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Einstein jednou Chaplinovi napsal: »Jste velký 
člověk, vašim filmům rozumí každý na světě.« 
Chaplin mu odpověděl: »Jsem Vámi nadšen daleko 
více: Vašim teoriím nerozumí nikdo, a  přece jste 
velkým člověkem.«

V mládí se člověk nejraději baví a otázky smyslu 
života ho nijak zvlášť nezajímají. Jak jde čas, 
začínáme se nad sebou více zamýšlet, začínáme se 
učit mít rádi sami sebe, přemýšlet o  svém životě, 
o  minulosti i  přítomnosti. Jak řekl Dostojevskij: 
»Milovat všechny je nejjednodušší ze všeho, ale 
milovat jednoho člověka nebo dokonce sami sebe, 
to je opravdu těžké.« Lásce k  sobě samému byla 
věnována také legendární Chaplinova řeč na jeho 
sedmdesátinách:

Když jsem začal mít rád sám sebe, pochopil 
jsem, že žiju proti své vlastní podstatě a že smutek 
a  trápení jsou toho varovnými znameními. Dnes 
vím, jak to má být správně. Říká se tomu »Být sám 
sebou «.

Když jsem začal mít rád sám sebe, pochopil 
jsem, jak silně můžeme někomu ublížit, když ho 
nutíme plnit přání, k jejichž splnění ještě nenastal 
čas, a  on na to není ještě připraven  – ten někdo 
jsem já sám. Tomuto pochopení dnes říkám 
»Sebeúcta«.

Když jsem začal mít rád sám sebe, přestal jsem 
si přát jiný život. Uviděl jsem náhle, že život, 
který je kolem mě teď, mi dává všechny možnosti 
k růstu. Dnes tomu říkám »Zralost «.

Když jsem začal mít rád sám sebe, pochopil 
jsem, že za jakýchkoli okolností se vždycky 
nalézám na tom správném místě, ve správný 
čas  – a  všechno se děje právě v  tu správnou 
chvíli. Vždycky zachovám klid. Teď tomu říkám 
»Sebedůvěra«.

Když jsem začal mít rád sám sebe, přestal jsem 
sám sobě krást čas a  snít o  velkých budoucích 
projektech. Dnes dělám jenom to, co mi přináší 
radost, co mě činí šťastným, co mám rád a co mé 
srdce přiměje k  úsměvu. Dělám to tak, jak chci, 
podle svého vlastního rytmu. A tomu dnes říkám 
»Prostota«.

Když jsem začal mít rád sám sebe, zbavil jsem 
se všeho, co škodí mému zdraví – jídla, lidí, věcí, 
situací. Všeho, co mě táhlo dolů a odvádělo z mé 

vlastní cesty. Dnes tomu říkám »Mít rád sám 
sebe«.

Když jsem se naučil mít rád sám sebe, přestal 
jsem mít vždycky pravdu. A právě tehdy jsem se 
začal stále méně mýlit. Dneska už chápu, že je to 
»Skromnost «.

Když jsem se začal mít rád, přestal jsem žít 
minulostí a  zneklidňovat se kvůli budoucnosti. 
Dnes žiju pouze přítomnou chvílí a  říkám tomu 
»Spokojenost «.

Když jsem začal mít rád sám sebe, uvědomil 
jsem si, že můj rozum mi může vadit, že z  něj 
dokonce můžu onemocnět. Ale když jsem ho 
spojil se svým srdcem, stal se mým cenným 
spojencem. Dnes tomu spojení říkám » Moudrost 
srdce«.
Nemusíme se vůbec bát sporů, konfrontací, 
problémů se sebou samými nebo s  jinými lidmi. 
Vždyť i  hvězdy se občas srazí  – a  z  té srážky 
vznikají nové světy. Dnes už vím, že to je »Život«.

Alena Mitter
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BLAHOPŘÁNÍ:
Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje 

občanům, kteří v měsíci říjnu 2015 oslaví 
významná výročí.

Fenclová Věra  Hluboká 75 let
Černý Vladimír  Hluboká 85 let

V měsíci říjnu oslaví 50 let společného života »Zlatou 
svatbu« manželé Václav a Marcela Tesařovi z Hluboké 

nad Vltavou.

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

Narodili se
Vaněček Karel  Hluboká
Jirsa Sebastian  Hluboká
Gaube Antonie  Bavorovice
Kozák Luboš  Hluboká

Opustili nás
Šejda Jan  Hluboká
Telingr Adam  Hluboká
Kvasničková Jana Hluboká
Pfefferová Anna Hluboká

Společenská kronika

Legendární Chaplinova řeč 
na jeho sedmdesátinách
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Včelař Jakub
Mám ráda symboliku, a jsem ráda, že funguje 
ve většině okolností. A  tak při rozhovoru 
s patnáctiletým gymnazistou Jakubem Rausem 
v českobudějovické kavárně Datel jsem si dala 
čerstvý mátový čaj s  medem, a  na okně nad 
truhlíkem s bylinkami se nám promenádovala 
a pobzukávala včela.

 
Zdá se, že nám bude kontrolovat rozhovor 
o  včelách pravá česká včelička. I  když 
včelka Mája byla žlutější než tahle. Je to 
vůbec správná včela? A kdy jsi vlastně začal 
studovat včely? Jako malý v knihách Ondřeje 
Sekory?
Včelka Mája jako filmová hvězda je žlutá 
jen pro efekt, aby byla pohádka pro děti 
barevnější. Tyhle dětské knížky mi jako 
malému rodiče četli, a na včelku Máju jsem se 
samozřejmě taky díval. Problém pohádek ale 
může být v tom, že se tam občas najde nějaký 
nesmysl.

Už tehdy jsem díky pohádkám zjistil, že má 
včela šest nožiček. Dneska toho vím mnohem 
víc, třeba že včela má pět očí. Hodně informací 
najdete na internetu, ale i tam je hodně chyb. 
Nejlepší je odborná literatura.

Protože potřebuješ nasbírat vědomosti do 
soutěží jako je Zlatá včela, kterou pořádá 
Český svaz včelařů? Jak taková soutěž 
probíhá?
Je to vědomostní soutěž a  skládá se 
z  teorie, ale i  z  praxe. Už potřetí jsem se 
účastnil celostátní soutěže, kam jsem se 
probojoval z oblastního kola. V osmé třídě 
jsem se umístil na pátém místě a  vyhrál 
jsem úl. Letos jsem získal 3. místo, a  díky 
tomu se dostal do mezinárodní soutěže  – 
International Meeting of Young Beekeepers 
2015. Za Českou republiku jsem byl vybrán 
z  nějakých 300  – 400 dětí. Proto jsem na 
mezinárodním setkání mladých včelařů 
v červenci reprezentoval Českou republiku.

A  byl jsi úspěšný! Je to prestižní soutěž 
včelařů celého světa. Jak soutěž probíhala?
Letos se konala v Banské Bystrici na Slovensku, 
a  z  20 zúčastněných států se Česká republika 
umístila na prvním místě. Jako tříčlenný tým 
jsme zvítězili, a  po vyhodnocení jednotlivců 
jsem ještě získal 4. příčku nejlepšího včelaře 
v mládežnické kategorii, kde je věková hranice 
do 16 let.

Účastní se týmy z  Česka, Rakouska, ale 
i  z  Běloruska, Kazachstánu, Izraele, Velké 
Británie, ze vzdálenějších zemí Asie. A ukáže se, 
kdo včelaření rozumí a kdo se mu hodně věnuje.

Soutěž má i poměrně velký mediální ohlas, 
psali o nás v novinách, dvakrát jsem byl povídat 
v rozhlase, informace proběhla i v televizi.

Jaký konkrétní úkol jste třeba plnili?
Úkoly byly zadávány ve 20 jazycích. 
Například: prohlédnout včelstvo a  zjistit, 
co se v  něm děje. Nebyla to zdaleka jenom 
teorie. Odborníci přihlíželi, jak a co děláme. 
Manipulace s  rámečky, rozlišit druhy medů, 
nebo třeba správně označit matku, to je 
základ včelařského řemesla. Ale musíte je 
umět označit tak, abyste jim neublížili.

Vy ale v rodině včelaře nemáte. Jak jsi tedy 
k včelaření přišel?
Mám jednoho vzdálenějšího strýce včelaře, ale 
potkám se s ním jednou dvakrát v roce, takže 
přímo od něj jsem ten nápad neměl. Dneska 
si už spolu o  včelaření popovídáme, třeba 
na dálku po telefonu. Na gymnáziu máme 
kroužek, kde se věnujeme biologii, a  občas 
jsme probírali i včely. Díky tomu kroužku jsem 
se zúčastnil oblastní soutěže Zlatá včela pro 
Jihočeský kraj a  Vysočinu poprvé. A  začalo 
mě to bavit, začal jsem se o včely víc zajímat.

Slyšela jsem tenhle citát: Pokud by na naší 
planetě po 4  roky nebyly včely, lidstvo by 
vyhynulo.
To řekl pan Albert Einstein. Je to hodně známý 
citát a  upozorňuje na to, že pokud by včely 
přestaly opylovat, nebylo by plodů mnoha 
rostlin. Důsledky ztráty jejich podstatné 
činnosti v přírodě by díky důležitosti včelstev 
v krajině byly katastrofické.

A také jsem slyšela, že není až tak důležité, 
aby včely dávaly med, ale aby byly včely 
zdravé a  správně v  našich krajinách 
fungovaly.
Vlastně opravdu nejdůležitější je, aby krajina 
byla zavčelená, aby vztahy včely a  přírody 
fungovaly. A  ten med, to už je pro nás lidi 

bonus, na kterém si smlsnem. Včela, čmelák, 
tam je důležité, že opylují rostliny, med je 
dárek navíc.

Včely jsou nejvýznamnější opylovači na 
planetě, ale lidi si je oblíbili hlavně kvůli 
medu, který si přivlastnili. Včely najdeme po 
celém světě, u nás, v  Izraeli nebo v Americe. 
S  výjimkou Antarktidy, protože tam 
nenajdeme žádné rostliny. Kde je flóra, tam je 
včelstvo.

Máš své včely?
Mám u  nás doma na Hluboké za domem tři 
včelstva.

Začínající včelař si dokonce může zažádat 
o  finanční dotaci, ale jinak si všechny 
praktické věci zařizuji sám, jen občas mi 
v  něčem pomáhají rodiče. Na začátku jsem 
dostal malý oddělek, tedy malé včelstvo od 
jednoho včelaře z Budějovic. Přes zimu jsem 
ho posiloval a pěstoval a letos jsem z něj měl 
kolem 40 kg medu. Z toho původního včelstva 
jsem si už udělal další oddělky a obydlil jsem si 
své tři úly. Každý úl má svoji matku a kolem ní 
průměrně asi dvacet tisíc včel. Oddělek bývá 
o něco slabší, kolem 10 000 včel. A pokud už 
máte zdravé silné včelstvo, klidně v něm bude 
kolem 50 000 jedinců.

A  nečekaná otázka: kolik už jsi dostal 
žihadel?
Tak  – nepočítám je, je ale myslím, že už 
jsem došel k číslu 50 – 60. Alergický nejsem, 
ale tak trochu jsem si představoval, že třeba 
budu postupně reagovat méně. Jenže musím 
říct, jak kdy. Záleží na tom, jak rychle žihadlo 
vyndám  – někdy oteču víc, někdy míň. Spíš 
jde tedy o  to, vypěstovat si správné návyky, 
postarat se, abych žádnou včelu nepřimáčkl 
a  choval se co nejmíň rizikově. Ale 
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samozřejmě, bolest z  včelího štípnutí pocítí 
včelař i nevčelař.

Utěšovat se můžeme tím, že včelí jed je 
zdravý. Funguje jako prevence revmatismu, 
například. Léčí se s ním roztroušená skleróza. 
Říká se, že včelařům kolem 70 a  více let, 
právě pravidelnost žihadel prospívá. Bývají 
to aktivní lidé. Tělo jim funguje líp, protože 
díky žihadlům posiluje imunitu. Dokonce se 
doporučuje asi od 40  let pěstovat imunitní 
reakce právě včelím štípnutím.

Jak sis včely od včelaře přivezl domů?
Nebojte se, není to tak, že jedete domů 
autem nebo autobusem a  kolem vás krouží 
celé včelstvo. Oddělek je v  krabičce, říká se 
jí plemenáček, a s ním přijedete v pohodě na 
místo. Není to tak složité a není třeba se bát. 
Včelky se naberou brzo ráno, když ještě není 
sluníčko a nelítají, všechny jsou doma v úlu.

Včelám nevadí, že měly adresu 
v  Budějovicích a  teď začnou bydlet na 
Hluboké?
Zvyknou si. Kdybyste si přivezla včely 
z  Ameriky, asi by jim to trochu vadilo. Ale 
tady, na kratší vzdálenosti se s tou informací 
vyrovnají. První den se orientují, protože 
včely mají dokonalý orientační smysl. Lítají 
kolem úlu v  takových spirálách, jsou takové 
zmatené, možná se jich pár ztratí. Ale během 
dvou tří dnů už ví, kde jsou, a  odlétají dál 
a  dál od úlu a  zase se vrací. A  protože v  úlu 
mají svoji matku, která je svými feromony, 
tedy svou hormonální příbuzností, naprosto 
ovládá, vracejí se prostě k ní, jsou jí oddané.

