí a spolupracovnicí dvou Čechů; a v síle tohoto
přátelství jít s tím druhým i do Čech, kde chce být nakonec – jak
si to výslovně přála – i pohřbena. Celým svým životem tak vyrůstá
do vzorové postavy láskyplně tvůrčího česko-německého vztahu,
v němž není místa pro žádnou zášť. Na jejím hrobě při jejím jménu
stojí charakteristika: »Služebnice služebníků Božích«.
Poslední rozloučení s Monikou Schreier proběhlo 12. září v českobudějovické
katedrále sv. Mikuláše.
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VOLBY

Volby
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstva města, které
se konají v pátek 10. října 2014 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu
11. října 2014 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu a jde o státního občana České republiky nebo o státního občana
členského státu EU, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů, a to nejpozději do 8. 10. 2014 do 16,00 hod. (požádat lze na
Městském úřadu, evidence obyvatel). Voličské průkazy se pro volby do
zastupitelstev obcí nepoužívají.

Prokázání totožnosti a státního občanství:

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR. Cizinec průkazem o povolení k pobytu. Neprokáželi volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. Jsou-li křížkem označeni
i někteří kandidáti této strany, k těmto hlasům se nepřihlíží a hlasy dostávají
všichni kandidáti označené volební strany podle pořadí na hlasovacím lístku.
2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.
3) Dále je možné oba způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasujete, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva města.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, která je
označena úředním razítkem a tuto obálku vloží do volební schránky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do
téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Volby do zastupitelstva města
Oznámení

o době a místu konání
voleb do zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou
Starosta města Hluboká nad Vltavou podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
■ 1. Volby do zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014
od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 11. října 2014
od 08,00 hodin do 14,00 hodin
www.hluboka.cz

■ 2. Místem konání voleb je:
v okrsku č. 1 – Hluboká nad Vltavou – Město I
Volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu Hluboká nad Vltavou,
Masarykova 36, pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulici:
Podskalí, Sportovní, Sokolská, Pod Hrází, Tyršova, Sádky, Komenského,
Bezručova, Zborovská, Nad Parkovištěm, Horní, 28. října, Švermova, Mánesova,
Alšova, Nerudova, Husova, Česká, Zámek, Alšova jihočeská galerie, nám.
Čsl. armády, Masarykova.
v okrsku č. 2 – Hluboká nad Vltavou – Město II
volební místnost v učebně č. 102 v budově Základní školy Hluboká nad Vltavou,
Karla Čapka 800, pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulici:
Boženy Němcové, Palackého, 5. května, Munická, Pod Hůrkou, Selská pole, Ječná,
Žitná, Na Výsluní, Karla Čapka, Fügnerova, Týnská, Havlíčkova, Lidická, Lesní,
U Parku, Třešňovka č. p. 1483, Ohrada, Vondrov, Bašta Bezdrev, Zvolenovská,
Sudárna, Ve Školkách, Stará obora včetně č. p. 297, Masarykova.
v okrsku č. 3 – Hluboká nad Vltavou – Zámostí
volební místnost v Budově Podniku místního hospodářství Hluboká nad Vltavou,
Vltavská 287, pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulici:
Vltavská, Pražská, Křesínská, Křesín, Lipová, Kaštanová, Topolová, Javorová,
Ruská, Poněšická, Dobřejovická, Dvořákova, Smetanova, Nádražní, Nádraží,
Vývarka, U Vývarky, Barborka, Zahradní, Polní, Luční, Sadová, Jabloňová,
Janáčkova, Sukova, Fibichova, Nová, Revoluční, Haškova, Zeyerova, Svat. Čecha,
Jiráskova, Hradčany, Na Vyhlídce, Právní, Žižkova, Na Kopečku, Na Čtvrtkách,
Hosínská, Třeboňská, Hamry, Pod Kánínem,
v okrsku č. 4 – Bavorovice
volební místnost v nové hasičské zbrojnici, Bavorovice 122, pro voliče s adresou
místa trvalého pobytu: Bavorovice včetně č. p. 37, 39, 44, 76 (na nádraží Hluboká)
a Poříčská 75
v okrsku č. 5 – Munice
volební místnost v Restauraci Krčma, Munice 24, pro voliče s adresou místa
trvalého pobytu: Munice
v okrsku č. 6 – Purkarec,
volební místnost ve Vorařském muzeu, Purkarec 86 pro voliče s adresou místa
trvalého pobytu: Purkarec, Jeznice
v okrsku č. 7 – Kostelec
volební místnost v Základní škole, Kostelec 17, pro voliče s adresou místa trvalého
pobytu: Kostelec, Hroznějovice, Líšnice, Poněšice
■ 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo cestovním
pasem ČR. Cizinec se prokáže průkazem o povolení k pobytu. Cizinec, který
je v obci přihlášen k trvalému pobytu, není státním občanem ČR a je státním
občanem ostatních členských států EU může volit, pokud požádá na Městském
úřadu o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a to do dne jeho uzavření, tj. do
08. 10. 2014 do 16,00 hod.
■ 4. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a jeho dodatku,
a který prokáže právo hlasovat ve volebním okrsku, volební komise
umožní hlasování.
■ 5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní. Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek.
■ 6. Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních) městský
úřad a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. Okrsková volební komise v takovém
případě vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, volební
obálkou a hlasovacími lístky.
■ 7. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
■ 8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V Hluboké nad Vltavou dne 19. 09. 2014
Ing. Tomáš Jirsa, starosta města
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Foto: Archiv školy

Diplom z University of Cambridge

Základní škola na Hluboké loni otevřela jazykové kurzy, kterými přihlášené
žáky připravovala ke zkouškám z angličtiny – sada zkoušek z anglického
jazyka pro děti ve věku 7 až 15 let je připravena přímo Univerzitou
v Cambridge. Prvořadým účelem je děti motivovat k učení angličtiny.
Proto jsou kurzy realizovány hravou formou, vybarvováním, spojováním
a doplňováním. Hodnocení probíhá na základě toho, co děti umí. Každý
z účastníků dosahuje skóre podle svých znalostí a pro rodiče a vyučující je tak
výsledek jednoznačným ukazatelem, jak si děti se svými znalostmi stojí vůči
skutečnému mezinárodnímu standardu znalostí – hodnocení zkoušek probíhá
přímo na Univerzitě v Cambridge ve Velké Británii.
Paní učitelky Magdy Jíškové, která děti ke zkouškám připravovala, jsme se
zeptali:
Jak jsou cambridgské kurzy pro základní školy rozděleny?
Do čtyř kategorií. Ta první je pro úplně malinké děti z 2. a 3. tříd, které se
učí angličtině, ale zkoušky ještě nedělají. První zkoušky začínají ve druhé
kategorii, pro děti 4. a 5. tříd. A další kategorie jsou rozděleny pro děti II.
stupně základních škol. Po přípravě v kurzech a složených zkouškách děti
na závěr získají certifikáty.
Jaké výhody dětem certifikát přinese?
Mají certifikovánu určitou znalost cizího jazyka, a to má pro ně několik
výhod. My to děláme především proto, abychom motivovali děti
k dalšímu studiu angličtiny. Když děti podmínky zkoušky splní, je to
věrohodný důkaz určité znalosti angličtiny, a podle výsledku té které
zkoušky se dá úroveň jazykového vzdělání žáka přiřadit k úrovním
pole evropského referenčního rámce. Takže to prokazatelně dokazuje,
jakou úroveň znalosti jazyka dítě má.
Praktické využití dosažení zkoušky z jazyka se vyplatí například při
přijímacích pohovorech – certifikát je možné doložit při přijímacím
řízení na víceletá gymnázia i k přihláškám na střední školy.
Loni jsme měli několik velmi šikovných dětí, třeba chlapečka, Petra
Jakeše ze třetí třídy, který svými znalostmi převýšil svoji kategorii
a dělal zkoušky společně se 4. a 5. třídami. Když takhle někdo zazáří,
přeskočí obvyklý průměr jazykové znalosti dětí kolem sebe, nemusí
zůstávat v kategorii příslušné věku, ale může se učit v kategorii svých
znalostí.
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V 9. třídě jsme měli studenta Jakuba Tomeše, který byl na tom se znalostmi
angličtiny tak dobře, že složil zkoušku PET pro dospělé. Jako jediný ze
školy tak skládal dospělou kategorii a úspěšně ji složil.
Zeptám se možná hloupě. Je znalost dětí v angličtině jen zásluhou
vás – pedagogů? Nebo mají výhody pobytu v zahraničí, rodiče
cizince, či podobně?
Zrovna Jakub nikde v zahraničí nepobýval, ale děti dneska získávají znalosti
například sledováním filmů v originále, vlastně i díky různým verzím
počítačových her, mají různé možnosti... a je škoda, pokud už jistou úroveň
znalosti jazyka dosáhly, nenechat si ji potvrdit zkouškou. Zkoušku pro
dospělé je už možné přikládat k životopisu, jako dosažený stupeň vzdělání,
třeba při žádosti o zaměstnání.
Zatím probíhají přípravné kurzy na naší škole jen ke zkouškám
pro angličtinu?
Spolupracujeme s Evropským centrem jazykových zkoušek, které je
akreditovaným partnerem Cambridge English Language Assessment,
s oprávněním pořádat zkoušky pro děti i dospělé z obecné i odborné
angličtiny. Evropské centrum je partnerem i dalších institucí – například
pro zkoušky z němčiny a americké angličtiny, ale u nás na škole nabízíme
zatím jen angličtinu. Je to i tím, že děti tady mají angličtinu od první třídy,
kdežto němčinu až jako druhý jazyk.
Je tato možnost přípravy ke složení zkoušek na základních školách
obvyklá?
Dneska je už více škol, kde se možnosti složení těchto zkoušek věnují,
u nás příprava probíhá teprve druhým rokem. Podle počtu zájemců víme,
že určitě kurzy otevřeme i letos. Pro děti je tu výhoda přípravy v domácím
prostředí, kurzy probíhají od podzimu do jara u nás ve škole, učí je vyučující,
které znají, takže se nemusí bát na cokoli zeptat a nechat si vysvětlit. Na
zkoušku jsme pak jeli do Českých Budějovic, kde zkoušky skládalo více škol
najednou, a děti byly rozděleny do skupin podle své jazykové vyspělosti.
Materiály k výuce, cvičné sady a zkouškové předlohy mají podobná zadání,
takže děti ví, co mají dělat. Příprava ke zkouškám je beze stresu, na zkoušce
děti mají možnost přijít do kontaktu s cizím lektorem, ověřit si jak rozumí,
když slyší mluvit anglicky někoho jiného než vlastní učitele. Zároveň je
zajištěna anonymita a objektivita hodnocení.
Hlubocký zpravodaj | říjen 2014
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Takže ač je ZŠ Hluboká od Cambridge poměrně vzdálena, přesto děti získají
kvalitativně srovnatelné zkoušky z jazyka jako na této proslulé univerzitě.
Je to jiné než jednička z angličtiny na vysvědčení. Je to prokazatelný ukazatel
znalosti. Jak už jsem řekla, certifikáty jsou mezinárodně platné, takže pro svět
srozumitelně dokladující úroveň jazykového vzdělání majitele certifikátu.
Zrovna nedávno jsem zaznamenala v jednom televizním pořadu zmínku
o tom, že naše republika má v evropském kontextu největší procentuální
počet absolventů středních a vysokých škol. Z toho ale vyvstává problém,
jak rozlišit kvalitu a úroveň jednotlivých absolventů, potom jsou tyto
mezinárodní diplomy pro děti výhodou, mohou totiž nabídnout něco navíc.
Ceremoniálu slavnostního předání se zúčastnili dva zástupci Evropského
centra jazykových zkoušek, pan ředitel ZŠ Mgr. Jaroslav Schmied a paní
učitelky Mgr. Jíšková a Mgr. Kuželová, které děti loni celý rok připravovaly ke
zkouškám. Certifikáty předával starosta Ing. Tomáš Jirsa – a hovořil přitom
na děti výhradně anglicky. Proč ne, dobře mu díky svým znalostem rozuměly.
Zkoušku Starters (pro 4. a 5. ročník) skládali:
Aneta Váchová, Filip Tomeš, Tereza Jíšová, Petr Jakeš
Zkoušku Movers (pro 6. a 7. ročník) skládali:
Daniel Fux, Denisa Hollerová, Felix Amort, Martina Řezníčková, Michaela
Kazíková, Nicole Hálová, Petr Stehlík, Štěpánka Šmídmajerová, Tereza
Jedličková, Veronika Povišerová, Eliška Smržová
Zkoušku Flyers (pro 8. a 9. ročník) skládali:
Tomáš Richtr, Veronika Raddová

Mateřské centrum
Dobrý den, ahoj všem,
na vědomost se dává, že naše »Mateřské centrum
Hluboká nad Vltavou« se do dalších rukou dostává.
Protože maminky, které dodnes MC vedly, se ze
stavu »rodičovská dovolená« přehouply do stavu »žena
v pracovním procesu«, došlo ke změně kontaktních osob:
– předseda – Helena Chourová (dříve Daniela Krčmová)
– místopředseda – Hana Machartová (dříve Lucie Jozová)
– hospodář – Petra Skalická (dříve Barbora Jarolímková)
Rády bychom poděkovaly Daniele, Lucce a Báře za jejich velký přínos pro
MC a budeme se snažit, abychom i my pokračovaly na dobré cestě našeho,
ale hlavně vašeho, mateřského centra.
Těšíme se na nadcházející setkávání popř. spolupráci s vámi a pokud
budete mít cokoliv na nás, tak neváhejte a kontaktujte nás.
Děkujeme a přejeme příjemné (skoro už) podzimní dny,
Helena Chourová, Hana Machartová
MC Hluboká nad Vltavou
Sokolská 394
373 41 Hluboká nad Vltavou

Zkoušku PET (už pro dospělé) jako jediný skládal Jakub Tomeš.

Rozvoj technického vzdělávání
č. CZ.1.07/1. 1. 00/44.0007.

v

Jihočeském

kraji,

reg.

Za elektrotechnikou na Hlubokou
Volnočasová aktivita pro děti ze základních škol

přípravy Hluboká nad Vltavou. Celý den se jim zde věnovali odborní
lektoři, kteří jim umožnili nahlédnout do tajemství odborných pracoven,
ale nechali je i zasportovat na novém multifunkčním hřišti. Děti byly
zvídavé, do aktivit se zapojovaly s chutí, a i když zde byli žáci ve věku
od 10 do 14 let, spolupracovali spolu dobře a vůbec nevadilo, že jsou ve
skupině děvčata i chlapci a většina dětí se před zahájením aktivity většinou
neznala. Jelikož celá akce byla podle ohlasů dětí vydařená, chystá škola
zopakování této aktivity v období jarních prázdnin. Celá akce byla pro
žáky v rámci projektu zdarma.