Matriarchát je dokonalý systém. Včelky se 
tedy smíří s tím, že se přestěhovaly, naštěstí je 
s nimi jejich matka a všechno je v pořádku.
Tak to je. Ony nemají jinou možnost. Čas od času 
se z úlu vyrojí. Stará matka odletí a část včelstva, 
roj, se oddělí s ní a přemístí o pár kilometrů dál. 
Tak si to příroda zařídila. Není to pro ně nic 
nezvyklého, tak se to geneticky navykly.

A jakého druhu je tvé domácí zvířátko?
Včela kraňská, u nás nejrozšířenější. Původně 
k nám přišla ze Slovinska. Její hlavní výhody 
jsou, že je klidnější, není útočná. Nosí sice 
asi o 10 % medu méně než původní včela na 
našem území  – včela tmavá. Byla bodavá, 
hodně agresivní, a lidi se jí víc báli. Ještě před 
40 -50 lety byla u nás chována v 90 %. Méně 
medu je vyváženo právě klidnější povahou 
včely kraňské. Takže před těmi 35 lety se to 
vyměnilo a  teď je tu z  95  % včela kraňská. 
Nicméně dnes je takový trend navracet se 
k  tomu původnímu, co v  našich zemích žilo 
a  rostlo. Je to podporováno i  z  ministerstva 
životního prostředí, ale pokud se sem včelstva 
včely tmavé vrátí, lidé se budou zase více bát 
včel, protože ty včely jsou opravdu útočnější. 

Nejsou to sice zabijácké včely jako ty americké, 
ale i pro včelaře je práce s nimi obtížnější.

Letošní léto bylo asi pro vosy a  včely 
pohodové, suché a  horké, a  musím říct, že 
jsem ještě nikdy nezažila tolik sršňů jako 
letos.
Pravda je, že včela, jakmile slunce zapadá, 
vrací se do svého úlu. Stejně tak, pokud klesne 
teplota pod 14°. Kdežto třeba čmeláci lítají 
až asi do 10° a  jsou v  opylování se včelou 
konkurenceschopní  – jsou vysoce ceněni, 
ještě více než včely. Sršeň v  pohodě lítá i  za 
tmy, v hluboké noci a láká ho světlo. Sršni jsou 
velice inteligentní a  nejklidnější v  porovnání 
se včelami i  vosami, a  dokonce jsem četl 
článek, že toho jedu mají nejméně. Nicméně 
pořád si myslím, že nejpropracovanější systém 
mají včely a  jsou pro nás také nejzajímavější 
i s ohledem na jejich užitečnost a píli, kterou 
jako lidi využíváme.

Letošní vedra jim ze začátku nevadila, 
nicméně musely víc chladit, protože úly 
se mohou přehřívat a  včely jsou extrémně 
citlivé na různé teploty. Jejich plod musí mít 
přesnou teplotu, kolem 32°, a  ony mu musí 
udržovat stálou teplotu, jinak by jim zahynuly 
ještě nevyvinuté včeličky. Takže musely dávat 
hodně energie do větrání. Slunce jim nevadí, 
ale navíc pak začalo být extrémní sucho, 
málo kvetly některé rostliny. Pro včely je fajn, 
když přes den svítí sluníčko, ale v noci třeba 
zaprší. Nejvíc nebezpečná práce pro dělnice 
je přinášet vodu, ale také to patří k  jejich 
úlohám. Nosí vodu a  tím se ochlazují, proto 
se včelám dělají speciální pítka, pokud v okolí 
vodu nemají.

V Čechách je dokonce i včelařská škola.
Určitě na hodně vysokých zemědělských 
školách máte možnost studovat předmět 
včelařství. A  existuje i  odborné speciální 
učiliště a  střední škola v  Nasavrkách, kde 
máte možnost studovat jenom včelařství. 
A právě tam se odehrává i soutěž Zlatá včela, 
které jsem už 4x účastnil. Je to dobré i proto, 
že se potkáte s  lidmi, kteří mají stejný zájem 
jako vy. Nemyslím, že bych se stal vyučeným 
včelařem, i  když existuje pár lidí, kteří se 
přímo tímto oborem živí. Pro mě včelařství 
zůstane zajímavým koníčkem.

Nicméně jsem si přečetla, že Český včelařský 
svaz sdružuje 500 000 včelstev a  s  nimi 
50 tisíc včelařů a  jeho velkou snahou 
o  zdokonalování je i  práce s  včelaři. Právě 
proto pořádá soutěže i pro mladé začínající 
včelaře a  snaží se vzbuzovat v  lidech 
o  včelařství zájem. Samozřejmě  – hloupý 
včelař dokáže ohrozit cizí včelstva kolem 
sebe. Jeho včelstva mohou nakazit ta zdravá.
Existují veterinární zákony, které nařizují 
určitou prevenci. V  tom své členy svaz 

podporuje, dává i  léčiva zadarmo, protože 
je nutné cíleně léčit. Je důležité nedělat 
vlastní pokusy, co se týče ochrany před 
kolektivními chorobami včelstev, ale podřídit 
se doporučené léčbě. Pokud se u  vás rozšíří 
varroáza, napadne nemoc i  ostatní včelstva. 
Pokud máte oslabené včelstvo a dostane mor 
včelího plodu, nezbývá nic jiného než včelstvo 
spálit. Jinak totiž hrozí zavlečení choroby 
do úlu jiných včelstev, a  tak místo jednoho 
napadeného včelstva se pak musí usmrtit 
včelstev mnohem víc. Což je obrovská škoda.

Dá se poznat, jakými chorobami včelstvo 
trpí?
Třeba varroázu poznáte relativně snadno 
podle spadu roztoče na dně úlu. Mor včelího 
plodu poznáte až při projevení klinických 
příznaků nemoci. To už je ale stav tak vážný, 
že vám nezbývá nic jiného než včelstvo zničit. 
Nicméně jsou vyvinuty metody ochrany, a na 
Jihočeské univerzitě našli možnost, jak se dá 
choroba poznat ještě než propuknou klinické 
příznaky. Pak se to dá léčit jinak, než zničením, 
nicméně je to docela drahá záležitost. Těch 
chorob, které včely napadají, je samozřejmě 
víc, některé přicházejí z cizích zemí a jsou pro 
nás ne dobře známé.

Tvoje včelstva jsou zdravá a v pohodě?
Dávám jim léčiva podle předpisů, a tím dělám 
vše, co mohu, aby problémy nenastaly. Léčiva 
se dávají například v jakési odpařovací desce, 
kdy se vypařuje kyselina mravenčí do prostoru 
úlu. Nebo zapálíte pásku, která vykouří úl, na 
podobném principu jsou i aerosoly, které také 
vyčistí úly od infekcí.

Varroáza sem byla zavlečena v  70. letech 
z  Indie, protože sem odtud přivezli včelí 
matku s touto chorobou a naše včelstva proti 
ní byla naprosto bezbranná.

Stejně tak problém s útočnými včelami v Americe 
vznikl experimentem s křížením dvou včelích ras, 
jejichž výsledkem byl vznik extrémně útočných 
včel. Proto je teď podobné experimentování 
prováděno na ostrovech vzdálených od pevniny, 
aby se případné problematické pokusy s včelstvy 
nerozšířily na pevnině.

Jak rodina ocenila tvůj letošní 40 kilový 
medový úspěch? A jaký med to vlastně byl?
Rodiče byli docela příjemně překvapeni. 
Během roku získáte více druhů medu. Na 
jaře jsem vytočil med květový, ten je převážně 
z  řepky, a  je světlý. Není tak aromatický 
a rychle krystalizuje. Během dvou týdnů zbělá, 
lidé říkají, že zcukernatí, což je přirozený 
proces toho medu a na jeho kvalitě to vůbec 
neuškodí. Můžete ho zase zkapalnit tím, že 
ho zahřejete ve vodě 40 stupňů teplé, ne víc, 
abyste nezničili léčivé látky v něm obsažené.

V  srpnu je med medovicový, tmavý, tak 
řečeno lesní. Lidem chutná nejvíc, má v sobě 
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hodně minerálů, ale méně zdravých látek jako 
má med květový, a  krystalizuje až po delší 
době, třeba za rok.

A  protože jsem zrovna pila čaj s  medem, 
Jakub prohlédl mističku s medem připraveným 
k  oslazení čaje. Odhadl jej na med akátový, 
čili květový, s  tím, že prošel tzv.  pastováním. 
Pastování se dělá třením, které poruší strukturu 
medu a přeruší krystalizaci, a proto pastovaný 
med jde dobře jíst, nestéká a  jednodušeji ho 
namažete třeba na chléb s máslem.

Med ti chutná?
Nejradši mám tmavý, lesní, medovicový.

Tak zvané kočování, kdy se včelstva odvezla 
na jaře k  poli, v  létě k  lesu, se dělá dodnes. 
A také se říká, že bychom měli jíst med ze svého 
okolí, protože v  sobě obsahuje také pyl, a  tím 
působí jako mírné antialergikum, které nás 
zvyká na místní přírodu, která nás obklopuje.

Také v  soutěži jsme měli za úkol rozeznat 
med podle chuti, z  čeho med je, šlo aspoň 
o  základních deset druhů. Podle chuti se dá 
také poznat, když není med pravý, což se 
občas děje, v  obchodech bohužel se zřejmě 
právě u  medu s  těmito postupy setkáváme 
velice často.

Proto se doporučuje mít svého včelaře, 
kterému věříte, a  nakupovat od něj přímo 
ze dvora. Když se procházím některými 
obchoďáky a  okukuji med, občas zjistíte, 
že ani nemáte jistotu, jestli se jedná o  med 
z  Česka. Proto je dobré si všímat etikety 
Český med, který má své zaručené standardy, 
a nikoli třeba »med« dovezený z Číny, kde se 
jedná třeba jen o rozpuštěný cukr, nebo med 
znehodnocený či jinak náhražkový – mají na 
to přímo výrobní linky. A když si povšimnete 
cen, zjistíte, že nakonec naši včelaři prodávají 
med solidně a  levně a  ručí za jeho kvalitu 
svým jménem.

A co s medem ještě děláš?
Zkusil jsem udělat medovinu, ale většinu 
rozdám ve skleničkách známým a  rodině. 
Plánuju nechat moje včely rozrůst na pět až 
šest včelstev, baví mě s nimi pracovat. Je hezké 
u úlů posedět v době, kdy jsou v plné práci, je 
hezké to pozorovat. A není to ani tak extrémně 
náročný koníček. V  době od října do března 
si vlastně včelstev nemusíte moc všímat, přes 
zimu jsou v  útlumu a  není dobře je rušit. Od 
května do září jim tak jednou za 14 dní nějakou 
tu hodinku věnujete, plus pak přidáte den, kdy 
stáčíte med. Včely jsou soběstačné, zvládnou 
svou práci bez včelaře, ale tím, že jim některé 
záležitosti usnadníte, pomůžete, je zachováte 
zdravé a v pohodě a mohou dávat více medu.

Jak poznáš, že je včely nutné dokrmit?
Včely si na zimu připravují med, aby ji přežily 
bez hladovění. Pokud jim med seberete, 

musíte jim ho nahradit. Třeba roztokem cukru 
s vodou, přidává se asi 20 kg na včelstvo. 

A co děvčata, kamarádky, lákáš je na med?
Tak je to docela fajn, když můžete někoho 
podarovat medem a  udělat mu radost. Ale 
i  včelařky mezi námi jsou, a  dokonce se 
jejich poměr zvyšuje. V oblastní soutěži byla 
třetina holek, dvě třetiny kluků. Je to takový 
extrémní chov domácího zvířete. Nemůžete 
si je pohladit po srsti, ale včela je rozhodně 
natolik chytrá, že rozená laika do včelaře, 
nevím, jestli podle vůně nebo jiných znaků, 
ale rozhodně zjistí, jestli je klidný a  podle 
toho jak se k nim chová, se chovají i ony. Má 
na ně vliv určitě počasí, když k nim přijdete 
v  poledne, kdy je jich většina pryč, bude to 
v pohodě. Rozhodně není dobré je navštívit 
těsně před bouřkou, otevřete úl a  schytáte 
nejmíň pět žihadel, protože jsou rozrušené. 
Jsou spjaté s  přírodou a  jejich chování se 
podle toho mění, takže je dobré se nad tím 
trochu zamýšlet.

Všechno je dneska bio, co takhle biomed?
Není potřeba. Včela je tak velmi citlivá, 
že pokud by si nanesla do úlu suroviny 
nekvalitní a  vytvořila med, který obsahuje 
pesticidy či jiné škodliviny, sama by zemřela. 
Medem krmí samy sebe, i larvičky, takže díky 
její citlivosti je tam záruka naprosté čistoty 
medu jako finálního produktu.

Včelí matka se může dožít až sedmi let, 
ale produktivní je v období zhruba dvou let. 
Matka je jediná plodná samice. Pak jsou v úlu 
trubci, a matka je oplozená několika trubci jen 
jednou za život, pak už bez přestávky plodí. 
A  trubci si v  úlu vlastně jen tak odpočívají, 
i  když mají ještě funkci, že chladí prostředí 
v úlu, fungují jako takový včelí větrák. Včelky 
dělnice, těch je nejvíc, neplodné samice, které 
vlastně díky feromonům mají potlačen vývin 
pohlavních orgánů, to jsou ty nejdůležitější 
pracovnice. A  ty pracují tak moc, že se za 
nějakých 14 dnů upracují k smrti.

Je to zajímavá hierarchie fungujícího 
kolektivního systému.

Jsem ráda, že v  Česku stejně tak dobře 
kolektivně pracují právě včelaři, a je dobře, 
že naše země nese zrovna tuhle starobylou 
tradici dál.
A  jsme v  tom dobří, potvrzuje Jakub. Český 
svaz včelařů je jeden z nejlíp organizovaných 
spolků, to nám závidí všude ve světě. A hned 
po Řecku jsme druhá nejvíc zavčelená země – 
v  Evropě určitě, a  mám takový pocit, že to 
platí i v celosvětovém měřítku.

Jakube, díky tvému úspěchu a  vítězství 
v  mezinárodní včelařské soutěži, budeš 
spolu se svými kolegy v říjnu v Praze přijat 
panem ministrem.

Jsme pozvaní i s vedoucím našeho kroužku – 
pozval nás pan ministr Jurečka z Ministerstva 
zemědělství, a budeme oceněni za reprezentaci 
republiky.

Gratulujeme ti, že děláš dobré jméno 
i  našemu městu! A  copak panu ministrovi 
přinesete jako dárek?
Že by sklenici medu?

kubaraus@seznam.cz

IMYB 2015
■ Velký mezinárodní úspěch mladých českých 
včelařů na Slovensku

Ve dnech 8. až 12. července 2015 bylo v rámci 
mezinárodního projektu IMYB (International 
Meeting of Young Beekeepers) uspořádáno 
největší setkání včelařské mládeže v  historii. 
Šestého ročníku, který tentokráte uspořádala 
Stredná odborná škola Pod Bánošom 
v  Banské Bystrici, se zúčastnilo rekordních 
57 účastníků, a  to z  20 zemí (Albánie, Anglie, 
Bělorusko, Česká republika, Dánsko, Irsko, 
Izrael, Kazachstán, Libanon, Lichtenštejnsko, 
Litva, Moldávie, Německo, Nizozemí, Polsko, 
Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko 
a  Ukrajina). Svojí návštěvou podpořilo setkání 
i  mnoho významných státních a  včelařských 
představitelů, např.  všichni účastníci právě 
probíhající valné hromady Apislavia.

Již tradičně si výborně vedli čeští 
účastníci. V  jednotlivcích se na prvním 
místě umístil Matěj Brzica (Stříbro, vedoucí 
kroužku Oldřich Koubek), na čtvrtém místě 
Jakub Raus (České Budějovice, vedoucí 
kroužku Mgr.  Jarmila Ichová) a  na místě 
šestém Jiří Prachař (Žamberk, vedoucí 
kroužku Jana Bíba). V  týmové soutěži 
český tým získal vynikající první místo. Za 
tyto výsledky si zaslouží všichni i  se svými 
vedoucími velkou gratulaci stejně tak jako 
veliký dík za výbornou reprezentaci. Velké 
poděkování za uspořádání této náročné akce 
patří i slovenským pořadatelům.

Celkové umístění – jednotlivci:
1. místo: Matěj Brzica – Česká republika
2. místo: Rusu Ion – Moldávie
3. místo: Jana Kienzle – Německo
4. místo: Jakub Raus – Česká republika

Celkové umístění – týmová soutěž:
1. místo: Česká republika
2. místo: Slovensko
3. místo: Rakousko
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ZE ŽIVOTA 
VČEL

Jak se na světě objevily včely
Prapředkem včely byla zřejmě určitá forma 
létajícího hmyzu, podobného dnešním vosám. Ve 
výživě jeho larev převažovala potrava bohatá na 
živočišné bílkoviny a k vývojovému zlomu došlo 
teprve s možností získávat v hojné míře bílkoviny 
obsažené v  pylu. Včely tedy pravděpodobně 
vznikly před 80 milióny lety v  koevoluci 
s  entomofilními rostlinami. Přechod na jiný 
způsob života si vyžádal přizpůsobení některých 
orgánů novým činnostem (sběrací košíčky, 
medná a vosková žláza). Tak se včely staly součástí 
důležitých přírodních mechanismů a dodnes plní 
nezastupitelnou úlohu při rozmnožování mnoha 
druhů rostlin.

Včelstvo jako společenství
Včelstvo tvoří tři druhy jedinců, rozdělených 
do jedné samčí a  dvou samičích kast. Jsou to 
dělnice (neplodné samičky), matka (plodná 
samička), trubci (samečci) a  jejich prenatální 
vývojová stadia. Každý z  nich je existenciálně 
závislý na společenství, jehož současné struktuře 
předcházel dlouhý fylogenetický vývoj trvající 
milióny let.

Pro včelí společenství je charakteristická dělba 
práce. Dělnice vykonávají veškeré pracovní 
činnosti spojené s  péčí o  plod, stavbou díla 
a přínosem zásob. Matka je jediný člen společenství 
se schopností zajistit potomstvo a  trubci mají za 
úkol šířit geny vlastního včelstva.

V  průběhu roku dochází k  dynamickým 
změnám počtu včel v závislosti na délce fotoperiody 
a dalších faktorech prostředí. Na vrcholu rozvoje 
je ve včelstvu přítomna jedna matka (královna), 
300– 800 trubců a 40 000 – 60 000 dělnic.

Včelí miminka, dorost a dospělí
Ontogenetický vývoj včely se děje tzv. nepřímým 
vývojem s dokonalou proměnou. To znamená, že 
zahrnuje stadium larvy a kukly. Vajíčko se po třech 
dnech změní ve včelí larvu, která je vyživována 
včelami. Po ukončení larvárního vývoje včely 
buňku překryjí voskovým víčkem a  larva pak 
během opakovaného svlékání kokonu prochází 
stadiem předkukly, kukly a  nakonec imaga, se 
všemi znaky dospělého jedince.

Vývoj matky trvá 16  dní. Ve včelstvu ji lze 
snadno rozpoznat, protože je větší než dělnice. Její 
hlavní úlohou je kladení vajíček, kterých denně 
položí až 1500. Vývoj včely dělnice trvá 21  dní. 
Dospělé včely se dělí podle věku na mladušky 
a  létavky. Mladušky se podílejí na pracích v  úle, 
což zahrnuje vyživování a zahřívání plodu, krmení 
matky, stavbu a čištění voskového díla, přebírání 
nektaru od létavek, regulaci tepla uvnitř úlu 
a střežení jeho bezpečnosti před vetřelci. Létavky 
pak mají na starosti všechny »venkovní práce«, 
jako je přínos nektaru, pylu a vody.

Vývoj trubců trvá 24 dní a jejich hlavní úlohou 
je šíření genů včelstva během páření.

Jak vládne královna
Život společenství je organizován prostřednictvím 
různých druhů pachů, které se vtiskují do paměti 
včel hned od jejich vylíhnutí. Jsou to jednak 
specifické vůně prostředí úlu a  také zvláštní 
chemické látky (feromony), vylučované matkou, 
dělnicemi, trubci i  včelím plodem. Mají význam 
pro dělbu práce, signalizují změny probíhajících 
uvnitř společenství a  informují o  příslušnosti 
jednotlivých včel k jejich rodinám (včelstvu).

Rozmnožování včel
Reprodukce včel se přirozeně děje rojením. V roji 
vyletí část včel i  s  matkou a  vzniká tak nové 
společenství. V  původním včelstvu se vylíhne 
náhradní matka, která je dcerou předešlé matky 
a  některého z  otců trubců. Ta se páří s  dalšími 
trubci a  z  jejich potomstva tak vzniká nové 
»originální« včelstvo. Uměle lze nové včelstvo 
vytvořit oddělkem, nebo smetencem.

Páření ve vzduchu
Neoplozená matka je schopna klást vajíčka, ze 
kterých se líhnou pouze trubci. Aby však mohla 
plnit funkci »plnohodnotných rodičů«, musí 
být oplodněna. Po dosažení pohlavní dospělosti 
odlétá na tzv.  snubní prolet, aby vyhledala říjné 
samečky. Ti se zdržují na trubčím shromaždišti, 
což je určitý prostor ve vzduchu, které trubci 
i  matky každoročně vyhledávají. Páření probíhá 
za letu postupně s několika trubci, čímž se snižuje 
riziko předávání příbuzných genů. Oplodnění 
matek lze provádět i  umělou cestou za použití 
inseminačního přístroje. Výhoda oproti volnému 
páření spočívá v možnosti kontrolovaného páření. 
Tato metoda má v Čechách bohatou tradici.

Mají včely recept na dlouhověkost?
Délka života každé včelí kasty se různí a u dělnic 
navíc kolísá v  závislosti na fázích ročního cyklu. 
Matka se může přirozeně dožít až čtyř let, ale 
v  běžné včelařské praxi se provádí výměny 
dvouletých matek za matky nultého roku. Trubci 
se dožívají přibližně šesti týdnů a v zimním období 
se ve včelstvu vůbec nevyskytují. Dělnice se dělí 
na krátkověké a  dlouhověké. Krátkověké včely 
se dožívají také zhruba šesti týdnů a dlouhověké 
i  několika měsíců. V  poslední dekádě července 
dochází k  nahrazování generace krátkověkých 
včel dlouhověkými, které přečkávají zimu až do 
dubna následujícího roku. Pokud včela cítí, že se 
blíží konec jejího života, vylétne a umírá mimo úl.

O příčinách rozdílů v délce života včel existuje 
více hypotéz. Je pravděpodobné, že se včela během 
sezóny prakticky »upracuje k  smrti« v  důsledku 
vyčerpání organismu. Svou roli zde hraje i protein 
vitellogenin, který včelám zajišťuje dlouhověkost. 
Ve fázi, kdy se z úlové včely stává létavka, předává 
tuto látku mladším včelám, aby tak nedocházelo 
k  jejím ztrátám se včelami, které uhynou při 
riskantní práci mimo úl (náhlé ochlazení, prudký 
déšť, pesticidy).

Co dělají včely v zimě
Včely zimují v  počtu několika tisíců jedinců, 
čímž se odlišují od některých svých příbuzných, 
u  nichž přečkává zimu pouze matka (čmeláci, 
samotářské včely, vosy), nebo zůstávají během 
diapauzy ve strnulém stavu (mravenci). Při 
poklesu venkovních teplot pod 10 °C včely vytvoří 
zimní chomáč, který jim zajišťuje přežití během 
chladných zimních měsíců. Jelikož v tuto dobu je 
rozloha plodu ve včelstvu minimální, nemusí už 
včely vyhřívat celý prostor úlu, ale pouze prostředí 
chomáče. To má rovněž vliv na nízkou spotřebu 
zásob během zimy. Teplota uvnitř chomáče se 
pohybuje kolem 25 °C, ačkoli venkovní teplota 
může být hluboce pod bodem mrazu. Tepelnou 
energii včely vyrábějí zrychleným kmitáním 
hrudních svalů a teplotu uvnitř chomáče regulují 
změnami jeho rozlohy. Matka zůstává uprostřed 
chomáče a  ostatní včely se střídavě přemisťují 
z  vnitřku na okraj a  obráceně. (Existuje i  teorie, 
která toto střídání včel popírá). Celý chomáč se 
v  průběhu zimy posouvá za zásobami směrem 
vzhůru po plástu. Pokud již nemůže pokračovat 
nahoru, odbočí do strany. Zajímavý je poznatek, 
že spotřeba zásob včelami je za tuhých mrazů nižší, 
než při střídání teplot kolem nuly. Z toho vyplývá 
závěr, že včely jsou dobře evolučně vybaveny na 
přežití zimního období.

Včelí žihadlo
Žihadlový aparát mají pouze včely dělnice 
a matka. Jed vzniká v jedové žláze a jeho přebytky 
se ukládají do jedového váčku. Žihadlo se 
nachází na zadní části zadečku a  na jeho konci 
jsou dvě štětinky s  vratizoubky. Ty po vbodnutí 
do měkkého podkladu (např.  kůže savců) brání 
zpětnému vytažení žihadla. Následně se oddělí 
žihadlový aparát i  s  poslední nervovou uzlinou, 
která ještě asi minutu ovládá vstřikování jedu. 
V takových případech včela zpravidla uhyne. Při 
bodnutí do tvrdého podkladu (např.  chitinový 
pokryv těla některých bezobratlých) může včela 
žihadlo vytáhnout. Žihadlo matky plní převážně 
funkci kladélka. Při výjimečném bodnutí jej může 
vytáhnout, protože má méně vratizoubků než 
žihadlo dělnic.