Atomiáda v základní škole

Foto: Archiv školy

■ Stříbrné medaile a šek na 20 tisíc korun vybojoval na
Oranžovém hřišti v areálu Základní školy Hluboká nad
Vltavou domácí tým vedený nejlepším českým skokanem
o tyči Janem Kudličkou

V týdnu od 18. 8. do 22. 8. 2014 se v SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
uskutečnila pro žáky základních škol z našeho regionu volnočasová
aktivita, která oslovila zájemce o elektrotechniku, počítačovou techniku
a přírodovědné vzdělávání. Děti byly každý den dopravovány z místa
svého bydliště do areálu Střední elektrotechnické školy, centra odborné
www.hluboka.cz

Atomiádu ovládl freestyle lyžař Kalenský se školáky z Protivína. Mistr
světa Maslák se musel spokojit s třetím místem. Titul, který ve své bohaté
sbírce sportovních úspěchů ještě nemá, si z Hluboké nad Vltavou odvezl
český reprezentant ve freestyle lyžování Josef Pepé Kalenský. Spolu
s ním se z prvenství v jubilejním desátém ročníku Temelínské atomiády
radovaly děti ze Základní školy Protivín. Za toto vítězství získaly od
Skupiny ČEZ šeky v hodnotě 25 tisíc korun na zakoupení sportovního
vybavení školy.
»Je to pro mě hodně netradiční vítězství, ale hlavně je to důležité pro
školu, která může vyhrané peníze investovat do sportu. Speciální taktiku
jsme neměli, ale docela dost jsme se během soutěží radili. Měli jsme
štěstí, že jsme většinou nezačínali, takže jsme se mohli kouknout, jak to
dělají ostatní týmy,« uvedl krátce po vyhlášení výsledků patron a kapitán
vítězného týmu Josef Pepé Kalenský.
Malí školáci za pomoci svých patronů z řad úspěšných a známých
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sportovců soutěžili ve čtyřech sportovních a jedné vědomostní disciplíně
s netradičními názvy. Přetahování protonů, slalom s atomem, rozbíjení
jádra a ochlazování jaderného paliva prověřily jejich pohybové nadání.
V atomovém kvízu si vyzkoušeli pohotovost během odpovědí na otázky
nejen z energetiky.

ORANŽOVÝ ROK

Oranžový rok 2014!
■ Poněšické slavnosti, Slavnosti vína a Rybářské slavnosti byly uspořádány
v rámci Oranžového roku 2014 a podpořeny z ČEZ, a. s.
Děkujeme Jaderné elektrárně Temelín ze Skupiny ČEZ za partnerství!
A rovněž Jihočeskému kraji za podporu

Poněšické slavnosti

»Jsme šťastní, moc spokojení a cítíme se jako bychom vyhráli
olympiádu. Na soutěže jsme se nepřipravovali, ale pomohly nám
i Pepého rady,« smál se šťastný člen vítězného týmu devítiletý Štěpán
Král, zatímco zástupkyně ředitelky ZŠ Protivín Dana Neškodná
přemýšlela nad využitím vyhrané částky. »Ještě se nad tím poradíme,
ale vypadá to na nějaké míče, dresy, žíněnky případně jiné náčiní, které
budeme potřebovat.«
Stříbrné medaile a šek na 20 tisíc korun vybojoval na Oranžovém
hřišti v areálu Základní školy Hluboká nad Vltavou domácí tým vedený
nejlepším českým skokanem o tyči Janem Kudličkou. Halový světový
šampión v běhu na 400 metrů Pavel Maslák pomohl k bronzu a odměně
15 tisíc korun malým sportovcům z Albrechtic. »Atomiáda mi přináší
radost. Je super vidět děti, jak fandí a jak se radujou. Přitom je důležité,
že se snaží sportovat, což je pro jejich zdraví a kondici jenom dobře,«
užíval si Maslák atmosféru netradičních závodů.
V některých disciplínách děti své sportovní vzory dokonce předčily.
Při rozbíjení jádra shodila sedmiletá Ema Rysová ze Zahájí dvě kuželky,
což se nepovedlo ani nejlepšímu světovému judistovi Lukáši Krpálkovi.
Ten se také přiznal, jak s judem začínal. »Po vzoru svého strejdy jsem
chtěl dělat karate. Tak jsem se přihlásil a po měsíci chození jsem zjistil,
že to není karate, ale judo,« líčil s úsměvem úspěšný judista své začátky.
Se svým týmem ze Zahájí nakonec zůstal těsně pod stupni vítězů. I čtvrté
místo ale stačilo k zisku šeku na 10 tisíc korun.
V dalším pořadí se umístily ZŠ Vodňany s patronem budějovickým
fotbalistou Romanem Lengyelem a ZŠ Olešník, kterou vedla skikrosařka
Andrea Zemanová. V atomovém kvízu zvítězily Albrechtice před
Hlubokou a Vodňany. Celkem si mezi sebe školy rozdělily 100 tisíc
korun na sportovní vybavení.
»Atomiádou chceme zprostředkovat setkání dětí z okolí elektrárny
Temelín s úspěšnými českými sportovci. Tím bychom je rádi motivovali
k provozování různých aktivit a trávení volného času na čerstvém
vzduchu, což je v současné době počítačů a chytrých mobilů strašně
důležité,« řekl Petr Šuleř, vedoucí útvaru komunikace JE Temelín
Skupiny ČEZ.
Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000.
S výkonem 2x 1056 MWe je největším zdrojem výroby elektřiny v České
republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby.
V roce 2013 vyrobila 15,065 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy
by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4 roky, českým domácnostem by
stačila na celý rok.
Marek Sviták
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Slavnosti vína

Foto: Archiv města

Foto: Archiv školy

V Poněšicích se v sobotu 26. července 2014 konaly Poněšické slavnosti. První
na programu bylo duo Pavla a Soňa alias skupina PiňaKoláda. Že to holky
umí roztočit, o tom se mohli na vlastní oči přesvědčit všichni přítomní.
Následovalo divadelní představení pro děti v podání Divadla Studna. Děti se
nechaly vtáhnout do strhujícího děje a dobře se bavily. O zábavu na zbytek
odpoledne a večer se postaralo hudební seskupení Ševětínka.
Akce proběhla v rámci projektu Oranžový rok, tímto děkujeme Skupině
ČEZ za partnerství a již se těšíme na další ročník!

Bohužel 13. září počasí příliš nepotěšilo. I tak se ale městem prošel průvod
a lidi si nenechali zkazit náladu. Na náměstí probíhal po celé odpoledne
pěkný program, hrálo se až praskaly struny, zpívalo i tančilo. Večer se
pak program přesunul spíše do pohostinných restaurací, degustace vína
chutnala a kapela Cindži renta vyhrávala v hotelu Záviš, v Parkhotelu jste
mohli hodovat s velkým výběrem řízků, a ani jiné restaurace nezůstaly
pozadu s nabídkou dobrot.
Souběžně probíhal v KC Panorama program filmového festivalu Voda,
moře, oceány.
Město Hluboká a Centrum volného času Poškolák tak díky pomoci
všech sponzorů, kteří se podíleli na financování Slavností vína 2014,
připravili hezký den pro místní i návštěvníky našeho města. Poděkování
patří firmám: ČEZ, Jihočeský kraj, MANE,účinkujícím: pěvecký sbor
Záviš, CBC BIG BAND, Dasha, divadlo Alta, Zumba s Michaelou, Divadlo
Pikl, Bystřinka, Hlubocké princezny, kapela Panoráma, hlubočtí Baráčníci
a Václava Štěpanovská. A všem těm, kteří se podíleli na organizaci ať
přímo fyzicky (stavba stanů, stánků apod.) nebo zapůjčením propriet
či dobrou radou: Místní hospodářství, Jan Zvánovec, rodina Chrastilů,
Blažků, Ciglbauerů, Sekyrků, Hloušků, Jiří Karvánek, Město Zliv, Michal
Macháček, Zdeněk Pikl, Petr Píša, Zdeněk Irovský, Jiří Hanuš, a další.
A v neposlední řadě dík všem, kteří se i přes nepřízeň počasí přišli pobavit.

Hlubocký zpravodaj | říjen 2014
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Místní poplatek				
za komunální odpad

Zákon o NPŠ? Nenechte se mýlit
zelenou demagogií

Vážení občané,
zkontrolujte si prosím své účty, zda jste v letošním roce již
zaplatili poplatek za komunální odpad. Inventurou jsme zjistili
velké nedoplatky. Můžete se o stavu svého účtu informovat přímo na
městském úřadu (tel.: 387 001 321).
Místní poplatek za komunální odpad zahrnuje nejen odvoz popelnic, ale
i likvidaci tříděného odpadu, odpadkové koše, kontejnery a úklid města.
Věříme, že Vám není čistota našeho města lhostejná.
Městský úřad

V úterý 16. září měla Poslanecká sněmovna hlasovat o senátním
návrhu zákona o Národním parku Šumava. Odpůrci přijetí tohoto
zákona, zejména ekologičtí aktivisté sdružení okolo Hnutí Duha,
spustili mediální cirkus označující senátní návrh jako zákon
otevírající park developerům, těžařům a kšeftařům se šumavskými
pozemky. Tak jako tak, zákon prý zničí existenci i přírodu národního
parku. I na Hluboké jsem v předvolební atmosféře zaslechl podobný
názor. Protože jsem byl jedním z dvaceti předkladatelů tohoto zákona,
dovolte mi několik poznámek. Hlubocký zpravodaj neposkytuje
bohužel prostor, abych vyvrátil všechny nepravdy a polopravdy, které
Hnutí Duha použilo a někteří žurnalisté je citovali. Myslím ale, že
stačí popsat, kdo zákon připravil a kdo ho projednal.

P. S. Divili byste se, kdo všechno nemá na zaplacení. Jmenný seznam
neplatičů připravujeme do příštího čísla. Redakce

Termíny výlovů				
vybraných rybníků
Podzim 2014

Datum		Rybník		Katastr. území		Výměra v ha
6. 10.		Voblánov
Dívčice			61
13. 10.		Blatec		Dívčice			97
27. 10. – 28. 10. Munický
Hluboká n. Vl.		
118
2. 11. – 4. 11. Dehtář		Dehtáře		260
10. 11. – 11. 11. Volešek		Pištín			143
Návštěvníky upozorňujeme, že z technických důvodů může dojít ke změně
plánovaného výlovu nebo zkrácení doby výlovu rybníka. Případné informace
o změnách získáte na telefonním čísle: 387 789 411.

Foto: Lucie Jozová

Další opravené křížky na Hluboké

Je důležité říci, že na návrhu zákona se podílelo bývalé vedení NPŠ
za ředitele Jiřího Mánka a zákon doporučilo přijmout. Na tvorbě
zákona se podílelo také bývalé vedení Ministerstva životního
prostředí za ministrů Tomáše Chalupy a Tomáše Podivínského. Na
zpracování zákona se také podíleli zaměstnanci odboru životního
prostředí Plzeňského kraje, kde velká většina parku leží. Ekologisty
tolik kritizovanou zonaci, tedy rozčlenění parku na I., II., a III.
zónu, připravili pracovníci státní správy parku spolu se šumavskými
obcemi. Návrh zákona poté projednal Svaz šumavských obcí (21 obcí)
a starostové, jako volení představitelé samospráv, ho bez výjimky
podpořili. Přijetí zákona podpořila také Rada NPŠ, což je zákonem
stanovený orgán (hlasování 40 pro, jeden proti). Přijetí zákona
podpořilo hlasováním Zastupitelstvo Jihočeského kraje (všichni pro)
a následně prostřednictvím deklarace Zastupitelstvo Plzeňského kraje
(všichni pro). Je logické, že zákon projednávají zastupitelstva těchto
krajů, neboť na jejich území Šumava leží a zastupitelé jsou s problémy
NPŠ podrobně obeznámeni. Následně návrh projednaly výbory
Senátu a doporučily návrh přijmout. Senát o návrhu po projednání
na plénu hlasoval 50 pro a 2 proti.
Jestliže Hnutí Duha tvrdí, jak je senátní návrh zákona špatný,
musíme si položit otázku, zda jsou všichni tito starostové, hejtmani,
krajští zastupitelé a senátoři agenti těžařů a obchodníků s pozemky?
A všichni tito volení zástupci veřejnosti nemají jiný zájem, než ničit
šumavskou přírodu? Ekoaktivisté soustředili svůj tlak na to, aby
Poslanecká sněmovna senátní návrh vůbec nepřipustila k projednání
a rovnou ho zamítla. Zaplavili emailové schránky poslanců stovkami
rozhořčených dopisů, mávali petičními archy a dokonce proti zákonu
vydali brožurku. Ve zjitřené atmosféře se Poslanecká sněmovna
rozhodla projednávání zákona odložit.
O dva dny později, 18. září, se sešlo zastupitelstvo jihočeského
kraje a opětovně, všemi hlasy napříč politickým spektrem, vyzvalo
Poslaneckou sněmovnu, aby zákon projednala a objektivně posoudila.
Tomáš Jirsa,
senátor jižní části Šumavy
BEZPLATNÁ INZERCE

Město Hluboká nad Vltavou získalo v letošním roce dotaci přes
Místní akční skupinu Hlubocko - Lišovsko od Státního zemědělského
intervenčního fondu na opravu drobné sakrální architektury. Z této
dotace byly opraveny 4 křížky v Hluboké nad Vltavou firmou Demostav,
křížek v Purkarci a křížek za Jeznicí byl opraven panem Pickou z Purkarce.
Firmám děkujeme, že opravily křížky za téměř režijní cenu.
Na fotografiích: starosta města Ing. Tomáš Jirsa se zástupcem firmy
Demostav p. Sedlickým
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■ ČÍNSKÁ RESTAURACE SHANGAI
se nachází na Masarykově ulici nad nám. Čsl. Armády uprostřed
Hluboké nad Vltavou. Příjemné posezení, kvalitní jídlo, originální čínská
kuchyně a výhodná cena!
Přijďte ochutnat, budete příjemně překvapeni.
Těšíme se Vaši návštěvu
Otevírací doba:
po – ne 11 – 22 hodin
Tel. 602 308 198
Hlubocký zpravodaj | říjen 2014
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Pavel Dlouhý: Je dobře, když se
některé události opakují a nemění
Motto: Nejpodivnější na budoucnosti je pravděpodobně představa, že jednou ji
budeme řadit k starým dobrým časům. (John Steinbeck)