Včelí bodnutí je bolestivé a  často způsobuje 
otok. U  alergiků se může projevovat svěděním 
celého těla, pocitem horka, kýcháním, křečemi 
v břiše, či mdlobami. Dochází k tomu v důsledku 
nepřiměřené obranné reakce organismu.

Jedním z  cílů šlechtitelů včel je rozchovávání 
takových linií, jejichž potomstvo se mimo jiné 
vyznačuje dobrým sezením na plástu a mírností.

VČELÍ PRODUKTY
Včely poskytují člověku šest produktů, z nichž tři 
získávají sběrem v přírodě a dalším zpracováním 
(med, pyl, propolis) a další tři tvoří svými žlázami 
(mateří kašička, vosk, jed). Tento výčet lze ještě 
doplnit o  trubčí plod, jehož využití u  nás zatím 
nemá tradici.
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Med
Med je produkt vytvořený včelami z  rostlinných 
asimilátů (nektaru, medovice). Včelami je využíván 
jako zdroj energie a  ochrana před bakteriálními 
nákazami. Člověku slouží jako doplněk stravy, 
nebo surovina pro další zpracování.

Pyl
Pyl je produkt získávaný včelami sběrem pylových 
zrn v době květu rostlin. Význam má zejména jako 
zdroj výživy včelího plodu v době růstu. Larvám 
je předáván včelami – kojičkami ve formě mateří 
kašičky. Pro člověka je vhodný jako potravinový 
doplněk.

Propolis
Propolis je směs biologicky aktivních látek 
produkovaných rostlinami (vosky, pryskyřice) 
a  dále zpracovávaných včelami. Pro své 
antibakteriální a  fungicidní účinky jej včely 
využívají jako desinfekci vnitřku úlu. Své uplatnění 
našel i v lidovém léčitelství.

Mateří kašička
Mateří kašička je produkt hltanových žláz včel. 
Slouží jako výživa matky a  včelího plodu (larev 
dělnic, trubců a matek). V lidovém léčitelství je jí 
přisuzován omlazující účinek a celkově pozitivní 
vliv na organizmus.

Vosk
Vosk je produkt voskotvorných žláz včel a materiál 
pro stavbu včelího díla. Do voskových plástů včely 
ukládají zásoby a odchovávají v nich plod. Dnes 
se uplatňuje zejména ve farmacii, kosmetice 
a  potravinářském průmyslu. Ve včelařství se 
používá na výrobu mezistěn.

Jed
Jed je produkt jedových žláz včel a  účinná látka 
v  boji proti vetřelcům. Využívá se v  lidovém 
léčitelství i v oficiální medicíně.

Zdroj: internet - stránky o medu a včelách

Z historie Šumavy - Kůrovec
Bylo léto. Znojný žár lehl na rozložité výseky a les v revírech podle bavorského 
pomezí. Kůrovec, který se rojil koncem května a  začátkem června v  takovém 
množství že sloupy a mraky vznášejícího se do výše hmyzu zatemňovaly slunce 
jako hustý kouř, jako podzimní mlhy řádil hůře než dosavade. Nové rojení 
očekávalo se v srpnu. Knížecí schwarzenberská a hraběcí thunovská správa činily 
seč byly, aby se tomuto řádění učinila přítrž. Na místech, kde polehl vichřicí les, 
kde kupily se na sobe a přes sebe vývraty, podobné ohromným zásekům hemžilo 
se všecko pracovným lidem. Pravá babylonská věž, taková směsice typů a jazyků, 
domorodci, sebráni se všech končin široširé Šumavy, čeští Dřevaři z  „kraje“, 
na sta Vlachů, bůh ví, z kterých končin své vlasti přivolaných, Furláni od řeky 
Soče, a i něco Slovinců z Gorice. Všichni ti lidé olupovali kůru padlých stromů 
a  spalovali ji, osekávali větve, dělali polena a  rovnali je, pokud terén dovoloval 
v dlouhé hranice, mezi nimiž se chodilo jako v ulicích. Povozů přijíždělo, co se jich 
dalo sehnat; dovážely se klády ve dne v noci a přec se zdálo, že padlých neubývalo, 
neboť nových a nových hekatomb musilo se porážet všude všude tam, kde snětivě 
červená barva haluzí objevovala stále se šířící nákazu. Tisíce pokácených stromů 
zůstaly na místě, kde je sklátila ruka lidská, a tlejí a trouchnivějí tam do dnešního 
dne, až se úplně rozpadnou; oloupaly se a zůstavily svému osudu, ježto buď pro 
obklopující je skály, buď za příčinou bahnité půdy slatí a hlubokých černých tůní 
lesních nebylo k nim přístupu.

Jen v  ústředních revírech o  jiných ani nemluvíc, pracovalo na sta lidí. Ve 
Stubenbašském, Neubrunnském, Weitfällskérm, Filipohuťském Maderskérm 
a Pürstlinském, stojících pod správou knížecí schwarzenberskou v Dlouhé Vsi. 
Pak v  hraběcích thunovských revírech Graffenhütte a  Bučinách náležejících 
k  panství Velko-Ždíchovskému. Také ve hvozdech městu Kašperským Horám 
patřících, zejména v  revírech Goldbrunském a  Schrollenhaidském ukazoval se 
děsný hmyz a rozmnožoval se povážlivým způsobem.

Lid v lese pracující vybudoval si tam prozatímní obydlí, chaty z hrubě otesaných 
trámů a latí, na způsob chýší pastevců: tam bydlili dělníci. Tam se za nimi časem 
přistěhovaly jejich rodiny i  dobytek jejich; povstávaly celé osady, ba městečka, 
která později, když práce zase přestaly, opět připadla neomezené vládě přírody. 
Ženy a  děti dřevařů pomáhaly buď také při práci, buď sbíráním jahod, malin 
a brusinek, jež rychle vybujely na a sluncem prohřátých výsekách rozmnožovaly 
důchody rodiny. Pravé bursy na maliny a brusinky vznikaly, obchodníci přicházeli 
ze vzdálených končin a  zemí a  rozváželi odtud sladké dary vždy štědré matky 
přírody po nesčetných fůrách do celého světa. Svatyně tiché divé pustiny, kam 
dříve sotva kdy vstoupila noha lovce, pastuchy nebo dřevorubce, proměnily 
se rázem v oživená tržiště, plná hluku a vášnivého zachtění po zisku a výdělku. 
Býval to rozčilující život ve střediskách, kam se snášely maliny a brusinky, ceny 
stoupaly a padaly, naděje rostly a klesaly s cenami dle toho, byla-li poptávka větší 
nebo menší, spekulace, stoupání a klesání cen, úplný život bursovní tam, kde do 
nedávna tokal tetřev a plížila se liška.

A přece se zdálo správám lesním, že toho lidu je málo. Všeobecně se vypravovalo, 
že zmíněné správy se obrátily na někdejšího vídeňského místodržitele v Čechách, 

generála jízdy barona Kollera, s  prosbou, aby bylo posláno vojsko na pomoc; 
vojsko pomáhá při všech velkých a  hrozivých katastrofách při ohni, zátopách, 
zemětřeseních a Šumavě také nastává neméně strašná zhouba, ohrožující nejen 
tuto, nýbrž i blahobyt celé země.

Když pověsti o vojenské pomoci proskakovaly, proneslo v té příčině soud svůj 
jakés pochybné chlapisko, které vyslouživši ve vojště s  malou ctí, rozvinovalo 
rozumy své v hospodách při pivě a kořalce.

»Já jsem bojoval a sedil krev svou u Králové Hradce! Víte, co to obnáší? Houby 
víte, ale já vám to povím! – Čest je čest a vojenská čest je něco jiného než čest 
takového snopa, jako jste vy! Voják je tu pro jiné věci, než aby loupal kůru se 
stromů a spaloval broučky…«

Dřevaři, kteří velebili Boha za to, že je pozval k tak bohatým hodům, a kteří 
si přáli, aby tento stav věcí potrval až do soudného dne, jsouce úplně ve shodě 
s vývody řečníkovými, přizvukovali a volali nadšeně: »Máš pravdu! Vojáci jsou 
tu k vůli úplně jiným věcem! Vojáci ať cedí krev za vlast!« »Tak to vidíte, sami 
to nahlížíte!« pravil, napiv se, božstvem naplněný řečník. »Pochopujete nyní, že 
i  já, ač jsem vysloužil, nebudu loupat kůru. Moje čest mi nedovoluje takových 
malicherných věcí.«

Vlaši pracující v lesích tvořili skupiny po dvaceti až čtyřiceti mužích, tak zvané 
party, pod vedením svých podnikatelů, kteří uzavírali akkordy na práci, vypláceli 
své lidi, starali se o jejich stravování. Vlašští ti dělníci byli až na skrovné výjimky 
lidé pořádní, pilní, dovední a spořiví, kteří, ač je jejich podnikatelé, čili jak jim 
říkali, partafíři, často nesvědomitě vydírali, vydělali a  odnesli značné obnosy 
peněz. Živili se hlavně polentou, již pojídali pravidelně třikrát denně; polenta 
z  kukuřičné mouky, tento nepříliš chutný, zato však výživný a  laciný pokrm, 
zdomácněl od oněch dob u  našeho pohorského lidu, který ji dosud používá 
s tím rozdílem, že ji mastí, což Vlaši nedělávají; říkají jí »žlutá kaše«. Podnikatelé 
vesměs zbohatli. Jedna taková vlašská parta pracoval zároveň s  oddělením 
domácího lidu na východním svahu Schwarzberku a v rozsedlinách mezi horou 
tou a Postberkem, tedy u pramenů Vltavy. Nikdo by neřekl, že poměrně za tak 
krátkou dobou může krajina tak důkladně změniti ráz svůj. Ten tam byl svého 
druhu jediný prales smrkový; co vichřice nevyvrátila, nakazil kůrovec a vše to 
polehlo, takže celá ta končina není do dnešního dne nic, než jedna jediná světlina, 
pokrytá neprostupným malinovím, vřesem, černým jahodím a takovou vysokou 
trávou, že člověk se v ní tratí. Jenom kleč na slatích zůstala jak bývala od věků, 
a jívy a černé břízy podle toků nesčíslných větších a menších vod; ve stínu těchto 
křovin rostou ohromné, vějířovité kapradiny; červeně kvetoucí vrbice zaujímají 
nepřehledné téměř prostory, a když v posledních dnech léta dozrávají jemnými 
bavlnitými vlákny okřídlené plody této byliny, roznáší je vítr v  kotoučích jako 
hedváb se lesknoucích. Ohromné, všude na zemi tlející pahejly vydávají výmluvné 
svědectví o  bývalé, na věky zašlé kráse lesní; až ty setlí, až vymře rod starých 
obyvatelů, kdo vzpomene nádhery a slávy, kdo si představí jak to tu vypadalo, a jak 
vládli živlové a hmyz, jak se lopotil člověk, aby zničeno bylo nebetyčné sloupoví 
tohoto velkolepého chrámu přírody.

Karel Klostermann (Z knihy V ráji šumavském)

ZE ŽIVOTA 
VČEL
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

Z jednání městské rady
■ Nadační fond jihočeských olympioniků žádá o  dotaci na 

každoroční setkání a schůzi konané v hotelu Podhrad. Další dotace 
budou poskytnuty sdružení Hopihop, společnosti Sinfonie na 
poskytnutí mimořádné dotace na realizaci oslavy 20. výročí od 
otevření KC Panorama. Další dotace na 56. Ročník Memoriálu 
Fr. Housky – Klub chovatelů českých fousků, o. s.

■ Český rybářský svaz Místní organizace 3 České Budějovice 
pořádá v  Hluboké v  září Mistrovství světa v  castingu (rybolovná 
technika) a žádal o poskytnutí dotace.

■ Rada města souhlasí s  natočením 10 minutového 
videodokumentu v rámci projektu Cyklotoulky 2015, který se zaměří 
především na turisticky zajímavé cíle v  našem městě, společností 
Egomotion, s. r. o.

■ Dle schválených pravidel pro poskytnutí dotace města Hluboká 
na podporu sportující mládeže v  tělovýchově r.  2015 budou na 
základě Žádostí o  dotaci rozděleny z  rozpočtu města na rok 2015 
prostředky ve výši 300 tis. Kč. Na 1 člena do 18 let tak připadá v roce 
2015 částka 537 Kč. Dotace budou rozděleny sportovním klubům 
Jachetní oddíl Slavoj, FC Mariner Bavorovice, Golfový klub, TJ 
Sokol, Koně Vondrov, TJ Hluboká.

■ Na základě požadavku obyvatel lokality Sudárna a  usnesení 
rady města byla zpracována dokumentace na úpravu podchodu 
pod silnicí. Stávající řešení netěsnících stavidel a  malá kapacita 
odvodňovacího žlabu způsobuje zatápění cesty pod silnicí II/105. 
Z  tohoto důvodu podchod nevyužívají děti, chodící na nebo 
z autobusové zastávky a přecházejí přes nepříliš bezpečný přechod 
pro chodce.

■ Rada města souhlasí s  nákupem vybavení vozidla městské 
policie Škoda Yeti s použitím prostředků získaným z prodeje vozidla 
Škoda Fabia combi.

■ Rada města doporučuje uvolnit prostředky na opravu vjezdu na 
plochu ZS a provést změnu rozpočtu ve výdajové části.

■ Rada města souhlasí s pronájmem části relaxačně sportovního 
areálu občanskému sdružení Hlubok baseball a softball club, o. s.

■ Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Kynologický klub 
Falco v sídle města Hluboká nad Vltavou.

■ Rada souhlasí s rekonstrukcí dvou vnitřních topných větví v KC 
Panorama, poté, co bylo provedeno napojení kulturního centra na 
centrální zdroj tepla a zrušena domovní kotelna v budově.

■ Osadní výbor Poněšice městu oznámil, že v  létě bylo nutné 
pozastavit využívání místní kovárny z  důvodu uzavření přívodu 
vody ze studny pana Havlíčka (pro její podlimitní stav). Aby bylo 
možné zajistit nezávislost fungování kovárny na tomto zdroji, podla 
OV žádost o  souhlas města se zřízením nové obecní studny. Na 
nákladech zřízení se chce OV částečně podílet, dále prosí o zařazení 
do rozpočtu města na rok 2016.

■ Osadní výbor Hroznějovice žádá o  zařazení přislíbených 
prostředků na opravu cest v Hroznějovicích do rozpočtu 2016.

■ Nadace Partnerství,  o.  p.  s. realizuje pro Nadaci Jihočeské 
cyklostezky monitoring cyklistů a  pěších a  žádá město o  souhlas 
s umístěním sčítacího zařízení na cyklostezce Hluboká – Poněšice, 
Purkarec. Údaje ze sčítače využije i  město, když tyto údaje jsou 
požadovány v rámci podkladů k žádostem o dotace.

■ Na město se obrátila paní Karla Peldová, zástupkyně 
sportovního a  kulturního spolku Hluboká v  pohybu, se žádostí 
o pronájem volnočasového hřiště v Zámostí. Rada města souhlasí za 
standardních podmínek, nájmu na dobu neurčitou.

■ Rada města souhlasí se zrušením veřejného internetu v městské 
knihovně. Důvodem je nízká návštěvnost a  možnosti používání 
internetu u jiných subjektů ve městě.

Vážení spoluobčané,

na městské zastupitelstvo se v  posledních letech pravidelně obracejí 
majitelé pozemků okolo Hluboké nad Vltavou se žádostí o  provedení 
změny územního plánu. Jedná se o převedení pozemků na nezastavitelných 
plochách do ploch zastavitelných. Vzhledem k  tomu, že se většinou 
jedná o pozemky nesousedící se zastavitelným územím, jsou tyto žádosti 
zastupitelstvem města odmítány. Výstavba rodinných domů sebou nese 
povinnost města zajistit i  pro odloučené lokality dopravní obslužnost, 
fungující vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, svoz odpadu apod. Pro 
město je tedy ekonomicky vhodnější rozvíjet se v návaznosti na stávající 
výstavbu. Tento princip byl uplatněn i při tvorbě územního plánu města, 
který byl schválen v  roce 2011. Územní plán umožňuje v  průběhu 
budoucích let realizovat cca  90 nových stavebních parcel, zejména 
v Zámostí Pod Pilou a u Lučního potoka. Je zde tedy velká rezerva a město 
proto není nuceno tento územní plán zatím rozšiřovat.

Před účinností tohoto územního plánu vzniklo v  okolí města 
několik odloučených lokalit. Tito stavebníci splnili zákonné podmínky 
a vzhledem k neexistenci územního plánu mělo město omezené možnosti 
výstavbě zamezit. Pokud taková ojedinělá výstavba vzniká i  v  současné 
době (a občas se mne na takový nově stavěný dům u lesa ptáte), jedná se 
pouze o výstavbu povolenou před účinností územního plánu v souladu se 
zákonem.

Berte prosím výše uvedený text jako obecnou informaci, s konkrétním 
dotazem se na mne, místostarostu Pavla Dlouhého, předsedu stavení 
komise Karla Váchu či vedoucího stavebního odboru Petra Smrčku 
můžete kdykoliv obrátit.

Tomáš Jirsa, starosta města

■ Prodám byt 4+1 v  Hluboké nad Vltavou, v  osobním 
vlastnictví.
Dům po celkové rekonstrukci, není zatížen úvěrem. Tel.: 
724 821 671

■ Firma Robert Bosch hledá k dlouhodobému pronájmu dům 
v Hluboké nad Vltavou. Prosím volejte tel.: 728 523 613.

■ Výkup starých peřin a nedraného peří 
tel.: 606 514 445

■  Pronajmu byt 1+1 v panelovém domě, tel.: 724 159 953
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V rozhovoru s panem Josefem Grillem, zakladatelem 
firmy WEDOS Internet,  s.  r.  o., jsme se dozvěděli 
několik aktuálních zajímavostí, týkajících se našeho 
města. A  také vysvětlení slov a  dějů, které mnozí 
nechápeme, i  když služby takto pojmenované ve 
velkém užíváme. Například maily, tedy internetová 
pošta  – laicky řečeno »létají vzduchem«. A  webové 
stránky existují kdesi v éteru a zázračně se pak objevují 
na obrazovkách našich počítačů. Víte, že přece jen 
potřebují zázemí z »masa a kostí«???
Jedno takové nám brzy začne růst před očima…

Zatím jste očím hlubockých občanů byli relativně 
skryti. Ale to by se mělo právě změnit.
Koupili jsme, tedy naše firma WEDOS Internet, a. s., 
pozemek vedle pneuservisu, přímo proti mostu, kde 
doposud bylo jen »skladiště« stavebního materiálu. 
Chceme tam začít stavět druhé datacentrum. První 
máme ve dvoře pošty v  Hluboké nad Vltavou. 
V  současné době nás pracuje na Hluboké 29 lidí 
a stále hledáme další nové kolegy.

Celkově (včetně technologií) bude stavba nového 
datacentra stát několik desítek milionů (plán je 35 
milionů) plus vybavení servery za cca 100 milionů na 
první 3 roky. Takže docela dobrá investice na Hluboké…

Na vysvětlenou: co je to vlastně Webhosting?
Webhosting je pronájem prostoru pro webové 
stránky na cizím serveru. Pronajímatel serveru 
bývá označován jako poskytovatel webhostingu 
(webového prostoru).

Díky webhostingu si můžete své webové stránky 
umístit na internet, aniž byste museli mít vlastní 
server. Ceny za webhosting se pohybují od pár Kč až 
po několik tisíc Kč za měsíc.

Webhosting je pouze samotné umístění stránek 
na serveru poskytovatele. Aby se uživatelé internetu 
ke stránkám dostali, je potřeba mít zaregistrovánu 
doménu (např. s názvem společnosti).

A kdo jste vy?
Jsme jednou z nejrychleji rostoucích IT firem v České 
republice a  jednoznačně nejrychleji rostoucím 
hostingem v  ČR a  jedním z  nejrychleji rostoucích 

v  Evropě. Provozujeme nejvíce webových stránek, 
e-mailových schránek a  virtuálních serverů v  ČR. 
Aktuálně se staráme o 13,43% všech českých domén 
a  jsme největším hostingem a  provozovatelem 
serverů v ČR (za 5 let činnosti – to jiné firmy existují 
třeba až 20  let). A  to vše máme přímo fyzicky 
v budově za poštou v Hluboké nad Vltavou.

Takže současné datacentrum za poštou je jedno 
z nejdůležitějších datacenter v ČR a Hluboká je tak 
po Praze číslo 2 na českém internetu…!

A pokud naše současné datacentrum vypadne, tak 
nepůjde téměř každá sedmá webová stránka v  ČR 
nebo každý sedmý e-mail v ČR nebude doručen…

Výstavbou druhého datacentra chceme naši pozici 
ještě posílit a  expandovat do zahraničí a  zároveň 
chceme klientům nabídnout služby s vyšší dostupností.

Jak bude datacentrum vaší firmy vypadat?
Na pozemku budeme budovat Datacentrum 
WEDOS  2, které bude jedním z  nejmodernějších 
v  České republice. Určitě bude patřit mezi 
nejbezpečnější datacentra v České republice. 
V  každém případě to bude nejúspornější a jedno 
z nejekologičtějších datacenter v ČR, pravděpodobně 
i v celé Evropě. Bude založené na chlazení serverů 
v  olejové lázni, kdy jsou servery ve vanách plných 
oleje. Je to technologie budoucnosti.

Takže na hranici mezi městem a Zámostím bude 
chvíli stavebně rušno. Dotkne se budování nějak 
osobně místních občanů?
V  té první fázi výstavby se to místních obyvatel 
dotkne tak, že na místě bude trochu stavební ruch, 
ale potom, až stavbu dokončíme, nastane naopak 
klid, protože my vše provozujeme po internetu, 
a  tak se jedná o naprosto čistý provoz bez dopravy 
a zvýšeného pohybu osob.

Změní se ovšem vzhled pozemku v křižovatce – 
podle ilustračních obrázků doufáme, že vizuálně 
velmi příjemně.

A  jako bonus pro místní návštěvníky letní 
plovárny  – odpadní teplo, které vyprodukují naše 
servery, použijeme pro ohřev městského koupaliště. 
A tak bude v létě voda teplejší a prodlouží se koupací 

sezóna. Takže naše činnost bude nakonec v důsledku 
užitečná i pro město.

Do budoucna, když se nám bude dařit a budeme 
mít hodně (několik tisíc) serverů, tak třeba z plovárny 
budou »termální lázně«. Když se bude dařit nám, tak 
to bude prospěšné i pro občany a návštěvníky města. 
Uvidíme.

Myslím, že trochu stavebního ruchu Hluboká ještě 
vydrží. Navíc stavba vypadá skutečně nadčasově 
a esteticky. Můžete nám prozradit, kdo je autorem 
projektu?
Autorem projektu je mladý architektonický 
ateliér  – Jiný rozměr architekta Lukáše Švejdy. 
Původně působili v Praze, ale od léta jsou v Českých 
Budějovicích. Spolupráce s tímto ateliérem je přímo 
fantastická a  jsme moc rádi, že nás shoda náhod 
svedla dohromady, protože výsledek stojí za to. Jsme 
přesvědčeni, že se vzhled budovy povedl a  určitě 
neudělá městu ostudu. Předpokládaný termín 
dokončení stavby spadá do druhé poloviny roku 
2016. Takže nás čeká hodně práce.

Myslím, že můžeme být pyšní, jak úspěšné 
a  oblíbené firmy město Hluboká ve svém 
obvodu má.
Takže ještě malé zamyšlení, které ilustruje firmu 
Wedos z  pohledu jednoho z  jejich anonymních 
zákazníků:

…Chvilku jsem o  tom přemýšlel a  pak mi došlo, 
že webhostingové služby jsou nejvíce podobné 
bankovním službám. Tyhle dvě sféry totiž všichni 
potřebujeme bez ohledu na to, jestli se nám to líbí nebo 
ne. Můžete si všimnout, že stejně jako v bankovnictví, 
i u webhostingových služeb vítězí na trhu ti, kdo nejvíce 
usnadní život zákazníkům. Nerozhoduje jen cena, 
ale i dostupnost a  jednoduchost celého procesu. Dále 
rozhoduje kvalita komunikace a lidský přístup. Wedos 
má stejnou strategii jako rychle rostoucí bankovní 
instituce. Jejich strategie je přitom jednoduchá: nízké 
ceny, kvalitní servis a  dostupnost služeb. Hosting za 
perfektní cenu. Dá se říci bezkonkurenční. Servis je ale 
takový, jako kdyby to byl hosting nejdražší. Pohodlnost 
a spokojenost lidí prostě vyhrává na českém trhu.

Webhosting od slova hostitel nebo pohoštění?
ROZHOVOR
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Ing.  Jaroslav Rada, ředitel Podniku místního 
hospodářství, odpověděl na naše otázky, týkající se 
nově rekonstruovaného sběrného dvora. V září byl 
slavnostně znovuotevřen v areálu PMH v Zámostí.

Pane řediteli, veřejnosti byl předán nově otevřený 
sběrný dvůr. Znamená to, že opět můžeme 
odkládat v areálu PMH vše, čeho se potřebujeme 
zbavit?
Přesně tak. K  rekonstrukci sběrného dvora jsme 
byli donuceni několika příčinami. Jedna věc byla 
skutečnost, že dvůr už byl ve špatném stavu, kdy 
nedosahoval vůbec potřebného komfortu obsluhy 
pro naše občany, ani pro zaměstnance. Další 
podstatná věc byla, že v  něm bylo málo místa. 
Proto jsme už nebyli schopni vyhovět požadavkům 
legislativy na třídění odpadů.