Foto: Lucie Burianová

Psal se rok 1994 a v České republice probíhaly
volby do zastupitelstev obcí. Volby se ve dnech 18.
a 19. října konaly i v Hluboké nad Vltavou a ziskem
9 mandátů z celkových 21 zvítězila ODS, druhé
místo s 5 mandáty získala ČSSD. Za necelý měsíc
uplyne od této dnes již historické události 20 let. Malé
výročí je příležitostí k rozhovoru s Pavlem Dlouhým,
místostarostou města a tehdejším i současným
předsedou Místního sdružení ODS Hluboká nad
Vltavou.
Je pro vás 20. leté výročí důvodem k ohlížení? K bilancování?
Přiznám se, že když pan starosta Tomáš Jirsa přišel s tím, že už je to dvacet let, byl
jsem překvapený, ani jsem si neuvědomil, že už je to tolik let. Ale k bilancování
v tom smyslu, na jaký se ptáte, jsem se ještě nedostal. Vybavuji si ale jiný okamžik,
kdy jsem hodně významně vnímal, jak čas rychle utíká. Bylo to na slavnostním
ukončení školního roku v základní škole, tradiční ceremoniál, kterého se rád
účastním. Díval jsem se na absolventy 9. třídy, kteří se loučili se školou a uvědomil
jsem si, že většinu z nich jsem vlastně viděl před devíti lety, kdy do školy nastupovali
jako prvňáci. Tenkrát někteří z nich měli v očích slzy obav z toho, co je v té velké
neznámé škole čeká, teď, 30. června 2014, někteří plakali, protože šli do hlubocké
školy naposled. A mne udivilo, jak rychle těch devět let uběhlo a jak je hodnota
času relativní. A znovu se mi ten pocit vybavil, když jsem spolu s panem starostou
Jirsou byl na zahájení nového školního roku, které se kvůli dešti snad poprvé
v historii školy nekonalo venku, ale ve třídách, a tam jsem zas měl před sebou
prvňáčky a zase někteří plakali... takový koloběh života. Je dobře, když se některé
věci nebo události opakují a nemění.
Co se podle vás za uplynulých let nejvíce změnilo? Ne jen v našem městě, ale
celkově, ve společnosti?
Určitě způsob, jakým média ovlivňují myšlení společnosti. Ano, tisk vždy hodně
určoval dění a za dob totality byl i nástrojem politické moci, ale nárůst vlivu médií
prostřednictvím internetu ve spojení s určitými politickými zájmy je v posledních
šesti letech nevídaný. Názory a myšlení velké části veřejnosti bohužel neurčují
skutečné hodnoty, výsledky nebo jen prostá znalost faktů, ale mediální či virtuální
realita. Kdo, proč a s jakým cílem ji vytváří, nad tím už se veřejnost nezamýšlí,
pouze pasivně přijímá předložené, často nepodložené, zkreslené a záměrně
negativní zprávy. Záměrně neužiji slovo informace, protože relevantní informace
by měla mít reálný základ a ověřitelnou hodnotu. Stačí se podívat, jak některé
noviny píší o Hluboké nad Vltavou – místo informací o úspěšném městě s kvalitní
infrastrukturou se v článcích objevují negativní zprávy a nepravdivé smyšlenky.
Není vaše hodnocení ovlivněno tím, že právě o vás média nehovoří
zrovna pozitivně?
Ne, neposuzuji věc podle sebe, ale v mnohem širších souvislostech. I když
samozřejmě můj mediální obraz je, jaký je. Má smysl vysvětlovat těm, kteří tomu
obrazu uvěřili, že realita je jiná? Že nejsem nějaký tajemný zákulisní hráč, že
naopak dvacet let jsem předsedou Regionální agrární komory Jihočeského kraje,
že jsem a byl jsem zastupitelem, radním a místostarostou našeho města, že jsem
předsedou Místního sdružení ODS Hluboká nad Vltavou – přesvědčím ty, kteří
jsou přesvědčeni médii o něčem jiném?
Netuším. Pojďme raději k další otázce: I když říkáte, že nebilancujete, určitě je
něco, čeho si za dvacetileté období v práci pro město ceníte?
Zřejmě očekáváte, že budu jmenovat nějakou konkrétní investiční akci, projekt,
stavbu. Bylo jich za těch dvacet let opravdu hodně a vybrat třeba jen tři by bylo
www.hluboka.cz

těžké už proto, že bych nechtěně snížil význam těch nejmenovaných. Ale! Opravdu
nejvíc si vážím toho, že jsme vždycky dokázali najít shodu s ostatními subjekty, které
ve volbách získaly zastupitelské mandáty. I když jsme – a množným číslem »jsme«
myslím hlubockou ODS – měli vyšší počet zastupitelských křesel a mohli jsme
utvořit koalici třeba jen se dvěma dalšími stranami, šli jsme cestou široké koalice,
cestou kompromisů, dohody. Tím jsme mohli naplnit naši základní myšlenku, že
politika na komunální úrovni má být tvořena ve prospěch města a jeho občanů.
Ostatně, jsem přesvědčen, že ani občané neposuzují práci jednotlivých zastupitelů
podle toho, ke které straně nebo hnutí patří, ale právě podle toho, co zastupitelé
pro občany a město dělají, jak rozhodují. A stejně tak jsem přesvědčen, že úlohou
nebo posláním nás zastupitelů je vytváření podmínek pro kvalitu života občanů.
V tom se s kolegy zastupiteli všech stran nepochybně shodujeme a výsledky tomu
odpovídají. Vím, že to zní trochu jako fráze, ale podíváte-li se na složení koalic ve
městě, pak zjistíte, že to není fráze, ale realita. A opravdu hodně si cením toho, že
většina usnesení zastupitelstva, a to nejen v tomto volebním období, bývá přijata
jednohlasně. A že hlubočtí zastupitelé se věnují práci pro město a ne zbytečným
politickým rozbrojům, které známe z jiných měst.
Zeptám se otevřeně – není to trochu i proto, že se někteří vaši kolegové
zastupitelé obávají vašeho vlivu a proto raději navenek souhlasí,
i když uvnitř nesouhlasí?
Tak to si rozhodně nemyslím. Obavy z mého vlivu... to je přesně ten nesmyslný
mediální obraz, o kterém jsem mluvil. Jak moc je nesmyslný, to dokazuje příklad
výstavby zimního stadionu. To byl projekt, ke kterému jsem měl v době jeho
schvalování výhrady a byly za to proti mně hodně negativní a kritické reakce
jak části veřejnosti, tak části kolegů zastupitelů. Moje argumenty, že finanční
náročnost »zimáku« neúměrně zatíží rozpočet města, a to nejen na samotnou
výstavbu, ale především na jeho provoz, údržbu a opravy zařízení, tehdy nikdo
nechtěl akceptovat a zastupitelstvo stavbu stadionu odsouhlasilo, což jsem plně
respektoval a jen jsem se divil, že v průběhu jednání zastupitelstva o této věci někdo
prořezal pneumatiky na mém autě před radnicí. Dnes, po letech, už víme, že provoz
a hlavně nákladné opravy stadionu skutečně vyžadují velké peníze, nepovažuji to
ale za satisfakci, pouze jen za další věc, kterou je třeba řešit a rozhodně bych nechtěl,
aby vznikl dojem, že nepřeji hlubockým sportovcům a veřejnosti zimní stadion,
naopak, vnímám ho jako součást sportovního vyžití ve městě. Našel bych i další
příklady aktivit, s nimiž jsem nesouhlasil, ale realizovány byly, myslím ale, že nemá
smysl je uvádět. Kdo mne zná, ví, že jsem věcným a pragmatickým argumentům
přístupný a rozumnou konstruktivní diskuzi vítám.
I když je kritická?
Ano. Kritické názory jsou dobré, protože mohou diskutovanou záležitost
posunout k lepšímu vývoji. Ovšem, aby tomu tak bylo, musí kritika být podložena
věcnými argumenty a hlavně, musí nejen kritizovat daný stav, ale také přinášet
lepší řešení. Chce-li někdo něco kritizovat, měl by zároveň předvést, dokázat, že
to umí lépe, zná kvalitnější postup a může garantovat výsledek. Někdy slyším
takové ty kritiky typu Všechno je tady na Hluboké špatně! Tak říkám – Dobře,
pojďme o tom diskutovat, co konkrétně je špatně? Odpovědí bývá neurčité Noo,
tak, všechno, nějak. Ptám se znovu: Ale co, všechno? Je špatně, že jsme opravili,
zateplili zdravotní středisko? Opravili, zateplili základní školu, vyměnili okna,
dveře, uspoříme na výdajích za topné energie a zlepšili dětem prostředí? Je
špatně, že jsme postavili čističku odpadních vod v Zámostí? Je špatně, že máme
dostatek míst pro hlubocké děti v mateřské škole, je špatně dobrá kapacita a velmi
kvalitní péče o seniory v Domově důchodců U zlatého kohouta? Nebo že Podnik
místního hospodářství má nový zametací vůz, je špatně, že občané v celém městě
mohou parkovat všude zdarma, že máme nejnižší možnou daň z nemovitosti
a zcela minimální poplatek za svoz odpadu – tedy to, co jiná města nemají?
Nebo je snad špatně, že jsme opravili hasičárny nebo kapličky v obcích? Co
KONKRÉTNĚ je špatně? A odpovědí bývá: Ne, to je vlastně všechno dobře. ale
ty chodníky! A také přístav. Jsem potěšen, že konečně vím konkrétnější definici
hodnocení »všechno špatně« a ptám se dál: Co je s chodníky? Které konkrétně,
kde? A co je špatně na přístavu, který sice je také přístavem, ale především je
významným protipovodňovým opatřením? Konkrétní chodník, který je špatně,
se obvykle nedozvím, kritik asi zapomněl, který měl na mysli. Jednou mi bylo
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dokonce řečeno, že chodníky jsou špatně, protože jsou do kopce. Tak to napravit
skutečně neumíme, to se nezmění. U přístavu zase vadí, že ho budou využívat
jenom ti, kteří mají lodě. To je sice pravda, ale jen částečná, já hlavní a mimořádně
podstatný přínos celého projektu vidím v tom, že kdyby zas měla přijít velká voda,
což si nikdo nepřejeme, ale přijít může, stejně jako přišla v roce 2002, tak využitím
zařízení v přístavu, protipovodňových vrat, se zabrání rozlití vody do velké části
města. A je třeba důrazně připomenout, že převážnou část investice financovalo
Ředitelství vodních cest, tedy státní, nikoliv městská instituce! To je fakt, který si
lze snadno ověřit a měl by tak učinit každý, kdo chce kritizovat.
Setkáváte se i s kritikou k práci městské policie?
Musím říci, že zcela minimálně. Městská policie Hluboká nad Vltavou začala
pracovat v červnu 2007 a za sedm let bylo připomínek k její práci opravdu málo,
nanejvýš deset. Mám tedy na mysli konkrétní připomínky, ne to už zmíněné
»všechno je špatně«. Některé připomínky se týkaly například situace u mostu do
Zámostí, je tam stánek se zmrzlinou, zastavují a někdy nevhodně parkují auta, je
tam rušněji a obyvatelé okolních domů z toho nadšeni nejsou a k nápravě různých
situací volají MP. Její příslušníci ale řeší jinou situaci jinde, nemohou být u mostu
nepřetržitě. Stejně tak může mít připomínky ten, kdo se opakovaně dopustil
přestupku, neakceptoval domluvu či upozornění MP a ta mu po několikerém
opakování udělila pokutu. Jinak hodnocení přínosu městské policie pro naše

město ponechám na občanech. Za sebe konstatuji, že cíl, který jsme v kontextu
se zřízením městské policie měli, považuji za naplněný – městská policie má
plánovaný počet strážníků, přispěla ke zklidnění dopravní a parkovací situace
zejména v období turistické sezóny, což je k denní průměrné návštěvnosti až
5 000 lidí za den poměrně náročný úkol. Setkávám se s pozitivním hodnocením
zklidnění dopravní situace v místech, kde dříve řidiči jezdili rychle. Za důležité
považuji, že výrazně ubylo přestupků v poškozování veřejného majetku, městská
policie také zajišťuje veřejný pořádek při konání velkých společenských akcí,
dohlíží na bezpečnost dětí u školy – prostě funguje jako služba občanům města.
Přesně tak, jak jsme chtěli.
Říkáte »chtěli jsme«. To množné číslo znamená...
...všechny kolegy zastupitele, s nimiž jsme zřízení Městské policie odsouhlasili.
A nejen tento krok, ale i mnoho dalších. Za dvacet let jich byly nepochybně stovky,
možná tisíce. Nevím, jestli vůbec budu bilancovat. Ale co vím zcela jistě je to, že
bych za shodu, za koaliční a zastupitelskou dobrou spolupráci a práci pro město
chtěl všem kolegyním a kolegům zastupitelům poděkovat. A občanům děkuji, že
nám svou volbou opakovaně tuto spolupráci umožnili. Vážím si toho.
I vám díky, pane místostarosto.

Lucie Burianová

Vytížené cyklostezce
ulevila cesta na pravém
břehu Vltavy
Už poosmé provedla Místní akční
skupina Hlubocko – Lišovsko
na cyklostezce č. 12 z Českých
Budějovic do Hluboké nad Vltavou
sčítání cyklistů, bruslařů a pěších. Sčítání
proběhlo v sobotu 20. září. Letos se během sčítání
na cyklostezce od sedmi hodin ráno do devíti
hodin večer ukázalo 1 487 osob.
Sčítání cyklistů provádí Místní akční skupina
Hlubocko – Lišovsko už od roku 2007. »Až
do loňského roku jsme každoročně sledovali
nárůst zájmu o tuto cyklostezku. Letos jsme
však zaznamenali, že na cyklostezce č. 12 už
není takový nával, jaký býval v minulosti. Určitě
pomohla nová cyklostezka na pravém břehu
Vltavy,« uvedl Lukáš Tryml, ředitel Místní akční
skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Zatímco v loňském roce bylo během sčítání
na cyklostezce zaznamenáno 3 566 osob, letos to
nebyla ani polovina. Právě na to, že je cyklostezka
č. 12 příliš frekventovaná, si v minulosti hodně
lidí stěžovalo. »Nesledujeme pouze celkový počet
osob na cyklostezce, ale i to, za jakým sportem na
stezku vyrazili, zda mají bruslaři a cyklisté helmu,
zda jsou zde pěší s kočárkem či psem či poměr
věkových kategorií,« uvedl Lukáš Tryml.
Tradičně nejvíce bylo cyklistů, následují
bruslaři a nejméně je pak pěších. Cyklistů bylo
72 %, bruslařů 15 % a pěších 12 %. »Oproti
výsledkům z loňského sčítání se ztrojnásobil
poměr pěších. Vysvětlujeme si to tím, že je
cyklostezka méně frekventovaná a pěší se tak po
ní již nebojí chodit,« dodal Lukáš Tryml.
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Festivalové léto odvál
podzim
■ Petra Píši, »provozovatele kultury na Hluboké«
a kulturního centra Panoramy, jsme se zeptali na
letošní festivalové léto.