Rekonstrukce a  zřízení nově upraveného dvora 
nebyla levná záležitost, vyžádala si celkové investice 
k 8 milionům korun. Část jsme investovali my, tedy 
město  – 1,5 mil. Kč, část operační fond životního 
prostředí – 6,4 mil.

Rekonstrukce probíhala od května tohoto roku, 
dokončena byla už 30. června, nicméně sběrný dvůr 
jsme otevřeli až v polovině září. A to proto, že jsme 
nechtěli předávat veřejnosti polovičaté dílo. Chtěli 
jsme, aby bylo dotaženo do konce a dodrženo vše, co 
jsme slíbili, s veškerým komfortem obsluhy.

Provizorně jsme do té doby používali prostranství 
našeho dvora před PMH, abychom zcela neuzavřeli 
příjem odložených spotřebičů a  dalších odpadů 
určených sběrnému dvoru, což není prakticky 
možné  – zavřít se přísunu tohoto materiálu jsme 
samozřejmě nemohli. Ročně přebereme ve sběrném 
dvoře desítky tun objemného odpadu i  vyřazených 
spotřebičů – jedná se skutečně o velký objem, který 
předáváme dál ke zpracování.

Takže jste určitě rádi, že jste se zbavili provizoria 
a zprovoznili nový prostor sběrného dvora.
To rozhodně. Vůbec nebylo lehké skloubit běžné 
činnosti, pro které dvůr využíváme a  otevřít ho 
veřejnosti a  udržet alespoň minimální pořádek 

a  provoz. Ale stálo to za to. Pokud nový sběrný 
dvůr navštívíte, zjistíte, že se plocha nejen podstatně 
rozšířila, ale že obsahuje i spoustu nových prvků. Od 
mostové váhy, kde vážíme každé vozidlo, přivážející 
odpad. Podle předpisů vedeme statistiku, nejen kolik 
odpadu se sem přivezlo, ale také kolik následně zase 
vyvezeme. Také provádíme identifikaci dotyčného, 
zapisujeme podle občanského průkazu jméno a den 
návštěvy dvora, to proto, aby nám sem nevozili 
odpad lidé odjinud. Vedeme také statistiku druhů 
odpadů, které přijímáme.

Dále jsme využili původní rampy, z  jejího 
vyvýšeného prostoru se dá celkem komfortně 
vyskladnit dovezený odpad do 4 přistavených 
velkokapacitních kontejnerů. Ve spolupráci 
s projektantem jsme se rozhodli ji nebořit, ale naopak 
zachovat a rozšířit. Využije se tak k usnadnění práce 
lidí, kteří dovezou například stavební suť, mohou 
zacouvat na rampu s károu a shrnout náklad přímo 
do kontejneru. Díky tomu není potřeba házet odpad 
lopatou nahoru přes vysoké okraje kontejnerů. 
Úspěšně jsme využili rampu také k  uskladnění bio 
odpadu, větví a  podobně, který je sice lehký ale 
neskladný a objemný, a také se s ním lépe manipuluje 
shora dolů než opačně.

Na první pohled si určitě povšimnete skladu 
nebezpečného odpadu, dřívější spíše provizorní 
řešení jsme nahradili přehledně vybavenou buňkou, 
včetně elektronické váhy, protože tento odpad se musí 
vážit a  evidovat. Další nepřehlédnutelná novinka 
je velká plechová hala, dominanta dvora, na sběr 
papíru. Máme tam lis, abychom dokázali materiál 
slisovat do co nejmenších rozměrů. Kromě papíru 
chceme lisovat například plasty i  plechové obaly, 
protože to je velmi lehký, nicméně objemný materiál. 
A protože doprava se zdražila, i tady chceme ušetřit, 
pokud slisujeme velké množství odpadů do malého 
objemu.

Položek tříděného odpadu přibývá, že?
Přesně tak, oproti dřívějšímu dělení na pouhý papír, 
sklo a plasty, zatímco vše ostatní se dávalo do běžného 
odpadu a  následně vyváželo na skládku, doznalo 

třídění mnoha dalších položek. Textil, elektro, 
nebezpečné odpady, a tak dále. Třídíme nejen sami 
v domácnostech, ale i my tady ve dvoře. Samozřejmě 
si tím především chráníme naši skládku, abychom 
ji nenaplnili dřív než je nutné a prodloužili tak její 
životnost, než ji bude možné rozšířit.

Lidé si zřejmě všimnou i  nově instalovaného 
kamerového systému. Ze zákona je zakázáno 
dále manipulovat s  odpadem, který je dovezen na 
sběrný dvůr. Díky kamerám má obsluha v kanceláři 
přehled, co se kde děje po celém dveře, což je jedna 
z důležitých věcí, kterých obsluha využívá. A také tím 
zamezíme nepovolenému odkládání odpadu, jsou 
totiž tací »zákazníci«, kteří nám sem jezdí házet pytle 
s odpadem přes plot – a v noci. Takové situace nyní 
už máme pod kontrolou.

Běžný občan nebude mít žádný problém 
s pochopením, kam co uložit?
Určitě ne. Obsluha ho zastaví na váze, vezme si od 
něj identifikační údaje a vysvětlí mu, co a jak. Vše je 
popsáno visačkami a orientace naprosto jednoduchá.

Hlubocké občany za sběr a třídění odpadu chválím! 
Někdy ani nestačíme přistavovat sběrné nádoby po 
městě. Navyšujeme jejich počet a  přidáváme další 
nádoby, protože jsou brzy naplněné a  lidé ukládají 
sběr okolo v pytlích. Jsou místa, kam už se nevejdeme, 
a rozšiřovat nádoby do nekonečna nelze, proto chci 
poprosit, pokud máte možnost dovézt tříděný odpad 
přímo na náš dvůr, učiňte tak. Je to pro nás všecky 
efektivnější a  vyhneme se tím i  nepořádku kolem 
sběrných nádob ve městě.

Je to náročné, ale je správné, že třídíme. Jak víte, 
někdy i malá rodina vytřídí hodně odpadu a je dobře, 
pokud pak zjistíte, že nakonec popelnici před domem 
nenaplníme ani do poloviny.

Pomalu se občané také učí nakládat s biologickým 
odpadem, který také realizujeme. Aktualizuje 
informace na webových stránkách města 
a umisťujeme na bio odpad velké kontejnery, kam se 
dá ukládat posečená tráva nebo větve, zkrátka zelené 
zbytky ze zahrádek. Pokud není znečištěný, a občané 
nám do něj nenahází jiné odpady, které nejde přebrat, 
čistý biologický odpad odvezeme do Zíkova lomu, 
kde je zřízena komunitní kompostárna. Nepatří 
tam zbytky z  kuchyní a  podobně  – to nesmíme 
zpracovávat, ale myslím, že s kuchyňským odpadem 
naloží hlubocké hospodyně ekologičtěji než my. 
Menší jednotlivé popelnice na bioodpad jsme zatím 
nezřídili, uvidíme, kdy k nim přikročíme.

Takže jsem velmi rád a  těší mě, že nám dobře 
funguje nový sběrný dvůr i  kompostárna. A  ještě 
jedna dobrá zpráva. Posledního září jsme také 
převzali nové vozidlo na svoz bioodpadu.

Budeme všichni rádi, pokud hospodaření s odpady 
bude nadále dobře fungovat, je to dobře znát i na tom, 
co přivážíme s popelnicemi a co všechno roztřídíme 
ve dvoře. Je to o dobrém pocitu nás všech, čistotě ve 
městě, o  tom, že ubylo černých skládek, a  většina 
z nás chápe, že slušní lidé jsou čistotní, a že je dobré 
a příjemné, když máme ve městě i okolí uklizeno.

Nový sběrný dvůr otevřen!
ROZHOVOR
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STALO SE

Zavedení svozu bioodpadu 
v Hluboké nad Vltavou

Ředitel Podniku místního hospodářství Ing. Jaroslav Rada na konci září spolu se 
starostou Ing. Tomášem Jirsou převzali od dodavatele svozové vozidlo Multicar 
vč. příslušenství. Nové vozidlo získalo město Hluboká nad Vltavou za finanční 
podpory Státního fondu životního prostředí v  rámci Operačního programu 
životní prostředí. Součástí projektu Zavedení svozu bioodpadu v Hluboké nad 
Vltavou bylo kromě svozového vozidla také pořízení nástavby, štěpkovače, 2 ks 
velkoobjemových kontejnerů a 20 nádob na bioodpad.

Dotace představuje 90 % celkových způsobilých výdajů, které činí 3 010 350 Kč. 
Celkové náklady akce jsou 3 674 770,00 Kč.

Přátelská lavička už zve k posezení

Jak už jsme psali, nápad realizovaný díky přátelům z  našeho 
partnerského města Neustadt/Aisch k uctění výročí 70. let od konce 
světové války, dostal v září i na Hluboké své místo. Přátelské vztahy 
a  jednoduchý symbol, jak je připomenout: lavička, kterou pro 
Hlubokou neuštadští nechali udělat a kterou našemu městu darovali.

Kameník a umělec Werner Wagener udělal lavičky jak pro samotné 
město Neusdat/Aisch, tak pro spřátelená města. Neustadt se přátelí 
s  městem Lipik v  Chorvatsku, Montespertoli v  Itálii, a  s  Hlubokou 
nad Vltavou v Česku. Zatím vytesal kameník čtyři lavičky. Pro Lipik 
s motivem lipicána a kozla. (Lipicány, stejně jako ve Slovinsku,v tomto 
městě chovají. Kozel je zase typickým historickým symbolem pro 
Neustadt/Aisch.) Lavička přátelství určená pro Hlubokou zobrazuje 
našeho kapra a  opět neustadtského kozla. A  jako poslední se bude 
vyrábět lavička s  motivem láhve vína Chianti a  vína typického pro 
oblast Neustadt/Aisch, a  bude symbolizovat přátelství s  italským 
městem.

Jednou lavičkou jsou tak podarována partnerská města, jedna 
stejná lavička zůstává v Neustadt /Aisch.

Na příjemném místě v zeleni, s kamenným stolem uprostřed, tak 

stojí v Německu nakonec 3 lavičky jako připomínka přátelských měst. 
Symbolické partnerské místo s lavičkami, které lákají k posezení, 
klidu a vzpomínání na přátele z ostatních zemí.

Klaus Meier, neustadtský starosta, k tomu 8. května při slavnostním 
odhalení lavičky s motivy města Hluboké podotkl, že tyto sesterské 
lavičky by měly připomenout nejen mír, trvající již 70 let od konce 
II. světové války, ale měly by zdůraznit, že právě obyčejné lidské 
přátelství je to nejdůležitější.

Slavnostního odhalení se tehdy zúčastnili také hosté z Čech. Ema 
Majerová za Spolek Schwarzenberg, která do Neustadtu doprovodila 
umělecký výtvarný pár, keramika Lubomíra Klimeše a jeho ženu 
Ludmilu, a pomohla jim na místě s instalací výstavy. U oslavy 
samozřejmě nechyběla Jarka Koydl, patronka přátelství mezi našimi 
městy, a němečtí přátelé ze spolku přátel Hluboké.

A v září dostala své místo i lavička na Hluboké – v našem novém 
hlubockém přístavu, který byl v květnu otevřen veřejnosti. Pokud se 
na ni posadíte, budete se moci dívat na zámek, na loďky v přístavu, 
vodu řeky Vltavy. Ale také pozorovat život kolem, protože poblíž 
je nejen restaurace Kuki, ale i hlubocká sportoviště. Tak přijďte 
a poseďte… 

Slavnosti vína ve velkém stylu

Další ročník tradičních slavností vína proběhl v sobotu 19. září 2015. Počasí se 
vydařilo, burčák tekl proudem a o zábavu bylo postaráno.

Město Hluboká nad Vltavou děkuje za uspořádání slavností Valerii Chromé, 
dále za finanční podporu generálnímu partnerovi akce JE Temelín Skupiny ČEZ 
a Jihočeskému kraji.

Již nyní se můžete těšit na Rybářské slavnosti ve středu 28. října 2015.
Jen kdo někdy nějakou akci organizoval, tuší, jak náročné a nevděčné to je, 

nepoděkuje nikdo, zkritizuje každý. Proto je dobře umět poděkovat. Valerii 
Chromé za technickou přípravu a  starosti s organizací a ocenit hladký průběh 
dne. Poděkovat sponzorům, i těm nahoře, kteří poslali pěkný den s příjemným 
počasím.