Foto: Jan Pirgl

Hodnotit letní kulturní sezónu v mé režii budou asi
spíš její návštěvníci. Pevně ale věřím, že se letos v létě
na Hluboké nikdo nenudil, přece jen jsme město
s bohatou nabídkou kulturního a sportovního vyžití
– a to i bez mého přispění – každý si může vybrat
a nikdo snad nemusí sedět doma, pokud nechce.
Letní hudební festival a Hudební léto Alšovy
jihočeské galerie loni v létě splynuly dohromady.
Letos už nikdo neřešil, že byly dva – dnes je jeden.
Návštěvnost byla velmi dobrá, je tedy dobře, že jsme
spojili své síly.
A musím říct, že se v galerii k celé akci i mé osobě
chovají velice pěkně, atmosféra příjemná, spolupráce
skvělá. Takže chci moc poděkovat nejen vedení
AJG, ale veškerému personálu. Když tam přicházím
připravovat večerní koncerty, zjistím, že pracují
třeba od brzkého rána, a koncert skončí v deset nebo
i v jedenáct v noci. Takže zaměstnanci tam stráví celý
den, a přitom nešetří úsměvy. Zvedne vám to náladu.
Proto bych rád vyslovil z mé strany velké
poděkování Alšovce, krajskému úřadu
v Budějovicích, a samozřejmě městu, které nakonec
finančně přispělo v situaci, kdy sponzoři přislíbili,
ale... Takže město se podílelo také na letním kině
a na koncertu ABBA, protože obě tyto akce byly pro
veřejnost zdarma, a přispěly tak k hezčímu letnímu
prožívání ve městě. Jak pro místní, tak turisty.
Pro 58. sezónu Hudebního léta na Hluboké jsem
připravil čtrnáct koncertů, což je mírný nárůst –
snažím se o nabídku, která osloví každou věkovou
generaci. Vážná hudba je zastoupena stále, na festival
jezdí kvalitní umělci – a nutno podotknout, že
osvědčená jména českých interpretů si už vybírají
místa, kam se vůbec vypraví – tak si vážím toho,
že Hlubokou si oblíbili. Václav Hudeček, Gabriela
Demeterová, Hradišťan, Lubomír Brabec, a další,
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které se snažím doplnit i jiným žánrem, letos třeba
filmovým zpracováním Prodané nevěsty.
Velice mě těší plné náměstí třeba při koncertech
Abba nebo Letního kina. Okolní hospůdky plné,
všichni v pohodě, a když nám přeje počasí – je to
takový dobrý pocit, že město ožije. Navíc – a nechci
to zakřiknout, mě příjemně překvapilo, že ani
po takových masových akcích, kdy bylo náměstí
plné, nezůstal po hostech žádný velký nepořádek,
rozházené kelímky od pití a podobně – všechno
nanosili spořádaně alespoň k odpadkovým košům.
Takže jsem rád, že u nás máme slušně vychované,
kultivované obecenstvo. Paráda!
A abych nezapomněl, velké poděkování patří
i kostelu a panu faráři za to, že pro velké akce na
náměstí poskytl zázemí. Mohli jsme uvnitř kostela
uložit vybavení, zázemí pro hudbu, i pro obrovské
plátno na letní kino. Při sčítání diváků letního kina,
což bylo 12 filmů, jsme se dostali zhruba k 700
divákům, a to není špatné číslo. Nejvíc zabodovaly
Babovřesky. A i když v červenci bylo trochu chladné
počasí, našli se věrní otužilci – a tady bych chtěl
pochválit paní Žípkovou, která nevynechala ani
jedno představení.
Což také těší, letní kino se asi líbí, tak vytrváme...
tedy přes zimu ne, až zase příští léto.
A na jakou lahůdku se můžeme těšit pro příští
ročník už 59. hudebního léta v AJG?
Vypadá to, že zahajovacího koncertu se ujme
Odřej Brzobohatý s kapelou. Dále napříkladVěra
Martinová. Pěvecký sbor Záviš. Nějaké operetní
a operní árie. Folklórní soubor písní a tanců Furiant
bude mít 35 let – tak to bude taková jihočeská oslava
u nás na náměstí – a zdarma. Těšte se na různé styly,
osvědčená jména, různá překvapení, na 14 koncertů,
z toho dva zdarma na náměstí. A jako filmové oeprní
představení uvedeme starší film – Rusalku s Magdou
Vašáryovou a Milanem Kňažkem v hlavní roli.
A když seběhneme z kopečku od zámku sem do
Panoramy?
Příští rok načne Panorama 16 sezónu pod mým
vedením, doufejme, že budu moci v klidu pokračovat
v práci, kterou mám rád. Hudební škola po malém
zemětřesení také pokračuje ve stabilizované podobě
s novým zastřešením – po zápisech ze září máme
90 frekventantů kurzů. Dnes už můžeme přijímat
neomezeně talentovaných dětí. Hudební škola,
která nás zastřešovala do letošního roku, měla tolik
poboček, že díky úředním opatřením a počtům,
měla určitý strop dětí, které může vzdělávat. Těžko
mi bylo, když jsem musel odmítat hlubocké děti. Stav
to byl prostě z mnoha dalších důvodů problematický,
takže nyní máme jiného zřizovatele a doufejme,
že budeme nadále moci vzdělávat žáčky lačné
hudebního vzdělání.
Což dokladuje například přítomný malý
Adam, krásně sladěný v zelenkavých odstínech
trička a kalhot, který mi ukazuje excelentní hru
na bicí. Dobrá zpráva pro maminky je – že dnešní
moderní bicí nemusí být vůbec slyšet! Adam
buší do sestavy – a pokud si pustí zvuk jen do

sluchátek, okolí nic neuslyší a malý Ringo Starr
z Hluboké může za bubny řádit do sytosti.
Naše nabídka včetně tanečního oboru je klavír,
kytara, housle, klávesy, klarinet, flétna, saxofon
a bicí, dodává Petr Píša. Devět oborů celkem.
Bohužel nemáme žesťové nástroje, to je dnes takový
nedostatkový artikl.
Panorama také prošla jakousi vizuální proměnou.
Ano, díky bohu, vše je samozřejmě o penězích,
ale podařilo se pár dobrých věcí: vymalovali jsme
v celé Panoramě, položili nový koberec, divadelníci
v šatnách mají nová lina, vstupní hala byla zútulněna
– židličky, stolečky, nápojový automat a paní
Krejcarová z knihovny mi dala vyřazené knížky.
Takže je zde možno se zastavit, dát si něco k pití, číst
a počkat třeba na své dítě, které má právě hudební
výuku. Prostě nemáme zavřené dveře ani pro děti,
rodiče, ani kolemjdoucí. Žádný luxus, ale je možné
posedět, popovídat, začínáme být tak konečně
společenský dům se vším všudy.
Chystali jsme i jiné stavební úpravy, včetně změny
interiéru v přízemí, nicméně z bezpečnostního
hlediska nebylo povoleno.
Ale spokojeni jsme – například kino nevyhynulo,
křivka návštěvníků kolísá, ale existuje, a to jsem
rád. Divadla jsou oblíbená kratochvíle pro diváky
nejen z Hluboké. Jednou v měsíci přicházejí lidi
na oblíbený pořad Cestujeme, další středa v měsíci
je věnována filmovému představení pro seniory –
zdarma – teď jsme hráli Dámu na kolejích. A když
se mně lidi ptají, proč to dělám, říkám, že proto,
aby neseděli jenom doma a nesytili se jen televizí.
(Petr Píša doma televizi nemá).
Tímto způsobem se snažím alespoň tímto
minimem přispět k tomu, aby senioři vyšli ven:
přijdou mezi známé, popovídají si, je tu čisto, teplo,
společnost a užili si přinejmenším u nás zaslouženého
volna. V říjnu mohou senioři shlédnout společně
film Perfect days 15. 10. v 17.00 hodin.
A stejný servis děláme pro děti, jednou měsíčně
zdarma nedělní pásmo krátkých filmů. Přijdou
děti, maminky, přijde Štaflík a Špagetka, nebo
další kamarádi – a v sále s dětičkami je velice
příjemná atmosféra.
Tak už mě nenapadá, co nového kulturního by šlo
ještě vymyslet?
Mě napadá – takový nějaký literární festiválek si
představuji. Uvidíme. Líbil by se mi spíš někde venku
pod stromem, předčítání a poslouchání.
Teď jsme uvedli ve spolupráci s knihovnou
úspěšnou a hojně navštívenou besedu se
spisovatelem PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc.
Velice sečtělý vzdělaný člověk, historik, přitom
přirozený, milý a vstřícný člověk. Umí německy,
latinsky, dějiny prostudované dopodrobna.
Přednášel velice sympaticky, zodpovídal dotazy,
podepisoval knihy. Mám pocit, že by si ho měli
povinně všichni poslechnout.
Byl to skvělý nápad paní Krejcarové, které
tímto chci poděkovat a já jsem rád, že ho ocenilo
i hodně lidí.
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Nový úřední dům

Foto: Jan Pirgl

Při hlavní ulici naproti kostelu byl na místě zbořeného domu
hospodářského správce před sto lety, v roce 1914, vystavěn pro knížecí
úřednictvo nový dům o dvou patrech. Sídlilo zde ústřední ředitelství
a lesní inspekce. Po zániku schwarzenberských úřadů slouží od roku
1947 jako obytná budova. Ve štítě domu spatřujeme knížecí znak
a na fasádě v přízemí sluneční hodiny. Vedle nich je připevněna
pozoruhodná tabulka, s jejíž pomocí lze pro určitý kalendářní den
vypočítat přesný časový údaj, ukazují-li sluneční hodiny právě poledne.
(Z knihy Město jménem Hluboká)

Na bydlení v tomto tomto pěkném domě a zajímavostech o
něm jsme se zeptali pana Ing. Antonína Krieglera.
Jak to vlastně s těmi slunečními hodinami bylo?
Zdejší sluneční hodiny mají jednu zvláštnost – sluneční hodiny umístěné na
fasádě nejsou s ohledem na světové strany umístěné tak, jak by správně měly
být, tedy jako obvykle na severní straně – směrem na hvězdu Severku. Sluneční
hodiny na Novém úředním domě byly umístěny na čelní fasádu směrem na jih,
a proto mě zajímalo, jak je to možné, že fungují.
Dozvěděl jsem se, že když byl dům dostavěn a sluneční hodiny byly dělány
na jižní fasádě, zedník, který je dělal, tam seděl přes celý den a zaznamenával do
fasády přesně v celou hodinu čárky – jako ukazatel správných časů toho dne. Je
třeba říct, že ty hodiny ukazují čas velice přesně. Samozřejmě se musí brát do
úvahy posunutí zimního a letního času, jak jsme si zavedli v moderní době, ale
jinak to bylo takhle udělané a fungují dobře.
Ten dům je vůbec postaven s velkým fortelem. Například v něm najdete
stromečkové komíny – to znamená, že domem jdou vzhůru sopouchy a z nich
se jako větve stromu rozvětvují další odbočky pro odvod kouře do komínů.
Jak špičkově to byl postavený dům, si uvědomíme, když ho poznáte i uvnitř.
Přestože je mu právě sto let, oceníte, jak promyšleně ho stavěli a na co všechno
při stavbě pomýšleli. Já bydlel v prvním patře. V patře nahoře nade mnou byl
v dobách, kdy byl dům dostavěn, byt tehdejšího schwarzenberského lesního
ředitele celého panství. A ten byt se tehdy prostíral po celé ploše posledního
patra. Byl celý průchozí a měl dva vstupy. Vytápění bylo ústřední, dům měl
svého domovníka a kotelníka. Vytápěny byly i chodby a na chodbách byly
koberce. To mi vyprávěla stará paní Hovorková, která v domě bydlela od
počátku: co a jak kde bylo a jaký byl v domě pořádek. Ještě já ty kotle ve sklepě
pamatuji, samozřejmě ředitelský byt měl veškerou péči, ostatní obyvatelé,
schwarzenberští zaměstnanci a úředníci, si topili sami, v kotlích ve sklepě se
topilo dřevem a uhlím.
A zajímavý detail například byl, že roury na vytápění byly vedeny
místnůstkami záchodů, tak jak byly nad sebou, takže jste měli teplíčko i na
záchodku – což je docela důležitý příjemný moment. V rohu kuchyně byla
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vždycky chladnější větraná špajzka, a dokonalé také bylo, že kuchyně byla
v zimě nejteplejší místnost, a v létě zase nejchladnější. To bylo tak úžasně
domyšlené, až se nechce věřit tomu, jak na to všechno tehdejší stavitelé přišli.
Celý dům byl zásobovaný vodou z vlastního vodovodu, tehdy totiž ještě
obecní vodovod na Hluboké nebyl. Obyvatelé domu měli ve sklepě studnu, ze
které zásobovali vodou všechny byty.
Všude v bytech byla také kachlová kamna. Když já se přistěhoval, tak
u mne v bytě už bohužel nebyly, někdo z předešlých nájemníků je zboural
a odvezl na chalupu. Ale to mi zas vyprávěl kamarád, že když se v nich
zatopilo, tři dny potom už topit nemuseli, jak kamna vydávala teplo. Nahoře
na kamnech byla dvířka s prostorem, dovnitř jste uložila jídlo a kdokoli
přišel později, čekalo ho teplé.
Sluneční hodiny jsou zařízení pro určování času v závislosti na
zdánlivém pohybu Slunce. Sluncem ozařovaný předmět vrhá stín
a podle aktuální pozice stínu lze určit čas. Určování času je matematicky
odvozeno z kombinace dvou základních pohybů Země a Slunce.
Z pravidelné rotace Země kolem své osy (čas v rozmezí dne) a z rotace
země kolem slunce (rozmezí roku). Představují pravděpodobně
nejstarší a zároveň i nejvíce rozšířené hodiny z elementárních (tedy
přírodních živlů využívajících) časoměrných přístrojů, k nimž dále
řadíme hodiny přesýpací, vodní, olejové i jiné. Většina typů slunečních
hodin má číselník od 6:00 až po 18:00. Čísla jsou většinou římská.
První sluneční hodiny byly sestaveny pravděpodobně již před sedmi
tisíci lety.
Renesanční Itálie přála slunečnímu hodinářství a Evropa se od ní
učila, jak stavět originální ozdoby domů, zahrad i náměstí. Dodnes
si Italové s oblibou pořizují sluneční hodiny. Není to jen kvůli slunci,
které u nich vládne, ale hlavně díky kulturní tradici. Ve funkci a zvhledu
slunečních hodinách se prolíná několik oborů. Malířství, sochařství,
architektura, fyzika, astronomie, matematika, umění i přírodní vědy.
Dodneška přemýšlím nad tím, jestli předchozí nájemníci mého bytu
pak v paneláku nelitovali. Bydlení v »novém úředňáku« prostě nemělo
chybu. Z dnešního pohledu prostě dům fungoval jako soběstačný dům,
promyšlený do poslední detailu. Tehdejší stavitelé a řemeslníci byli opravdu
umělci a my zřejmě nedoceňujeme, co všechno uměli. Když jsem byl
například prošel sklepy v loveckém zámku na Ohradě, zjistil jsem spoustu
detailů, jak všechno bylo promyšlené. Třeba odvodnění bylo vymyšleno tak,
že voda ze sklepa vytékala až v místě kapličky u rozcestí hráze Munického
rybníka. A jaké nádherné klenby dokázali tehdy zedníci udělat ve sklepích
z obyčejných cihel. Prostě, klobouk dolů!

Okresní dům
Také on slaví narozeniny.

V dobách, kdy Hluboká se díky politickým a správním změnám stala v roce
1850 také sídlem c.k. okresního soudu a berního úřadu, stal se v roce 1864 dle
nových zemských zákonů okres jedním ze článků tehdejší samosprávy. V knize
Město jménem Hluboká Daniela Koláře a Pavla Koblasy se dočteme, že v čele
hlubockého okresu stálo volené okresní zastupitelstvo o 18 členech, z jehož
středu se dále volil okresní výbor a okresní starosta. Okresní zastupitelstvo
úřadovalo nejdříve v provizorních prostorách, ale u příležitosti čtyřicátého
výročí jeho působení došlo v roce 1904 za pomoci vysoké půjčky a se zemskou
podporou k výstavbě nového okresního domu. Stavbu v hodnotě 64 000 korun
provedl podle plánů vrchního Ing. Jana Sedláčka českobudějovický stavitel
Ing. Josef Pfeffermann. V okresním domě (Masarykova 56) byly umístěny
i další instituce, jako například okresní stravovna či veřejná knihovna.
Krásná historická budova na hlavní třídě byla vystavěna v letech 1903
– 1904 jako administrativní budova pro okresní správní komisi a okresní
stravovnu. V budově pracovali administrativní úředníci, okresní
tajemník a zasedalo zde okresní zastupitelstvo a okresní výbor, okresní
stravovna sloužila také potulným tovaryšům. Během 1. sv. války zde byla
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I DOMY MAJÍ SVÉ DNY...
umístěna jedna školní třída, svou kancelář zde měl také cestmistr. V 50
letech se zde vyučovalo v několika třídách nižšího stupně zákl. školy,
děti také využívaly stravovny. K těmto účelům se škola využívala do
roku 1982, než byla otevřena nová základní škola. Až do roku 1987, než
začala rekonstrukce v akci Z, byl objekt uzavřen. Od prvního září 89 v
něm byla uvedena do provozu mateřská škola. Na svoji krásnou budovu
je odloučené pracoviště školky na Masarykově ulici pyšné.
Dům tedy letos oslaví své 110 narozeniny a školka v něm –
kulaté pětadvacátiny. Budova poslední roky procházela postupnou
rekonstrukcí. Začínalo se střechou, nyní byla dokončena výměna oken.
Mezi tím také podlahové krytiny, lina, koberce, ve velké aule, kterou při
různých příležitostech používají i ostatní pracoviště školky, byl rovněž
položen koberec na celé ploše. Vše se dělalo postupně, tak, aby školka
mohla fungovat.

Postupně se mění akumulačky za modernější typ akumulačních kamen
a obnovu budou potřebovat i umývárny. Samozřejmě, všechno se odvíjí od
financí – na opravy školka grant nezískala, peníze pocházejí z rozpočtu školky.
Budova je krásná, ale údržba náročná – a vzhledem k tomu, že budova je
historická, poslední etapa – obnova fasády – proběhne se zachováním všech
ozdob a prvků na fasádě. Pro historické budovy tohoto typu není dovoleno
vnější zateplení pláště budovy. Na zahradě bylo už bohužel nutné vyřadit starší
hrací prvky ze dřeva, pro doplnění herních prvků je nutno vyčkat, zda bude
úspěšně přijat některý z grantů.
Snažíme se s dětmi hlavně aktivně a hodně pohybovat, to je dnes potřeba,
říká paní učitelka. Využíváme i zahradu, ale raději chodíme na procházky.
Děti s trochou tréninku dokážou dojít i na bruslení na zimní stadion.
Myslíme si, že je pohyb dneska víc než potřeba. Ze školky už většinou děti
chodí domů a víc sedí u televize či hraček, než aby běhaly. Proto jsme letos
získali i lektora na cvičení zaměřené na správné držení těla, a pohyb chceme
preferovat i v dalších činnostech...
O školce na Masarykově ulici a životě v něm jsme si povídali s paní učitelkou
Danou Kostečkovou. Přiznala, že je dnes ve školce už vlastně jediná, která v ní
začínala své působení od prvního dne otevření. Školka se tehdy otevírala v říjnu.
Paní učitelka má 30 letou praxi a téhle školce je věrná už celých 25 let!

Krčma pohostinná
Možná si řeknete – to je samozřejmé. Ale ne všude se to povede tak, jako
v Municích. Když občas přijíždím »kolmo« do Munic v poledním čase, slyším
pískání brzd nákladních i osobních automobilů. Proč?
Řidiči zajíždějí na parkoviště u »Krčmy« a těší se na pořádný »dlabanec«, čili
kvalitní oběd. V historii obce Munice (část města Hluboká), prvně připomínané
roku 1384, je záznam, že zde stál nejdříve zemanský dvorec, s tehdy nezbytnou
vinopalnou a pivní krčmou. O novém pohostinství, které si podrželo výstižný
starobylý název Krčma, si povíme další zajímavosti.
Po neúspěších minulých nájemců munické Krčmy, se objevil v roce 2008 její
nový seriózní nájemce, od roku 2012 již majitel, pan René Kaska.
Jemu i jeho přátelům dalo hodně práce předělat zanedbanou hospodu do
»schopného stavu«. Podařilo se. Majitel René (přátelsky Renda), má zkušenosti
– nedělal žádná propagační kouzla, vsadil na poctivou kuchyni (jak dlouho
sháněl kvalitní kuchaře, ví jen on!). A také na ošetření kvalitního piva! Není
proto divu, že se u něj v pohostinných a venkovsky útulných prostorách Krčmy
(i s živým metrovým krokodýlem!), schází množství spokojených »štamgastů«,
i rekreačních hostů.
Snad namítnete, to známe i jinde... Ale René myslí dopředu – o víkendech, pro
místní i okolní zájemce, opéká na zahradě prasátka z domácího chovu, u toho zní
country hudba a zpěv. Ještě vám, milí čtenáři, prozradím Reného vánoční nápad,
ve znamení pohádky Dařbuján a Pandrhola. Každoročně, letos již počtvrté,
přesně 24. prosince dopoledne, zve hospodský své přátele na zahradu u Krčmy.
Jsou to taková milá setkání přátel, se zpěvem vánočních koled a radostnou
náladou. K tomu ale patří následující »bomba!!!«. Na větvích krásného
www.hluboka.cz

přízemního smrku se houpají jaternice a jelítka, pod stromem, z pivního sudu,
teče žlábkem chutné pivo. Žíznící je zachytávají do nastavenných půllitrů. Ve
velkém kotli se přihřívá munický punč zvaný »dryják«, jehož složená René tají.
To je sice malá »bombička«, která však dovede nepozorné pijáky ohrozit!
Celý tento vánoční rituál u munické krčmy, je snahou o setkávání lidí dobré
vůle, což nám, bohužel, v chaosu současnosti, tak často chybí!
Vždy po příjezdu do munické krčmy, po prvním doušku kvalitního piva
Holba (pivo z hor, z Hanušovic pod Kralickým Sněžníkem) se cítím spokojeně,
mezi svými. Přeji panu René Kaskovi, provozní paní Haně, i všem jejich
zaměstnancům, pohodu v podnikání – která se nakonec ukazuje ve spokojenosti
a přízni všech návštěvníků munické krčmy!
František Kvapil

Foto: archiv Krčma

Foto: Petr Hnilička

Odloučené pracoviště Mateřské školy v Masarykově ulici 56, je
umístěno v rekonstruované historické budově na hlavní třídě města
Hluboká nad Vltavou v blízkosti zámeckého parku. Budova je patrová,
místnosti prostorné a vzdušné. Součástí budovy je i prostorná »aula«,
která je využívána a navštěvována i dětmi z ostatních odloučených
pracovišť.
Ve školce zde najdete dvě třídy, 1. třída se jmenuje BERUŠKY
a BROUČCI a 2. třída se jmenuje DRÁČKOVÉ. Do tohoto odloučeného
pracoviště je dovážena strava ze Školní jídelny, která je vydávána
provozními pracovnicemi ve výdejnách stravy.
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VÍTE ŽE?
■ Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má
31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název
October znamená osmý měsíc a je odvozen z římského kalendáře, podle
nějž rok začínal březnem.

INZERCE

■ Slunce je začátkem října ve znamení vah a přechází do znamení štíra.
■ V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých
zemích se tradičně slaví posvícení.
■ Před 55 lety obdržel Nobelovu cenu akademik Jaroslav Heyrovský za
objevení metody polagrafické analýzy
■ 7. října 1959 – před 55 lety Sovětský stroj Luna 3 poprvé vyfotografovala
odvrácenou stranu Měsíce.
■ před 150 lety se narodil 7. 10. 1864 Josef Štefan Kubín, folklorista,
dialektolog a spisovatel
■ před 215 lety se narodil vynálezce kostky cukru

Kostka cukru

Jakub Kryštof Rad (vlastním jménem Jacob Christoph Rad
* 25. března 1799 ve švýcarském Rheinfeldenu – 13. října 1871
ve Vídni) byl rakouský ředitel dačické rafinérie cukru, vynálezce
kostkového cukru.
Do Dačic přišel Rad z Vídně na jaře 1840, aby se ujal ředitelského
křesla. Hned započal továrnu modernizovat instalací novějších strojů
a v roce 1842 zavedl ve výrobě první parní stroj v okolí. Rafinérie za
jeho vedení rostla a dodávala cukr po celé jižní Moravě, ale také do
jižních a východních Čech či rakouského pohraničí.
Cukr se v té době prodával ve velkých homolích, které se přes svůj
elegantní tvar velmi špatně porcovaly. Jeho manželka Juliana Radová
vedla bohatý společenský život a cukr k čaji či kávě podávala často,
až si jednou při porcování zranila prst. Se zavázaným prstem došla za
manželem a vyčinila mu, že by mohl vymyslet něco menšího.
Ředitel Rad přemýšlel, až se v roce 1841 zrodil vynález lisu na kostky
cukru. Do 400 čtvercových otvorů mosazné desky ležící na měděné
desce se nasypala cukrová moučka, v lisu se cukr stlačil, kostky se
z kovové desky vytlačily na dřevěnou podložku a po dobu 12 hodin
probíhalo sušení. Po usušení byly kostky připraveny na balení.
První kostkový cukr dostala Radova manželka několik měsíců po
jejím zranění v bedničce s více než 300 kostkami bílé a červené barvy.
Rad si od kostkového cukru sliboval další růst rafinérie, požádal tedy
o licenci k jeho výrobě a schválení patentu. 23. ledna 1843 patent získal
a 3. října téhož roku jej prodal rafinerii za 12 tisíc zlatých. Dačická
rafinérie začala dodávat kostky pod názvem čajový cukr (Thee-Zucker),
nebo také vídeňský kostkový cukr (Wiener Würfelzucker), na trh.
Balíček připomínajícím bedničku s čínským čajem bylo 250 kostek, měl
původní etiketu a stál jeden zlatý a 50 krejcarů české měny. Kostky byly
dvou velikostí – o hraně 1,2 cm a o hraně 1,5 cm.

POZVÁNKA

Situace rafinérie, která stála mimo řepařské oblasti a veškerý cukr
dovážela, se od poloviny 40. let zhoršovala a ani kostkový cukr výrazné
zlepšení nepřinesl. V roce 1846 Rad na ředitelské místo rezignoval
a odstěhoval se zpět do Vídně. Rafinerie byla po několika letech zcela
uzavřena. Radovo autorství bylo brzo zapomenuto a za otce kostky
cukru byl považován kdokoliv. Až historik cukrovarnictví R. E.
Grottkas v 30. letech 20. století prokázal autorství Jakuba Kryštofa
Rada. Kostka získala v Dačicích žulový pomník v roce 1983, pamětní
deska byla odhalena v roce 2003.
Převzato z www.wikipedia.cz
strana 16

Hlubocký zpravodaj | říjen 2014

ROZHOVOR

Záchranařina je koníček na plný úvazek.
A na celý život.
Z dálky je ještě slyšet zvuk sirén sanitek, které
odváží zraněné. Nad místem, které ještě před
hodinou bylo domem a teď je jen změtí sutin, se ale
vznáší ticho, dusno a zvířený prach. A naléhavá
otázka: jsou v troskách lidé? A jestli ano, žijí ještě?
Cesta k odpovědi začíná mezi troskami trámů,
cihel, kusů betonu, cesta k odpovědi začíná pro
dvojici záchranářů povelem »Hledej!«
Ptáte se, co se stalo, kde v našem městě spadl
dům? V Hluboké nad Vltavou naštěstí nikde,
úvodní situace je jen fiktivní. Ale jsou místa,
města, oblasti, kde domy padají. A nejen domy,
také laviny. Místa, kde se ztrácí lidé, místa, kde
slovo »neštěstí« dostává reálný význam a jde
o vteřiny. A o život. Život, který je třeba zachránit.
A naděje na záchranu může přijít právě z Hluboké
nad Vltavou, z místní záchranářské kynologické
skupiny, jejímž zakladatelem a členem je Zdeněk
Čmejrek, s kterým jsme si nejen o záchranařině
povídali přímo ve výcvikovém areálu hlubockých
kynologů u mostu do Zámostí.
Každý příběh má svůj začátek. Jaký je
začátek kynologického a záchranářského
klubu v Hluboké nad Vltavou?
S klubem jsme začínali v roce 1985, příští rok
to bude 30 let. Dnes nás z té původní party
zůstalo pět, ale přišli samozřejmě další členové.
Činnost klubu se postupně měnila, rozvíjela
a záchranařina se stala víceméně samostatnou
součástí. Náš hlubocký záchranářský tým je
členem Jihočeské záchranné brigády kynologů
a zastřešující organizace Svazu záchranných
brigád kynologů České republiky. Nadále se
ale věnujeme i standardnímu kynologickému
výcviku, který je otevřen veřejnosti, vlastně
všem Hlubočákům, kteří si pořídí psa a chtějí
ho naučit základní poslušnosti, ovladatelnosti.
Výcvik probíhá každou neděli odpoledne.
Mluvíte o záchranařině… kdo je ale vlastně
záchranářem? Pes, nebo jeho pán?
Oba. Jak říká výcvikář: Souhra lidského mozku
a psího nosu. Protože jak pro přímé nasazení,
práci v terénu, v akci, tak pro výcvik, je
nezbytnou podmínkou spolupráce, a klidně si
troufnu říci souznění mezi psem a člověkem,
psovodem. Psa musíme k práci, k hledání,
motivovat, navíc v terénu se pohybujeme s ním,
vzájemný kontakt je důležitý. Pes musí věřit
mně a já psovi, musím z jeho chování poznat,
jestli jsme, zjednodušeně řečeno, na správné
stopě. A když tomu tak je, tak musím psovi
povelem, pochvalou nebo gestem ruky potvrdit,
že postupuje správně a motivovat ho k dalšímu
hledání. Ale také musím poznat, když je pes při
práci na hraně své fyzické kondice, která má
samozřejmě na kvalitu výkonu vliv. Unavený,
přetažený pes prostě nebude hledat tak dobře,
www.hluboka.cz

jak je potřeba – a je na psovodovi, aby známky
začínající únavy včas poznal a práci psa přerušil.
Co všechno tedy záchranářská práce psa
a psovoda představuje?
Opět zjednodušeně řečeno, je to vlastně
vyhledávání živých i mrtvých osob v různých
terénech,
podmínkách.
Oficiálně
se
záchranařina dělí na vyhledávání v přírodním
terénu, tedy třeba v lese, dále v sutinách,
v lavinových polích, na vodních plochách
a pátou kategorií je stopařská práce.
Pro každou kategorii je trochu jiný způsob
výcviku, ne každý pes je vhodný pro každou
kategorii, je na psovodovi, aby poznal,
k čemu má pes největší předpoklady. Moje
fenka Cherry například…
Prosím, ještě než vaši (krásnou) psí
záchranářku představíme, zeptám se, jaká
plemena psů jsou pro záchranařinu nejlepší?
U záchranářských psů nezáleží ani tak na
plemeni, jako na povaze a temperamentu psa.
Měl by být vyrovnaný, sebevědomý, s chutí
pracovat. Rozhodně nesmí být agresivní,
projeví-li pes náznak agresivity k člověku
nebo k jinému psovi, je na rok vyřazen ze
všech akcí, tedy ze soutěží i pracovních
nasazení. A další, druhý projev agresivity
znamená definitivní ukončení činnosti. Pes
musí zcela vyrovnaně absolvovat pohyb
v rušné skupině lidí, snášet hluk, hlukové
nárazy, třeba střelbu, zvuk vrtulníku, rány
padajících předmětů, prostě všechno, s čím
se může setkat v akci. Je asi jasné, že musí
být i ve velmi dobré fyzické kondici, musí
zvládnout překonávání překážek, obratně
se pohybovat v často hodně obtížném
terénu. K tomu je pes samozřejmě veden
při výcviku, ale tu základní dispozici musí
mít danou. Takže záchranářem může být
klidně i pes »bez papírů«, kříženec. Jinak
v záchranařině pracují psi různých plemen,
dříve to byla hlavně služební plemena, nejvíc
němečtí ovčáci, dnes jsou hodně zastoupena
plemena lovecká, retrívři, labradorský, zlatý,
ale i flat coated retrívr.V jihočeské brigádě
máme třeba i australského honáckého psa,
leonbergera, briardy, border kolie a další.
A samozřejmě také boxery, s těmi jsem
pracoval i já, teď už ale mám šest let…
… ano, teď je ten přesný okamžik na to,
abychom trpělivě čekající psí záchranářku
představili!
… Jasně, záchranářský pes musí umět čekat!
Takže, už šest let mám fenu německého
krátkosrstého ohaře. Jmenuje se Omaha
z Vtelenských polí, ale říkáme jí Cherry.