Skutečně velké poděkování patří také panu Surkovi, protože umělci, které na 
Hlubokou pozval, se stali výjimečným zážitkem pro návštěvníky Vinobraní. Laťka 
kvality byla nasazena pěkně vysoko a zpěváci a skvělí hudebníci s sebou přinesli 
opravdovou atmosféru moravských písniček, navíc v  dokonalém provedení. 
Cimbálovka Grande Moravia Ladislava Pavluše, Žadovjáci, kde se potkali oba 
Miroslavové Surkové starší i mladší, i duo Taťána Rozkovcová a Ondřej Hájek 
s  muzikálovými písněmi. Ti všichni velmi potěšili posluchače na náměstí. 
A samozřejmě i naši domácí umělci, Aquarel Mildy Bůrky, mažoretky, a navíc 
dobré počasí, které potěšilo i  trhovce a  nakupující. Dobrý nápad s  knižním 
dobročinným bazarem vynesl 12 000 korun pro děti z  dětského domova na 
Boršově.

Co víc si přát? Aby takových dnů, kdy je nám pospolu při slavnostech v našich 
českých městech a vesnicích dobře, a kdy je nám dokonce do zpěvu, bylo co nejvíc.
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Relaxační zázemí 
Domova důchodců

Během letošních jarních měsíců probíhala rozsáhlá stavební činnost 
v  rámci projektu „Domov důchodců Hluboká nad Vltavou  – Relaxační 
zázemí – II. etapa – A“ v  zadním traktu domova důchodců »U Zlatého 
kohouta« v Hluboké nad Vltavou. Projekt tak navazuje na již vybudovanou 
1. etapu, v  rámci které byla vytvořena plocha pro »školu chůze«, 
odpočinková část s  lavičkami a  bylinkovou zahrádkou. V  rámci druhé 
etapy byly vytvořeny další zpevněné a komunikační plochy, bylo obnoveno 
oplocení a odvodnění, proběhly parkové a sadové úpravy, osazen mobiliář 
v podobě laviček a vytvořena plocha k umístění venkovních posilovacích 
a  cvičebních strojů pro aktivní i  pasivní odpočinek obyvatelů domova 
a jejich návštěv.

Poslední fáze, která nás čeká v  blízké době, představuje propojení 
prostoru s Masarykovo ulicí a výstavbu víceúčelového altánku.

Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ.

Projekt Poznáváme naše sousedy
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
byl naší škole schválen k financování projekt Poznáváme naše sousedy 
a  jejich jazyk, který je zaměřen na podporu kurikulární reformy 
a  výuku cizích jazyků a  v  cizích jazycích ve školách a  školských 
zařízeních.

V rámci tohoto projektu se uskuteční tři klíčové aktivity.
Aktivita Zahraniční jazykový kurz pro učitele je zaměřena na 
zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních 
školách. Jedná se o krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání 
minimálně 10 pracovních dnů. Tato aktivita na naší škole již proběhla 
během letních prázdnin, účastnilo se jí 5 pedagogických pracovníků.

Další aktivitou, která je připravována, je Zahraniční jazykově-
vzdělávací pobyt pro žáky, která má za cíl zlepšení jazykových 
kompetencí žáků a  prohloubení jejich znalostí o  EU a  ESVO 
(Evropské sdružení volného obchodu) Tato aktivita bude realizována 
jako krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v  zahraničí pro žáky 
v  délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci 
absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin 
za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Poslední aktivitou, kterou bude naše škola realizovat, je 
Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, 
přírodovědných a  technických předmětů v  zahraničí. Tato aktivita 
zajišťuje profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, 
přírodovědných a  technických předmětů v  podobě stínování na 
partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích 
v  zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se 
o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dnů sestávající 
z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci 
a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na 
využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických 
předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

A. Novotná, SOŠE Hluboká nad Vltavou

STALO SE

České kroje českým vlastencům
Během prázdnin jsme získali hezkou zprávu, týkající 
se české menšiny v Srbsku. Protože i město Hluboká 
má s  krajany ze Srbska přátelské vztahy, poslyšte 
tento příběh, který je dokladem vlastenectví na obou 
stranách – tam i u nás.

Dejme krajanům slovo:
Česká beseda Kruščice je stále nejaktivnější besedou na území Srbska.

Snažíme se reprezentovat českou menšinu nejen na území Srbska, ale 
i v zahraničí (Rumunsko, ČR…), seč nám síly stačí.

A o tom svědčí i to, že jsme spustili na serveru startovac.cz projekt na nákup 
nových krojů pro náš folklorní taneční soubor. Naše děti si to totiž zaslouží!

Chcete-li nás podpořit, učiňte tak prostřednictvím odkazu na webové 
stránky. Za jakoukoli podporu, ať už finanční nebo psychickou, vám moc 
děkujeme a  prosíme, šiřte tuto informaci dál!!! Společnými silami se nám 
realizace tohoto projektu jistě podaří.

Za Českou besedu Kruščice, Josef Irović, předseda

UKROJTE SI z vašeho rozpočtu NA KROJE!
Nejde nám jenom o to, abychom hezky vypadali, ale abychom měli trvalou 
připomínku našich tradic, která se bude dědit z generace na generaci.

Žijeme folklórem, folklór žije v nás!

Co potřebujeme?
Tančíme v  krojích, které nám ušily na koleně naše babičky, maminky 

a tetičky a my jsme jim za to velmi vděční. Ale rádi bychom tančili v krojích, 

které jsou opravdu české, z tradičních materiálů a v Česku ušité.
Spoříme každý měsíc z kapesného, ale moc by nám pomohla vaše podpora!
Ušití jednoho kroje stojí okolo 12 000 Kč. Díky vám oblékneme 8 párů.

Co rozhodně nechceme?
Přestat tančit, zapomenout na českou kulturu a český jazyk. Ustrnout na 

jednom místě a nikam dál se neposunout. Hledíme totiž do budoucna.
Folklorní soubor České besedy Kruščice, potomci Čechů, kteří přišli na 

konci 19. st., tančí už 7  let. Nejde jen o to, že nás to baví, ale především si 
chceme uchovat české kořeny a folklór, protože jsme hrdí na to, že jsme Češi 
a můžeme reprezentovat českou menšinu tady v Srbsku i v zahraničí.

Ani vy nepřijdete zkrátka – můžeme obléknout i vás. A když ne do našeho 
originálního trička, tak do vůně rakije.

Legenda vypráví, že když první osadníci zakládali naši vesnici, jedna 
babička zapíchla do země větev, ta se zazelenala a vyrostla z ní krásná hrušeň. 
Díky tomu dostala Kruščice svůj název – hruška se totiž srbsky řekne kruška.

Hrušku jsme si vybrali jako svůj symbol. Hrušky na tričku, hrušky také 
v láhvi.

Doufáme, že naše dárky vám budou připomínat bohulibost vašeho dobrého 
činu a hřát vás nejen v žaludku, ale hlavně u srdce.

Chcete slyšet nejlepší zprávu nakonec? Díky příspěvkům 152 příznivců 
dosáhl projekt na konci srpna úspěchu. Bylo vybráno 242 895 Kč, plán tedy 
vyšel na 121 %. Vím, že přispěli i přátelé z Hluboké i okolí. Někteří dostanou 
za odměnu med, tričko nebo rakiji. Ti ostatní získali dobrý pocit. Ozvala se 
dokonce KORDULKA, paní, která kroje půjčuje a vyrábí – s nabídkou ušití 
jednoho kroje zdarma.

Víte, a zkusili jste si někdy, že dělat dobré skutky je velmi příjemné?
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POHYB

Hluboká v pohybu

O tom není pochyb, že sport a naše město 
je pro mnohé přímo synonymem. Přesto 
v Hluboké – Zámostí právě čerstvě vzniklo 
společenství, které nabízí blízkou – protože 
místní  – možnost sportování. Hlavně pro 
Zámostecké, protože rodinných domků, dětí 
i  dospělých tady přibývá. Ale samozřejmě 
nejen pro ně. Nové uskupení se jmenuje 
Hluboká v  pohybu, a  je to sportovní 
a  kulturní spolek. Založili ho tři šikovní 
mladí lidé, jejichž energie je nakažlivá. 
Po dohodě s  městem už spolek převzal 
nevyužité venkovní hřiště v Zámostí a kryté 
zázemí našel ve sporthotelu Barborka. 
Pokud jste se tedy dosud vymlouvali, že 
se vám nechce chodit cvičit přes most do 
Sokolovny nebo až do základní školy, máte 
o výmluvu méně.

Založení spolku Hluboká v  pohybu 
bylo inspirací letošního léta. Sportu 
a  výtvarnému konání se věnují všichni tři 
zakladatelé sdružení už dlouho a  nejenže 
je to hodně baví, jsou ve svých oborech 
profesionálové. Proč založili sdružení právě 
v  Zámostí? Protože tady bydlí. A  chtějí to 
kolem sebe trochu rozpohybovat.

Co jste na Hlubokou přinesli nového? 
Mohli byste se nám představit?
Já bydlím na Hluboké už deset let, 
říká Mgr.  Markéta Huleová. Pocházím 
z  nedaleka, narodila jsem se ve Zlivi. Petr 
Kubička s  Karlou Peldovou se přistěhovali 
z  Budějovického náměstí, takže si 
velmi pochvalují, jaký je na Hluboké 
klid a  krásná příroda v  okolí. Karla je 
tělocvikářka, specializuje se na Fitboxing, 
ADK, dětské kurzy karate a  zumbu. Petr je 
několikanásobný mistr ČR i Evropy v karate.

Řekli jsme si, že v  městské části Zámostí 
se toho děje podstatně míň než přímo ve 
městě na Hluboké, což je škoda. Že tedy 
vytvoříme něco prospěšného, a  začneme 
nabízet svému okolí kulturní a  sportovní 
akce. Začali jsme tím, že jsme převzali 
do péče neudržované hřiště v  Zámostí 

směrem na Poněšice. Dnes už je posekáno, 
upraveno, uklizeno, označeno  – a  oživeno. 
A od září jsme přišli se sportovní nabídkou 
v areálu hotelu Barborka. Informace o všech 
aktivitách najdete na fc stránkách a  www.
hlubokavpohybu.cz.

Co všechno nabízíte?
Především karate, které na Hluboké zatím 
v  nabídce sportů vůbec nebylo. Zumbička 
pro děti, a to nejen pro holky, ale i pohybově 
nadané kluky. Zumba pro dospělé. Nejen 
ve španělském rytmu, ale třeba i  americké 
reggae, všichni si dobře rozhýbou boky 
a  záda. Balance  – kombinace pilates, tai 
chi a  jógy, pohodlné cvičení pro protažení 
pro ženy i  muže, zklidní, uvolní. XCore  – 
cvičení na zpevnění středu těla  – většinou 
potřebuje každý z nás. Naše lekce probíhají 
nejen na Hluboké v Zámostí, ale potkáte nás 
i v Budějovicích, Zlivi a ZŠ Dříteň.

A  také v  Zámostí nabízíme výtvarný 
kroužek pro děti od 3-6  let, doplňuje 
Markéta, hravou formou seznámím děti 
s  různými výtvarnými styly. Pro děti před 
nástupem do první třídy přípravu psaní 
a  malování. Rozšiřujeme znalosti malby 
a  kresby trošku jinak, než klasickým 
výukovým postupem, jako zábavné a  pro 
děti příjemné trávení volného času.

Pokud si k nám někdo jde zacvičit v rámci 
odpolední i  večerní lekce pro dospělé, 
zajišťuji hlídání dětí s  kreativní náplní. 
Takže maminky si zacvičí a ratolesti si zatím 
vyrobí nějakou hezkou věc. Samozřejmě 
tvoříme nejen uvnitř areálu na Barborce, 
ale využíváme i  hezkého počasí a  krásných 
možností exteriérů na Hluboké.

V nabídce je tedy karate, tento sport zatím 
na Hluboké zastoupení nemá.
Já, i  moje kolegyně Karla se léta věnujeme 
karate, jsme členové Fight klubu, což je 

nejen největší klub v Českých Budějovicích, 
ale svými výsledky je také nejúspěšnější 
v  České republice, vysvětluje Petr Kubička. 
Budějovice a  celý Jihočeský kraj mají 
nejpočetnější karatistickou základnu. Náplň 
budějovického Fight clubu se zaměřuje na 
sportovní a  pohybovou průpravu mládeže 
a  malých dětí. A  protože nyní bydlíme na 
Hluboké, rozhodli jsme se přivést tento 
sport i  sem. Je to sport, který vede děti 
k  disciplíně a  úctě skrze základní principy 
karate, a to nejen ve sportu, ale i v životě.

Proč vybrat pro své dítě zrovna karate?
Karate je určitě dobrá věc, která dostane děti 
od nicnedělání a pomůže jim vybít energii, 
které se sedavým způsobem života rozhodně 
nezbaví.