Zmínil jste a nejen kynologická veřejnost ví,
že jste měl boxery. Proč ta změna?
Ano, třicet let jsem měl jen boxery. Před
Cherry jsme měli boxerku, byla skvělá, výborná
záchranářka i členka rodiny. Přišli jsme o ni
na Štědrý den, večer usnula na gauči a ráno už
nebyla… bylo jí sedm let. Kdo má psa nebo nějaké
jiné zvíře, asi chápe, jaký to byl náraz, smutek.
V těch prvních chvílích jsem se zařekl, že končím,
už žádného psa nechci! No… po týdnu mne začaly,
jak se říká, svrbět dlaně a začal jsem se rozhlížet
po štěněti. Boxera už jsem ale nechtěl, navíc
dcera v té době měla půlroční štěně boxera. Takže
co? Chtěli jsme, aby to bylo krátkosrsté, hnědé,
temperamentní... a volba padla na německého
ohaře. Nebylo to úplně jednoduché, majitelé
chovných stanic většinou chtějí, aby jejich štěňata
šla tam, kde budou využívána v myslivosti, ohař
v záchranařině je trochu nezvyklý. Ale nakonec
se hledání štěněte podařilo a určitě nelituji, i když
je to úplně jiný typ psa než boxer, a hlavně v sobě
nezapře lovce, výcvik a práce s ní má svá specifika
a často musím hodně přemýšlet, abych pro ni
našel tu správnou motivaci, která ten lovecký pud
překoná. Rozdíl je třeba i v komunikaci, zatímco
boxeři mají mimiku tváře, je z ní vidět jejich nálada,
soustředění, zájem, tak Cherry je »kamenná tvář«.
A opravdu vášnivá lovkyně, třeba při práci ve
volném terénu, v lese, její pozornost odpoutává
kdejaký pták, nic jí neunikne a má tendenci
okamžitě jít po všem, co se hýbe. Kdysi mi takhle na
jednom tréninku vylezla na strom, bylo tam ptačí
hnízdo, prostě vyšplhala po větvích jak po žebříku.
Koukám, kde mám psa, pes nikde… až ji vidím na
stromě… Kolegové si ze mě pochopitelně náležitě
utahovali, bavili se, já se bavil trochu méně. Jindy
zase při dětském dni v ZOO Ohrada na Hluboké
vystavila i siluety ptáků na sklech u Muňáku. Ale
abych ji jen nepomlouval, je skvělá na pachové
práce, umí lépe pracovat s jemným nosem ve větru
než boxeři. A udržuje mne ve střehu, pořád se díky
ní učím něco nového… Účastnili jsme se letos
mezinárodního závodu Intercup Humanity 2014
a »vypracovali« jsme si 1. místo. Tak jsem z toho
měl radost, byl jsem pyšný, jak mám šikovného
psa, no, zkrátka jsem trochu narostl… A týden na
to jsme byli na relativně nenáročné kvalifikaci na
MS a milá Cherrynka, potvora jedna, to v klidu
»odpískala«, nevzrušeně koukla, označila letmo
figuranta, druhého… a pak se sebrala a šla si
mimo trasu hrabat krtiny. A bylo hotovo. Tak
jsem se zase zmenšil a říkal si, že mám prostě
nevyzpytatelnou psí holku. A pak mi doma žena
říká: »Co se divíš, že jste nedopadli, Cherry se asi
bude hárat.« A taky že ano!
Takže nejen lovecké geny, ale ještě i hormonální
vlivy, nejen hárání, ale i falešná březost, jak říkám,
nuda mi určitě nehrozí… to ale asi nikomu, kdo
má psa a ani nemusí dělat záchranařinu.
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Několikrát jste zmínil závody, soutěže,
na webových stránkách jihočeské brigády
jsou informace o mnoha dalších akcích.
Záchranařina tedy není jen výcvik a přímé
akce, ale i mnoho jiných aktivit?
Ano,
přesně
tak.
Záchranařina
je
koníček na plný úvazek a na celý život.
V závodech a soutěžích si ověřujeme
kondici a připravenost a vlastně se zdravým
konkurováním podněcujeme k lepším
výkonům. Pak jsou různá soustředění
a práce pro brigádu, máme výcvikovou
základnu na Spáleništi, to představuje další
práci na údržbě technického zázemí. K tomu
nezbytné organizační věci… a hlavně ale
pravidelná, co nejčastější práce se psem.
A stálá připravenost být k dispozici, kdykoliv
je potřeba.

Kdo vás povolává do akce? A kde všude jste
zachraňovali, pomáhali?
O pomoc při krizových situacích nás
nejčastěji žádá Policie ČR, když jde o zásah
na území republiky, nebo ministerstvo
vnitra ČR a mezinárodní humanitární
organizace v případě neštěstí v zahraničí.
Konkrétně jsem byl v roce 2001 v Indii,
v oblasti státu Gujarat, kde zemětřesení
zničilo celá města, v roce 2003 zemětřesení
způsobilo obrovské škody v Íránu, členové
jihočeské brigády pomáhali po zemětřesení
na Tchaiwanu, v Turecku, v Alžíru a na
mnoha dalších místech.
Z tuzemských akcí bych asi jmenoval
tu poslední, v lednu 2014 na Orlíku, byli
jsme požádáni o součinnost při hledání
utonulého, pravděpodobně sebevražda.

Jak pes hledá na vodě? Plave a psovod za ním?
Ale kdepak. Pes a psovod jsou na člunu, oba
leží na přídi. Když pes zachytí pachovou stopu,
tak ji oznámí, označí. Voda dobře nese pachové
stopy, ale proud nebo vítr nad hladinou je mohou
zkreslovat a pro hledání potápěčů je potřeba místo
»uložení« těla lokalizovat co nejpřesněji, takže se
člun pohybuje v určité dráze a podle reakcí psa se
definuje místo co nejpřesněji. Pak se místo označí
bojkou a nastává práce pro potápěče. V orlické
akci sice Cherry místo označila a po ní ještě další
dva psi, potápěči šli pod vodu a vyzvedli tělo, jenže
to nebyl hledaný sebevrah, ale oběť trestného
činu, zabalená do plachty. Podle patologa tam byla
déle než tři měsíce. Po týdnu jsme v pátrání po
sebevrahovi pokračovali a psi nám opět označili
místo, tentokrát ale jinde, na druhé straně mostu.,
velmi blízko skal, s rizikovým podvodním
terénem, takže potápěči sice pod vodu šli, ale po
hodině akci pro příliš nebezpečný terén ukončili.
Voda pak hledané tělo vydala po sedmi měsících.
I laikovi je jasné, že aby mohl pes takto pracovat,
musí mít za sebou opravdu dobrý výcvik.
Vraťme se tedy ještě k tomu, jak výcvik probíhá.
Zřejmě se s ním musí začít už od štěněcího
období, že?
Ano, je to lepší, když se pes vede k záchranařině
od štěněte. I když obecně platí, že do roka se
štěně vychovává a teprve pak cvičí. Základem je
samozřejmě standardní poslušnost, ovladatelnost.
A postupně se přidávají záchranářské prvky.
Pes musí umět zdolat překážky, přejít po
žebříku, překonat výškovou překážku, nebát
se pohyblivých ploch nebo prolézání tunelem.
A musí se naučit práci s pachovou stopou, to je
hodně důležité. Pohyb v rušném prostředí už jsem
zmiňoval, další částí výcviku je práce na vodě nebo
ve sněhu, mimo jiné se pes učí chodit ve stopě
lyží psovoda. Je toho fakt hodně, asi nemá smysl
popisovat všechno. Podstatné ale je pořád rozvíjet
a upevňovat komunikaci a kontakt se psem,
psovod musí poznat, co pes v terénu sleduje a co
našel, jestli hlásí nález živého nebo mrtvého těla.
Jak lze tohle poznat?
Podle tónu štěkotu, a když to terén dovolí, tak
i polohou těla – zalehnutím. Živého člověka hlásí
pes jinak než neživého, je to radostnější štěkot,
laik to asi nerozezná, ale psovod ano.

Foto: Lucie Burianová

Motivací psa k záchranářské práci je nepochybně
pochvala jeho pána, odměna v podobě psího
pamlsku nebo hračky. Jaká je ale motivace
psovoda? Proč se záchranařině věnujete?
Tak tohle je první otázka, na kterou asi úplně
nedokážu odpovědět, neumím taková ta velká
vzletná slova. Proč… Protože tak život se psem
získává větší rozměr? Protože mně to baví?
Protože kontakt se psem při výcviku a práci
je něco, co se nedá popsat, ale musí se zažít
a bez čeho už bych neuměl být? Ani jedna
z odpovědí to nevystihuje přesně. Tak bych
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řekl, že největší motivací k záchranařině je to,
že je prostě potřeba. Tečka.
Nejlepší tečka, jakou jste mohl udělat. Děkuji
nejen za ni. A mám ještě prosbu. Mohu se na
něco zeptat i Cherry?
Zkuste to…
Cherry, tvůj pán nám toho o tobě řekl hodně.
Co bys ty řekla o něm?
To je dost, že taky konečně dostanu slovo. Teda
štěkání, no. O svém pánovi toho můžu naštěkat
spoustu, za těch šest let, co jsme spolu, ho znám
moc dobře a už jsme toho spolu zažili strašně moc
a řeknu, totiž, štěknu vám, že tenhle můj člověk
je fakt dobrej pán i kámoš, i když někdy mně
trochu zlobí, třeba mi nedá tolik mlsů, kolik chci.
Jo, a taky mi nechce dovolit lítat za ptáky, třeba
u nás na zahradě, to je hned – Cherry nesmíš! Jak
nesmím, asi, když jsem lovecký pes, ne? A ti ptáci
provokují… no koukejte, támhle zrovna jeden
poskakuje, černej, pán říká, že kos… vidím ho,
cítím ho, hele, já už vám nic štěknout nemůžu,

musím letět, ten pták si fakt koleduje… letím…
Jestli chcete něco vědět o mém pánovi, tak se
podívejte na webovky naší psí brigády, sice nevim,
k čemu jsou vám lidem ty internety dobré, lovit
se to nedá, ale o mém pánovi tam toho najdete
dost… a teď už fakt musím běžet… jdu po tobě,
kosáku… letíííím.
Co najdeme, když poslechneme radu psí dámy
záchranářky?
Z webu jihočeské brigády záchranářských kynologů:
Zdeněk Čmejrek je jedním z nejobětavějších
zakládajících členů brigády. Od založení
SZBK pracuje ve vedení brigády a aktivně se
věnuje výcviku. Doposud vycvičil čtyři boxery,
v současnosti poznává taje poněkud jiného
kontaktu s fenou německého krátkosrstého
ohaře. S předcházející boxerkou docílil řady velmi
dobrých výsledků, zejména v lavinových pracích
a především v praxi na vodě. Probojoval se do
Pohotovostní jednotky ČR a zúčastnil se dlouhé
řady tuzemských i zahraničních nasazení.

JČZBK Finanční manažer, kontakt s IZS,
instruktor ZZP, ZLP, ZTV, ZVP, lodník;
SZBK Národní rozhodčí; Tituly: Držitel 1.
výkonnostní třídy; Vítěz Českého poháru ZLP
1999; Držitel Dýky Pepy Brouma 2001; Držitel
ocenění Zlatý Sirius 2009; Skokan roku 2013;
Vítěz Intercupu Humanity TB 2014; Web
jihočeských kynologických záchranářů: www.
jihocestizachranari.cz
Lucie Burianová

15. ročník závodů Velká cena města Hluboká nad Vltavou
ve dvoře Vondrov
Diváci měli možnost vidět a ocenit velmi pěkné výkony jezdeckých
dvojic a také ukázku přirozené komunikace s koněm, kterou předvedl
Miloslav Simandl.
Lucie Burianová

Foto: Lucie Burianová

Již 15. ročník tradičních jezdeckých závodů v parkuru proběhl ve dnech
30.– 31. 8. 2014 ve dvoře Vondrov. Na programu byly opět skokové soutěže
s různým stupněm obtížnosti, s celkovým počtem 150 startů jezdců a koní.

www.hluboka.cz
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Tomáš Jára
je mladý pohledný muž z Hluboké a přestože není
absolventem žádné akademie malířských umění,
nedávno na jeho počest proběhla jedna velká vernisáž.
Bydlí totiž s rodiči v domě s dalšími třemi partajemi,
a díky nápadu sousedky knihovnice Marie Krejcarové,
se nájemníci rozhodli, že si Tomášovými optimistickými
obrazy vyzdobí společné prostory domu. Jak řekli,
tak učinili. Vernisáž proběhla podle všech pravidel,
s proslovem a představením umělce, s bublinkami
v šampuskách a následným pečením buřtů, lahůdkami,
co kdo přinesl, zpěvem a oslavou až do setmění venku
na trávníku u domu u rozkvetlých levandulí.
Řekněme, že Tomáš je naivní umělec, nicméně
jeho obrazy jsou krásně výstižné a věřte tomu, že
poznáte přesně, co namaloval. Ať už je to náměstí
v Týně, hlubocký zámek, pan starosta Jirsa, Tomášovo
kamarádi, či spousta různých zvířat, kytky a sváteční
události z průběhu roku – Velikonoce, Vánoce.
Tomášův vnitřní svět je jiný než ten náš, a ani on,
ani jeho kamarádi z Domova Sv. Anežky neřeší, že my
ostatní hlupáčci na této planetě jsme přesvědčeni, že svět
handicapovaných je nějak horší svět než ten náš. Čím
víc toho ze světa nás »obyčejných« lidí ochutnávám, tím
víc si myslím, jak moc jsme pomýlení my, kteří chceme
být hlavně výkonní, většinu času věnujeme spěchu
a práci, v domnění, že díky ní uspokojíme všechny
své potřeby, tak jak nám velí zákony, které si lidské
společenství vymyslelo. My všichni, kteří se neumíme
zastavit a nadechnout a rozhlédnout, bychom to aspoň
občas měli udělat. A rozhlédnout se nejen kolem sebe,
ale i po lidech kolem nás. Jestli náhodou nemají ten
vnitřní svět o hodně hezčí, než my.
Tomáš maluje od roku 2004, nejdřív pod vedením
Mgr. Báry Šestákové. Nyní maluje s Míšou
Koubkovou. Převážnou většinu jeho obrázků vlastní
Domov sv. Anežky v Týně nad Vltavou. Obrázky
jsou tam vystavené na chodbách, v jídelně, u pana
ředitele v kanceláři. snad všude, kde je volný prostor.
V místní chráněné dílně POTISK vyrábějí různé
upomínkové předměty – i tam se uplatní obrázky
namalované klienty Domova. Využívají se na potisk
triček, tašek, propisek a podobně. V keramické dílně
se zase malby využijí na hrnečky, džbánky a jiné
předměty. Hlubocký starosta Tomáš Jirsa si nechal
od Tomáše namalovat asi před osmi lety velký
obraz do své kanceláře – je na něm hlubocký zámek
s postavami pana starosty, Tomáše a kamarádky
ze stacionáře. Pan starosta si koupil ještě dva
Tomášovy obrazy, jeden se jmenuje »Na výletě«,
druhý je s vánoční tématikou »Kometa s dětmi«.
Začátkem letošního roku ředitel sv. Anežky pan
Šesták poslal hlubockému starostovi Tomáši Jirsovi
jako poděkování za skvělou spolupráci s městem
Hluboká další obraz »Chlapec a kůň«.
Každoročně si
nechávají dělat z
dokonce na rok
i ministr práce
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různé organizace a firmy
Tomášových obrázků Péefky,
2014 si nechal jednu udělat
a sociálních věcí František

Koníček – na PF bylo namalované spřežení
dvou koníků, jak na saních vezou dárečky – dost
příznačné pro příjmení Koníček!
Asi nejvíce od české vlasti se vzdálily dva obrazy
Tomáše Járy – jeden visí v kanceláři ředitele základní
školy až v Kuokkalan koulu v Jyväskylä ve středním
Finsku, a druhý si odvezla až do Venezuely kapela
veselých muzikantů, kteří navštívili Českou republiku
a potkali se tady s kamarády z Týna.
Domov sv. Anežky vydal v roce 2007 kalendář
s tématikou »Město Týn nad Vltavou« s obrázky
čtyř klientů stacionáře – jedním z nich byl také
Tomáš. V dílně vyráběné pohledy, záložky,
brožurky a podobně, i s obrázky ostatních klientů,
kteří malují, a samozřejmě s Tomášovo malůvkami,
lze kdykoli zakoupit.
Přede dvěma roky světili naproti Domovu
sv. Anežky kapličku a nad oltářem visí nádherná
madona – opět dílo Tomášovo. Na náměstí
v Týně nad Vltavou každoročně stojí ve vánoční
době velký Betlém – originály maloval Tomáš
se svými kamarády.
Loni si Tomášova maminka, Mirka Járová, vybrala
jeho obrázky pro jednotlivé měsíce do visacího
kalendáře. Jaderná elektrárna Temelín vydala stolní
kalendář na roky 2012 a 2013 s obrázky klientů
Domova sv. Anežky, které malovali ve výtvarném
ateliéru s Barborou Šestákovou. Tomáš vícekrát
vystavoval obrazy v galerii v Týně nad Vltavou
díky galeristce paní Hanušové – a to vždy s nějakou
tématikou. Poslední vernisáž se konala v loňském
prosinci – tématem byli ANDĚLÉ – výstava byla
prodejní, návštěvníci si mohli zakoupit obrazy
klientů Anežky. Járovi i ostatní rodiče a přátelé si na
prodejních výstavách pokaždé nějaké obrazy zakoupí.
Jednak tím podpoří Anežku finančně, jednak pro
dobrý pocit – a obrazy dokážou chytit za srdce. Je
dobré mít doma obraz, který vás hřeje u srdce.
Tomášovy obrazy si nakupuje i starosta města
Týn nad Vltavou, pan Mgr. Šnorek, který se pokaždé
účastní vernisáží. Pověsil si je nejen ve své kanceláři,
ale i doma, a také v loňském roce rozesílal vánoční
přání a péefku s Tomášovo obrázkem – Tři králové
na týnském náměstí. Rodinné kamarádce z Plzně
namaloval Tomáš velký obraz jejich roubenky
na Šumavě – Laďka ho dostala jako překvapení
k padesátinám. Stejně tak namaloval kamarádům
z Krkonoš velké plátno jejich statku v Pilníkově.
A další pěkný obrázek hřebčína v Kladrubech věnoval
milé rodinné kamarádce Zuzce z Kladrub, v době,
kdy si všichni přáli aspoň trochu zmírnit její smutek
a přinést jí trochu radosti ve smutném období, kdy jí
zemřel manžel.

Tomášova maminka Mirka Járová říká:

Asi nejvíc si vážím obrazu, který jsem dostala od
Tomáše k padesátinám. Je na něm celá naše rodina
– a v pozadí je bavorovský kostel. I když bydlím na
Hluboké téměř 30 let, Bavorov pro mě znamená domov
– a dětství. Nejhezčí dárek, jaký jsem mohla dostat!

Samozřejmě mě těší, že se Tomášovy obrazy
lidem líbí, že v nich nacházejí cosi, co je osloví a proč
zatouží mít je doma. Tak celou naši rodinu například
loni potěšilo, když jsme přijeli na dovolenou ke
zmiňovaným kamarádům v Krkonoších, a čekalo
nás milé překvapení. V jejich novém penzionu
zřídili Tomášovi malou galerii – na chodbách,
v apartmánech – všude visí jeho obrazy.
A dnes vlastně takovou malou soukromou galerii
máme i u nás v domě. Jsem ráda, že Tomášovo obrazy
tak máme nejen na stěnách našeho bytu, ale dnes už
doputovaly i na schodiště v celém domě a snad potěší
každého, kdo okolo nich prochází.
Tomáš má v rodině velké zázemí, a to nejen
v rodičích. Trpělivost, se kterou ho máma před lety
učila držet správně tužku, se vyplatila. Tomáš umí
výtvarně kouzlit nejen na velkých plátnech, ale i při
drobných keramických pracích. Velkou oporou je i mu
od dětství mladší brácha, zastánce toho »slabšího«
v sourozenecké dvojici. Hlavně díky němu získal
Tomáš i spoustu dalších přátel, protože mladší bratr ho
přivedl do světa sportu – mezi férové kamarády. Tomáš
miluje fotbal i hokej, a na Hluboké například při
fotbalových utkáních už léta vypomáhá jako pořadatel.
Tomáš Jára je vlastně velice vytížený autor. Poslední
výstava, která se právě otevřela v českobudějovické
galerii Pod Kamennou žábou opět představuje i nové
velké obrazy – a jsou impozantní. V Čihovických
listech, které vydává Domov sv. Anežky, nyní s novým
ředitelem ve vedení, jsme se mimo jiné dočetli,
že během prázdnin zde vznikaly další výrobky na
vybavení Domova důchodců v Hluboké. Hlubocký
rodák Tomáš Jára zpracoval pod vedením nové
vedoucí Michaely Koubkové námět a vytvořil obraz
sv. Jana Nepomuckého, jemuž je zasvěcen hlubocký
kostel. Obraz bude přenesen z tisku na překližku
a stane se součástí výzdoby ve společenské místnosti
Domova důchodců U zlatého kohouta.
Domov sv. Anežky, v., o. s. je obecně
prospěšná společnost, jejímž posláním je
podpora a pomoc lidem se zdravotním
postižením začlenit se do běžného
života, žít samostatný, soběstačný
a důstojný život s odpovídajícím
sociálním postavením a naplněnými
potřebami užitečnosti a potřebnosti.
Domov sv. Anežky, v., o. s. poskytuje
sociální služby (sociální rehabilitace,
sociálně terapeutické dílny, podpora
samostatného bydlení) a provozuje chráněné
pracovní dílny a chráněná pracoviště
(truhlářská, keramická, tkalcovská, 		
PO-TISK, údržba veřejné zeleně a další).
www.anezka-tyn.cz
objednávka výrobků na:
http://www.eshop-anezka-tyn.cz
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Baseball

Vítězové českomoravské ligy 2014

sešla vyrovnaná konkurence, výsledky se často dopředu nedaly předpokládat.
Naše slabiny byly nevyrovnaný výkon v průběhu zápasu, vždy několik nepřesností
v jedné špatné směně, málo jistých nadhazovačů a dost omezený počet dobrých
pálkařů. V té nejvíce vynikal Matěj Vlach (8 ze 17, 2x2B, 0xSO), který v součtu
svých startů na pálce podal výjimečný výkon. Sekundovali mu Martin Jiránek,
Adam Prudil a David Malena.
Mondial hit, což je taková obdoba italského ME, byl dobrou školou pro nás
trenéry, tak samozřejmě i pro hráče. Každý zápas na ně soupeř tlačil, zvykali si
na větší vzdálenosti i na pravidla mladších kadetů. Museli se koncentrovat po
celý 120 minut dlouhý zápas. Zkušenosti se jim budou hodit už v příštím roce po
přechodu do starší kategorie.
Děkuji všem hráčům za bezproblémový přístup. Trenérům Martinu Vlachovi
a Ondrovi Čordášovi za trénování týmu i podněty. Majka Vlachová, Renča
Malátová, Iveta Konrádová a Petr Vojta - rodiče, zapisovatelka, fyzioterapeutky,
vodonoši, svačináři atd. dohromady se o děti perfektně starali a jsem jim vděčný.
Za tým HC Radek Drmota

MONDIAL HIT – TEPLO, MOŘE, Tři hráči Hluboké získali bronz na
DOBRÝ BASEBALL
mistrovství Evropy žáků
Italský baseball je klasa. O tom se přesvědčilo 14 baseballistů, 3 trenéři a 4 rodiče
v doprovodu na 10. ročníku tradičního italského turnaje Mondial hit v Nettunu –
»městě baseballu«. Český tým reprezentovaný převážně hráči Třebíče a Hluboké
zde sehrál šest – na žákovské poměry dlouhých dvouhodinových – ale velmi
poučných zápasů.
Náš tým neměl takovou sílu, jakou jsme si dopředu představovali. Součástí
výběru ČR byly jen 4 reprezentanti z nedávného pro Čechy bronzového ME
U12, navíc tým se poprvé sešel až na srazu bezprostředně před odjezdem do
Itálie. Kvůli opatřením organizátorů nevyšel ani plánovaný společný trénink den
před zahájením turnaje v den příjezdu. Sehrávali jsme se za pochodu v zápasech
ve skupině. Večer jsme zařadili tréninky na hlídání běžců na metách, braní z met
a krádeže. Soustředili jsme se na čtvrtfinálové utkání, které rozčlenilo týmy na
první a druhou čtyřku.
Ve skupině A český tým nezvládl koncovku se výběrem severní Itálie – 5:16.
Proti střední Itálii získal soupeř rozhodující náskok už v 1.směně - 4:10. San Marino
ve třetím zápase skupiny bylo také po většinu zápasů lepší – 7:9. V konečném
účtování Češi postupovali do čtvrtfinále ze 4.pozice. Proti Itálii U12 nastupovali
jako outsider.
Na rozhodující zápas turnaje jsme ušetřili papírově našeho nejlepšího
nadhazovače Honzu Konráda z Liberce. Měli jsme snový začátek 1. směny.
Po doublu Máti Vlacha a hitové ulejvce Davida Maleny další čeští pálkaři
disciplinovaně vybojovali mety zdarma. Itálie U12 se rázem ocitla ve čtyřbodovém
deficitu a italský kouč reagoval změnou nadhazovače. Honza Konrád perfektním
výkonem během 4 směn povolil Italům jen jeden bod. I v dalších směnách jsme
tlačili a snažili se každou z nich přetavit v další bod. Do dohrávky 5.směny jsme šli
s náskokem 7:1. V ní již neházel Honza Konrád (hraniční počet nadhozů). Italský
tým využil změny k postupnému korigování skóre a tři poslední italští pálkaři
svými odpaly otočili výsledek - 7:8. Zaujali jsme výkonem, avšak zbyly na nás jen
boje o 5.– 8.místo.
Vývoj turnaje svedl po pátečním dni volna (stráveném z velké části u moře) český
tým proti exotickému Hongkongu. Hongkong neměl ve skupině valné výsledky,
porazil jen Slovensko. Očekávali jsme, že bychom měli vyhrát. Utkání se lámalo ve
4. směně, kdy asijský soupeř využil slabších chvilek našich nadhazovačů a obrany.
Přišli jsme o vedení a museli v závěru dotahovat. Dařilo se, ale náskok Hongkongu
byl příliš velký. Výsledek 5:8. Celkově jsme hráli dobrý zápas, ovšem některé linedrivy našich pálkařů letěly přímo do rukavic. Asiaté měli pomalejší, avšak přesný
nadhoz, výbornou obranu a disciplínu na pálce.
Závěr žákovského turnaje z našeho pohledu patřil vzájemnému utkání se
Slovenskem o 7.místo. Slováci drželi krok jen zpočátku. Pak se nám konečně
povedla dlouhá směna na pálce a o vítězi bylo rozhodnuto – 14:4.
S umístěním na Mondial hitu nemůžeme být spokojeni. Od vítězství ve
čtvrtfinále nás dělila jen poslední směna. Na druhou stranu se v kategorii U12
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V reprezentačním týmu žáků nastoupili na mistrovství Evropy tři
hráči ze Sokola Hluboká: Erik Šutera, Máťa Vlach a Peťa Vojta. Jedním
z trenérů byl již poněkolikáté Ondra Konvalinka. Všichni přispěli k zisku
bronzových medailí pro český tým. Z hráčů byl vytížen nejvíce Matěj
Vlach (první catcher národního týmu), který odehrál celá utkání proti
Slovinsku, Francii a Litvě a na závěr byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem
ČR. Erik Šutera dostal příležitost proti Rusům na 1. metě a nadhazoval část
semifinálového utkání s Francií. Petr Vojta se dočkal šance v zápase o 3.
místo. Do duelu s Litvou zasáhl jako pravý polař. Všem klukům i Ondrovi
děkujeme za reprezentaci klubu i naší vlasti a blahopřejeme k úspěchu.
Erik, Máťa a Peťa tímto počinem doplnili dosavadní držitele žákovských
medailí z řad hlubockých členů Martina Mužíka z roku 2008 a Jirku Mlska
z roku 2010.

Zpráva Máti Vlacha o turnaji

Česká reprezentace U12 má své mistrovství Evropy již za sebou. Letos se
ME konalo v hlavním městě Slovinska – Ljubljani a pro hlubocké hráče
bylo v každém směru úspěšné.
Na podzim roku 2013 poslali trenéři do bojů o účast v reprezentaci 8
hráčů (Kája Dvořáková, Vojta Černý, Martin Jiránek, Vašek Kouba, Péťa
Kubata, Erik Šutera, Péťa Vojta a já). Prvního kola se účastní cca 100
nejlepších hráčů ze všech klubů v republice. A první úspěch byl na
světě – všichni hlubočáci postoupili do dalšího kola. Myslím, že to byla
hodně dobrá vizitka pro naše trenéry, když jejich svěřenci uspěli v tak
silné konkurenci a ještě bez ztráty kytičky. Bohužel do reprezentace vede
dlouhá cesta, která se skládá z mnoha výběrových kol, kde musíte předvést
vše, co umíte. V dalších kolech jsme zaznamenali nějaké ztráty, ale taky
i druhý velký úspěch.
Být reprezentačním hráčem je úžasná věc! Stresy z předchozích
výběrových kol jsou ty tam a vy si můžete už jenom užívat krásný hotel,
dobré jídlo a kvalitní soupeře. Myslím si, že není nic lepšího, než si zahrát
v týmu těch nejlepších českých baseballistů, proti nejlepším hráčům
Ruska, Slovinska, Litvy, Francie, Běloruska nebo Rakouska.
Já miluju baseball a konečně jsem pochopil, co myslí trenéři, když
říkají: »Pojďte si tu hru užít!« A můžu vám říct, že já jsem si ji fakt užíval.
Jako catcher jsem si řídil celé pole, s nadhazovačem jsme umísťovali míče
tak, že pálkaři končili strike outem. A když ne, tak jsem s úsměvem mrskal
míče na mety, kde jsme běžce chytali při krádežích. Po zápase jsem šel do
bufetu a byl to moc dobrý pocit, když jsem dostal hranolky se slovy: »Very
gut game, catcher!«, nebo když po zápase ocenil moji hru hlavní rozhodčí
z Rakouska a trenéři z Francie.
Z ME jsem si přivezl bronzovou medaili a velký pohár, který dostala ČR
Hlubocký zpravodaj | říjen 2014
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za 3. místo. Je dobrým zvykem, že trenér reprezentace předá tento pohár
nejlepšímu hráči v českém týmu. A jsem rád, že jsem to byl právě já. A to
je další obrovský úspěch hlubockého klubu.
Myslím, že zde je to pravé místo poděkovat. Děkuji Radkovi Drmotovi
za to, že mě naučil, co je to baseball a vštěpil mi super základy, na kterých
může teď můj další trenér Ondra Konvalinka stavět. Úplně nejvíce bych
chtěl poděkovat Martinovi Mužíkovi, protože to byl právě on, kdo mi už
3 roky dává tvrdé catcherovské tréninky, které jsem zůročil a nakonec
proměnil v pohár pro nejlepšího hráče České republiky. Martine, držím ti
palce, ať dosáhneš stejné úspěchy v REPRE U21.
Repre 2014 je úspěšně za námi a já už se teď těším na všechny hlubočáky,
kteří budou svým trenérem nominováni a budou se spolu se mnou
účastnit všech těch vyřazovacích bojů, které předchází konečné účasti na
ME a v roce 2015 i účasti na MS.

Golf

V letošním 10. ročníku Mistrovství Jihočeského kraje
skončili naši reprezentanti 2x se zlatou a jednou
s bronzovou medailí!!! To je krásný úspěch. Gratulujeme!!!
MUŽI:
■ 1. místo – GC Hluboká
Daněk Štěpán, Wörndl Martin, Filip Jiří, Bohoněk Marcel, Fiala Václav,
Puffer Michael
■ 2. místo – GC Čertovo Břemeno
Marek Kafka jun., Jan Veřtát, David Legát, Tomáš Květoň, Jaroslav
Ouředníček, Jaroslav Fujdiar
■ 3. místo GC Český Krumlov
Bürger Jan, Šádek Břetislav, Caldr Karel, Jedlička Miroslav, Nýdl Aleš, Pešl Jiří
■ 4. místo – GK Klasiku
Jirák Martin, Sýkora František, Tesař Michal, Šulista Vladimír, Khaur
Roman, Ťupa Ladislav
ŽENY
■ 1. místo – GC Hluboká
Love Lenka, Scheichenostová Marie, Kušníriková Irena, Vítů Jana
■ 2. místo – GC Český Krumlov
Jirková Marcela, Roubínová Eliška, Jedličková Romana, Jedličková Martina
■ v prodloužení finále – dvojice:
Vítů Jana, Kušníriková Irena x Roubínová Eliška, Jedličková Romana
SENIOŘI
■ 1. místo – GC Nová Bystřice A
Matoušek Jiří, Matějka Ctirad, Chroust Jiří, Wagner Arnošt, Jenšík William
■ 2. místo – GC Český Krumlov
Roubín Jiří, Volman Otakar, Šraga Ladislav, Burian Tomáš
■ 3. místo – GC Hluboká n/Vlt.
Hlaváč Josef, Šrajer Jaroslav, Puffer Bohumír, Čutka Jan
■ V prodloužení finále – dvojice:
Ctirad Matějka, Jiří Matoušek x Ladislav Šraga, Ota Volman
— v Golf Club Hluboká nad Vltavou

Golfové dny otevřených dveří

Poslední týden před prázdninami byl věnován dětem, mládeži, široké
veřejnosti a samozřejmě také zdravotně postiženým. Golfové dny
otevřených dveří pořádala CZDGA – Asociace hendikepovaných golfistů
v čele s Miroslavem Lidinským, prezidentem asociace, společně s Golfovým
klubem Hluboká, který se aktivně podílel na organizaci a propagaci celé
akci. Akce, která trvala celkem 4 dny, se zúčastnilo 6 trenérů našeho klubu,
které velmi dobře znáte: Jiří Filip, Pavel Ambrož, Václav Fiala, Jan Robin
Vítů, Štěpán Daněk a Roman Khaur.
www.hluboka.cz

Cílem celé akce bylo představení golfu, jako plnohodnotné volnočasové
aktivity pro děti, mládež ale i zdravotně/ tělesně postižené jako opravdový
sport »bez bariér«. Golf je vlastně jedním z mála sportů, kde spolu mohou
hrát společně lidi zdraví i hendikepovaní. Hráči nehrají proti sobě, ale
sami za sebe a všichni proti společnému nepříteli – hřišti, říká Miroslav
Lidinský, který přišel jako elitní voják v Afgánistánu o nohu, přesto se stal
úspěšným reprezentantem českého hendigolfu.
V neděli 22. 6. nastoupil kompletní team CZDGA a trenérů GKHNV
na driving range na Hluboké. Svou přítomností celou akci podpořila také
profesionální hráčka golfu a nyní trenérka Kateřina Mašínová. Počasí
přálo, a tak byla účast hojná. Lidé, kteří vyrazili na stezku na kolech či
na bruslích neodolali, odhodili svá přibližovala a chopili se golfových
holí. Pro nejmenší účastníky byla připravena golfová sada SNAG, při níž
se ale pobavili i dospělí. Na odpališti a putting greenu už čekali trenéři,
aby žádostivé návštěvníky naučili základní odpaly. Pro zvědavce byla
možnost otestovat jízdu na Mantysu nebo Paragolferu, vozítkách, která
zjednodušují pohyb hendikepovaných po golfovém hřišti.
Pondělní dopoledne bylo určeno školám. Část pondělního programu
probíhala na ZŠ Hluboká, kde si pod vedením SNAG teamu a trenéra Jirky
Filipa děti prvního stupně vyzkoušely golf pro nejmenší. Na venkovním
hřišti před školou vzniklo několik stanovišť, na kterých se děti postupně
prostřídaly. Hra je natolik chytla, se že i dohlížející paní učitelky divily,
jak moc to děti baví.
Mezitím na driving rangi probíhala výuka golfu. Pozvání na akci přijala
základní a střední škola pro sluchově postižené z Českých Budějovice.
Spolu se svým doprovodem se s nadšením chopili golfových holí. Někteří
žáci byli opravdu talentovaní a vydrželi na hřišti odpalovat i několik
hodin. Ale v očích všech dětí bylo vidět nadšení ze hry leckdy i překvapení
ze svých vlastních dovedností.
Postupně dorazil také druhý stupeň ze základní školy na Hluboké. Žáci
uvítali možnosti strávit krásné dopoledne mimo učebny školy. V jednu
chvíli se dalo na hřišti napočítat až 120 dětí, ovšem spočítat to bylo skoro
nemožné. I mezi žáky ZŠ Hluboká se našlo mnoho talentovaných jedinců,
jejichž talent by bylo škoda dále nerozvíjet. Kolem 12 hodiny skončila
oficiální školní výuka. Některé děti se rozešly domů, některé zůstaly
a některé se dokonce vrátili s kamarády nebo rodiči zpátky na hřiště.
Záštitu nad dny otevřených dveří na Hluboké převzal starosta Hluboké
nad Vltavou pan inženýr Tomáš Jirsa, který jako správný sportovec dorazil
na koloběžce. Neodolal však a vyzkoušel jednu z pomůcek pro zdravotně
postižené – Mantys. Nakonec se ale přeci jen vrátil ke své koloběžce.
Odpoledne bylo opět pro širokou veřejnost. Vzhledem ke krásnému
počasí, které v pondělí panovalo a možná i začátku prázdnin, bylo
i odpoledne na drivingu plno a trenéři nevěděli v jednu chvíli kam skočit.
Vše ale bravurně zvládli ke spokojenosti všech účastníků. Podle odhadů
se golfových dnů na Hluboké v obou dnech zúčastnilo cca 600 lidí.
Celá akce se ve středu a čtvrtek přesunula o kousek dál, do Třeboně,
na cvičnou louku vedle lázní Aurora. Ve středu už bohužel počasí
nepřálo a okamžitě po vystoupení z auta na tréninkové louce začalo pršet
a nezdálo se, že by to mělo v nejbližší době ustat. Proto se operativně akce
přesunula do útrob škol. Výuka probíhala v tělocvičnách i na chodbách.
Děti přišli do škol navštívit také profesionální hráči Marek Nový a Ondřej
Lieser, kteří si SNAG vyzkoušeli a úplně mu propadli. Čtvrtek už proběhl
na cvičné louce, kam téměř najednou dorazilo hned několik středních
škol a 2. stupňů základních škol. Spočítat zúčastněné bylo opravdu
nemožné, trenéři si tento dav rozdělili do menších skupin a odvedli na
svá stanoviště, kde se studenti učili odpalovat dlouhé rány. Jelikož není
na cvičné louce v Třeboni sběrný vůz na míčky, bylo potřeba zapojit
studenty. Jejich nadšení při sbírání míčků bylo úměrné jejich touze je opět
všechny vypálit.
S klidným srdcem můžeme říci, že celá akce proběhla ke spokojenosti
všech, ať už pořadatelů nebo zúčastněných. Každopádně všem patří
obrovský »dík« a hluboko sklon.
VH.
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KULTURNÍ PROGRAM

ALŠOVA JIHOČESKÁ
GALERIE
Hluboká nad Vltavou

VÝSTAVY
■ Gotické umění / Malířství a sochařství – stálá
expozice

Wortnerův dům

AJG v Českých Budějovicích, U Černé věže 22
VÝSTAVY
■ Petr Pavlík / Poutnice kráčí dál 4. 9. – 12. 10
Komentovaná prohlídka 7. 10. od 17 hodin
■ Jaromír 99 / K. jako Kafka 24. 9. – 16. 11.
■ Obrazy osvícení / Tibetské umění v českých
sbírkách 16. 10. – 23. 11. (vernisáž 16. 10. v 17 h.)
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou
T + 420 387 967 041; e-mail: sekretariat@ajg.cz,
www.ajg.cz.
Pořady pro školy na objednávku / zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevřeny denně: Hluboká nad Vltavou
/ Zámecká jízdárna / říjen 9:00 – 16:00 České
Budějovice / Wortnerův dům / celoročně 9:00 –
18:00 Změna programu vyhrazena!

Maribel a spol.

Na premiéře Kříž-žáků jsem se skvěle bavila.
Přestože teoreticky vlivem jistých událostí mi do
smíchu vůbec nemělo být.
A vzhledem k tomu, že se hihňalo, chechtalo,
řvalo a pískalo celé publikum, včetně jakéhosi
dětského hlásku – i když hra je mírně pikantní –
věřím, že dobře se bavilo 100 % diváků.
Režisér Petr Píša tentokrát režijně svěřil Křížžáky do rukou herečce Jihočeského divadla
Jaroslavě Červenkové. A udělal dobře.
Ne, že bych režisérům mužům nefandila
– ale kdo jiný než žena by ukočíroval partu
»lehkých« holek.
Dívky i ženy hrály skvěle – přirozeně
a s osobním nasazením. Tentokrát do role
nutně musely nasadit nejen svůj talent, paměť
na texty, odzkoušené hodiny a hodiny, svůj
ostych a překonávání sebe sama, ale hlavně:
tentokrát do role nasadily své TĚLO!!! V rolích
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dívek pracujících v sex průmyslu nemůžete
vystupovat v usedlém kostýmku, to dá rozum.
Děvčata se navlékla do oblečků, které vhodně
charakterizovaly typy žen, jaké zřejmě někteří
muži občas potřebují potkat. Naivka, stydlivka,
domina, i ta, co má všechny city na háku.
Nevím, kde všude děvčata sháněla kostýmy –
já například zapůjčila lakové kozačky a plyšové
bačkůrky s designem kravičky. Pravda je, že se
některé z dívek zřejmě nechají ovlivnit i v civilu
nečekaným úspěchem odstínu barev, které
by normálně do šatníků nevpustily. Rovněž
považuji za velkou škodu, že tři úřednice
z radnice nechodí do práce vizuálně trochu více
podobné dívkám se širokým srdcem. Rozhodně
by to radnici rozsvítilo víc než výmalba
kanceláří.
Pokud jste někdo četli Steinbeckův román Na
plechárně a Sladký čtvrtek, dáte mi za pravdu –
bordelmamá a prostitutky, stejně tak jako parta
pobudů – jsou představiteli těch nejryzejších
charakterů, které mezi spořádanými občany
nenajdete. Takže, nakonec skoro možno
politovat, že na Hluboké ještě nemáme veřejný
dům s prima solidními děvčaty. Kdyby tam byly
takové, jako na jevišti ve hře Maribel, moc ráda
bych s nimi občas zašla na kafe.
A před pány na jevišti se hluboce skláním,
jejich role, zvláště ta hlavní – byly skvěle
odvedené.
A muži v hledišti? Kdoví, o čem se jim
v noci zdálo. Každopádně, můj muž, Rakušan,
i po deseti letech v České republice stále ještě
nezvládající češtinu, stejně tak náš kamarád
původem z germánských kmenů, byli hlubockým
divadelním uměním nadšeni. Tentokrát stačilo,
že seděli v první řadě a simultánní překlad
vtipných textů vůbec nebyl potřeba...

čekat… 17.00 hod. Hrají: Ivana Chýlková, Vojtěch
Kotek, Zuzana Bydžovská, Ondřej Sokol. Režie:
Alice Nelis. Přístupný od 12 let.
Představení pouze pro důchodce
od 17.00 hodin – zdarma!!!
Čtvrtek 16. říjen – Láska na kari. USA 2014.
Drama/ komedie. Konkurenční restaurace a dvě
odlišné kultury a skladby koření – vejděte do světa
kuchyně… Hrají: Helen Mirren, Manish Dayal,
Om Puri, Charlotte Lebon. Režie: Lasse Hallstrom.
Přístupný od 12 let.
Pátek a sobota 24. a 25. říjen – Intimity. ČR
2014. Komedie. Romantický film složený ze sedmi
příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají… Hrají:
Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Tomáš Klus,
Ondřej Vetchý. Režie: Ivo Macharáček. Přístupný.
Čtvrtek 30. říjen – Co jsme komu udělali?
Romantický/ komedie. Claude a Marie
vychovávali své čtyři dcery podle svých hodnot.
Ale dnešní doba je jiná… Hrají: Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary Abittan. Režie: Philippe de
Chauveron. Přístupný.
Začátky představení v19.00 hod.
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Vstup zdarma!
Neděle 12. říjen – Příběhy cvrčka a štěňátka. ČR
2013. Animovaný/ rodinný. Pohádky pro nejmenší
diváky. 17.00 hod. Režie: Zdeněk Miler. Přístupný.
neděle 19. říjen – 7 trpaslíků. SRN 2014.
Animovaný/ komedie/ rodinný. Ve známé pohádce
je tak trochu a vlastně všechno úplně jinak…
17.00 hod. Režie: Boris Aljinovic, Harald
Siepermann. Český dabing!!!

Obsazení:
Maribel - Michaela Prchalová; Marcel - Jiří Strejček;
Paní Matylda - Iveta Vavřínová; Paní Paula - Kateřina
Špolcová; Niní - Lucie Jozová, Natálie Golovčenková;
Pili - Eliška Adamová; Rufi - Magdalena Svobodová;
Doktor Roldán - Josef Jirátko; Účetní Pepé - Miroslav
Čeněk; Nápověda, inspice - Zdena Prunerová; Scéna,
kulisy - Jiří Prokeš, Vlasta Mach; Světla, zvuk - Petr Píša,
David Halada; Hudební režie - Jaroslava Červenková;
Foto a video - www.janpirgl.net

Neděle 26. říjen – Škatuláci. USA 2014.
Animovaný/ komedie/ rodinný. Režie:
Anthony Stacchi. 17.00 hod. Mladý hrdina
byl vychováván skřítky, kteří teď potřebují jeho
pomoc… český dabing!

Panorama

Pátek a sobota 3. a 4., 17. a18. a pátek 31. říjen –
Maribel a podivná rodina – komedie
Divadelní představení souboru Křížžáci hluboká
19.00 hod. Sál KC Panorama.

Biograf

Pátek a sobota 10. a 11. říjen – Andělé všedního
dne. ČR 2014. Drama. Neměli bychom si nechávat
prokluzovat život mezi prsty… Hrají: Marián
Labuda, Vojtěch Dyk, Bolek Polívka, Ondřej
Sokol. Režie: Alice Nelis. Přístupný od 12 let.
Začátek představení od 19.00 hod.
Středa 15. říjen – Perfect days – i ženy mají své
dny. ČR 2011. Komedie. Příběh z oslav čtyřicátých
narozenin a vše další na sebe nenechá dlouho

Komorní scéna

Středa 8. října – Cestujeme… »Nový Zéland«.
Slovem a obrazem nás provede Ing. Magdaléna
Pavlíková. 17.00 hod. Sál KC Panorama.

Galerie Knížecí dvůr

13. 9. – 3. 10. 2014
Ladislav JANOUCH – Ivan KRÁL –
plastika, fotografie
nejbližší akce:
Vánoční inspirace 2014
Kolektivní výstava – grafika, obrazy, keramika…

Hlubocký zpravodaj | říjen 2014