My se zaměřujeme hlavně na zdravotní 
stránku práce s mládeží. Aby děti rostly bez 
svalových dysbalancí, což je bohužel dneska 
dost obvyklé. Působíme na napravení 
špatného držení těla, plochých nohou, 
držení zad, to jsou ty největší zdravotní 
problémy dnešní dětské populace. Děti 
chodí úplně shrbené a  styl dnešního 
života je bohužel k  pohybovým aktivitám 
nenutí. Proto se snažíme nabídnout jim 
zajímavý sport, prověřený generacemi 
sportovců. Zkušenosti máme, my osobně 
v  budějovickém oddíle takto pracujeme 
12 let. Spolupracuje s ortopedy. Porovnáme 
fyzický stav dětí na začátku a na konci roku. 
Děti, které o  sport projeví větší zájem, 
vedeme k profesionalitě a jsme schopni jim 
zajistit dobrý servis. Pro ty ostatní nabízíme 
variantu sportu jako koníčka.

Karate děti motivuje od malička?
Karate zaujme i  nejmenší děti nebo 
začátečníky, protože od samotného 
počátku probíhají turnaje  – děti se vlastně 
okamžitě mohou poměřit s  ostatními, 
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projít speciálními programy závodů, jsou 
rozdělení do skupin podle technických 
stupňů. Zřejmě víte, že v  karate je možné 
dosáhnout různých úrovní, kdy získáte 
pásky v  určité barvě, a  tak postupovat ke 
zdokonalení.

Už u dětí od 4  let se začíná přípravkou – 
v  pohybové přípravě jsou prvky z  atletiky, 
gymnastiky, posilovací cviky. Jde o správný 
základ, aby se děti uměly správně pohybovat 
a dobře rostly.

Od 6 – 7  let se už v náboru na karate děti 
mohou diferencovat, kdo chce nastartovat 
sportovní kariéru, nebo chce karate užívat 
spíše jako zábavu pro volný čas. Některé děti 
se později třeba vydají za jiným sportem, 
každopádně u nás získají schopnosti naučit se 
dobře padat, dobře hýbat, mají jistotu fyzické 
pohybové obratnosti, což je dobré z hlediska 
prevence nejen sportovních úrazů.

Zkrátka je dobře dětské tělo trénovat pro 
správný pohyb.

Karate je sport, který může vzbuzovat 
představu, že dotyčný své fyzické možnosti 
může použít nejen k  sebeobraně, ale 
naopak k útoku. Vštěpujete dětem i etické 
zásady?
Samozřejmě, rozhodně karate neprezentujeme 
jako sport, který umožňuje dětem se lépe poprat. 
Karla má zařazený do tréninků i  program pro 
děti proti šikaně, aby sport naučil děti správným 
hodnotám a  obraně proti negativním jevům, 
se kterými se v životě mohou potkat. A není to 
sport jen pro kluky. Náš budějovický klub měl 
a  má hodně dívek, které byly a  jsou dobré na 
krajské i republikové úrovni.

Takže sportovní premiéra Hluboké 
v pohybu v Zámostí začala v září?
Ano, letos začínáme s  první nabídkou 
pohybu i  výtvarničení, a  chceme ji 
udržet v  té kvalitě, na jakou jsme zvyklí. 
Nabízíme něco trochu jiného. Necítíme se 
být konkurencí škole, školním kroužkům 
a  nabídkám ve městě. Nabízíme něco 
trochu jiného a  jinak, sport u  nás je sport 
s profesionálními sportovci. Nejde jen o to, 
že Petr je Mistr Evropy v karate, a on i Karla 
vedou profi kurzy. Chceme, aby rodiče i děti 
pochopili,v  čem je profesionalita přístupu 
ke sportování, a  aby sport dětem, ale 
i dospělým něco opravdu dal.

Etablovali jsme se na Barborce, cvičíme 
v hale a velké tělocvičně, je to tam příjemné 
a  jsme spokojení. Prostor pro výtvarku je 
tam také pěkný, líbí se nám tu a postaráme 
se o to, aby se tu líbilo i všem, kteří sem za 
námi přijdou.

Hluboká v pohybu
Vezměte si na lekce: sportovní oblečení 
a  láhev s  pitím s  sebou, cvičíme bosky, 

pro dospělé doporučuji ručník (podložky 
nepotřebujete), na kreativní činnost starší 
tričko. Kreativní činnost startuje od 16.15 
výtvarné řádění pro predškoláky a  děti 
6leté, 17.15 Mladý Picasso pro děti od 7 let. 
Sportování pro dospělé od 11.00 posilování 
x-core, pro děti od 16.30 sportovní přípravka, 
17.15 karate a zakončíme protahovací lekci 
od 18.15 balance (tai chi, pilates joga).

Cvičíme v sále sporthotelu Barborka.
Není problém se zapojit během školního 

roku. Můžete vyzkoušet všechny lekce 
zdarma. Nemusíte se předem hlásit, 
přihlášku obdržíte přímo na lekci.

Zkrátka, kdybyste to nevěděli: V Zámostí 
to žije!

Lektoři:
Petr Kubička
1. Dan shotokan karate
Trenér ČSKe 3. třídy - Karate
člen nejúspěšnějšího oddílu Fight club 
České Budějovice
člen státní reprezentace
několikanásobný mistr ČR ve sportovním 
zápase (kumite)

3. místo na MS WSKU (Istanbul)
1. místo na ME GOJU RYU (Linz)

Bc. Karla Peldová
Pedagogická fakulta JU, obor tělesná 
výchova a sport
Profesionální licence ČSFu 2. třídy  – 
Kickbox
Trenér ČSKe 3. třídy – Karate
Official Zumba Instruktor Basic Steps
Official Zumba Instruktor Gold
Official Zumba Instruktor Toning
Official Zumba Instruktor Zumbatomic

Mgr. Markéta Huleová

SUPŠ sv. Anežky České – obor Užitá malba
Pedagogická fakulta JU  – obor výtvarná 
výchova a občanská výchova
Zaměření na kreativitu a  fantazii každé 
osobnosti, respektování individuálního 
výtvarného projevu, seznámení a využívání 
klasických i  moderních inovativních 
technik výtvarného umění v  provedení 2D 
i 3D. Zlepšení vizuální, haptické a estetické 
gramotnosti dětí zábavnou formou.

POHYB
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POZVÁNKY

Zdravíčko – prodejna se zdravou 
výživou a vším co zdraví prospívá.

Najdete nás na ulici Pražská 553, Hluboká nad 
Vltavou. Nabízíme bio potraviny, bezlepkové 

potraviny, rawfood. Suroviny vhodné pro přípravu jídel, hotové 
výrobky, nápoje vhodné ke svačině. Dále sladkosti bez cukru 
a veganské speciality. Těšíme se na Vaši návštěvu. Pro bližší informaci 
o otevření prodejny volejte na tel. číslo 731 628 796

Ochutnávka mezinárodní 
kuchyně
Milí Hlubočáci,

rádi bychom Vás pozvali na ochutnávku mezinárodní kuchyně 
naší školy, která se bude konat dne 18. října 2015 od 11.00 do 15.00 
v areálu školy. Bude připravený i zábavný program pro děti.

Současně pořádáme bleší trh v  anglickém stylu, kde můžete 
prodávat použité věci přímo z kufru Vašeho auta (rezervace nutná na 
mailu martina.pickering@townshend.cz). Za každý stánek se vybírá 
dobrovolný poplatek 75 Kč. V  případě nepřízně počasí proběhne 
prodej uvnitř.

Výtěžek akce bude použit na projekty našeho Green Teamu.
Přijďte s  námi strávit příjemný nedělní den. Všichni jste srdečně 

zváni.
Martina Pickering, Townshend International School

Valná hromada Historického 
spolku Schwarzenberg
se koná v  sobotu dne 10.  října  2015 v  loveckém 
zámku Ohrada

prezentace členů bude probíhat od 8,45, kdy bude 
možné uhrradit členské příspěvky na rok 2016
Z programu:
– Výzdoba loveckého zámku Ohrada a  jiných 
schwarzenberských sídel (PhDr.  Jan Ivanega)  – Letošní sázení 
stromků a  situace v  Národním parku Šumava (Ing.  Josef Ovesný)  – 
Obnova Schwarzenberské granátnické gardy (Bc.  Martin Neudörfl)  – 
Schwarzenbergové a  automobilismus (Mgr.  Markéta Slabová)… a  další 
program.

Pozvánky na drakiádu
Zpráva tisková draková: A je to venku!

A bude to venku a na větru, i kdyby to mělo být ve svetru.
Pro Draky špatného počasí není,

protože nás může zastavit jenom hřmění.
Ten kdo lítat s draky umí a hlavu tím větrá si,

tak pro vítr klidně i běhá si!
A kdyby pršelo? Výstraha platí pouze,

kdyby nám u toho zahřmělo.
Vemte děti, draky a taky sebe

a obarvěte s námi nebe.
Tady na letišti se to smí společně s letadly jen jednou do roka,

ale bývá to pěkný tak, že mnohým to vžene slzu do oka!
Někomu i při vztekání,

ale většina se smíchu neubrání :-)
Michaela Machartová
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DĚTSKÁ 
RADOST

Anglicky jako v Anglii

V den krásného data 9. 9. 1995, přijaly děti z hlubocké základní školy diplomy, 
dokladující, že úspěšně zvládly zkoušku Cambridge English Young Learners, 
která prověřila úroveň jejich angličtiny. Slavnostně jim diplomy předal starosta 
města Tomáš Jirsa, za doprovodu učitelek a zástupkyně ředitele ZŠ Hluboká 
a  zástupkyně Studijního oddělení Evropského centra jazykových zkoušek, 
paní Mgr. Lucie Zemanové.

Starosta mimo jiné řekl, že on sám si velmi dobře uvědomuje nezbytnost 
domluvit se cizím jazykem, a  že právě angličtina jej provází na všech 
zahraničních cestách. I  v  zemích, kde se anglicky obecně nemluví, se 
pokaždé najde alespoň někdo, s kým je možné se anglicky dohovořit. V době 
dnešního propojeného světa, cestování a  práce v  zahraničí, je nutností se 
orientovat v  jazycích, které sjednocují a umožňují hovořit s  lidmi na celém 
světě. I Hluboká má občany cizích národností, kteří v ní žijí, a těch zde trvale 
usídlených je kolem stovky. Navíc na Hluboké v Mezinárodní škole je možné 
potkat rodilé mluvčí, s kterými je dobré umět promluvit. Protože něco jiného 

je školní angličtina a něco jiného je mluvit s člověkem, který tímto jazykem 
mluví od narození.

Starosta s radostí kvitoval, že děti v rámci tří stupňů náročnosti jazykové 
zkoušky dosáhly slušného ohodnocení a  apeloval na to, aby neusnuly na 
vavřínech a dále se zdokonalovaly. Pan starosta rovněž s úsměvem konstatoval, 
že mnohé nyní úspěšné žáčky znal ještě jako nedávno narozené v peřince a byl 
potěšen tím, jak čas letí a jak se děti mají k světu. Radost z úspěchu dětí měli 
i rodiče, a také oni, stejně jako učitelé, zaslouží pochvalu, že podporují děti ve 
snaze být úspěšnými a dosáhnout vedle obvyklého učiva školy prohloubení 
svého vzdělání.

V  hodnocení úrovně angličtiny ve čtení a  psaní, poslechu a  mluvení, ve 
zkouškách tří stupňů obtížnosti, získaly certifikát tyto děti:

Zkouška »Starters« - Matyáš Smrž, Adéla Baláková, Jiří Kálal, Markéta 
Bílková, Lucie Váchová, Veronika Nováková, Ema Martincová

Zkouška »»Movers« - David Čejka, Kateřina Kalinová, Aneta Váchová, 
Daniel Síkora, Petr Jakeš, Jan Plojhar

Zkouška »Flyers« - Tereza Jedličková, Veronika Povišerová, Nicole Hálová, 
Eliška Smržová, Felix Amort, Gina Maria Guffanti

Zkoušky Cambridge English pro základní školy
Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům a žákyním 
základních škol, zhruba od 9 do 14  let věku. YLE jsou celoevropsky velmi 
rozšířeným systémem zkoušek. V samotné České republice tyto zkoušky ročně 
skládá několik tisíc kandidátů. Forma testování je zábavná a  výsledky testu 
přináší přehled o pokroku, který děti v rámci osvojování sI cizího jazyka dělají. 
Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok 
žáků a  žákyň v  angličtině. Zkoušky mají tři úrovně pokročilosti - Starters, 
Movers, Flyers. Poslední jmenovaná úroveň odpovídá úrovni A2 podle CEFR. 
Pro starší a pokročilejší děti jsou pak vhodné zkoušky KET a PET, respektive 
jejich varianty „for Schools“. Skutečně velmi talentovaní žáci a  žákyně pak 
mohou absolvovat Cambridge English: First.
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KULTURA

Alšova jihočeská galerie
Stálé expozice
Sbírka gotického umění z  oblasti jižních Čech a  Šumavy, která patří mezi 
nejucelenější sbírku tohoto umění v České republice. Tuto sbírku můžete shlédnou 
v Zámecké jízdárně AJG po celý rok. Dále se galerie systematicky věnuje nákupu 
současného českého umění, které dnes tvoří významnou Sbírku moderního 
a  současného umění. Vedle toho spravuje také eminentní Sbírku holandského 
umění 16.-18. století. V  mezinárodním muzeu v  Bechyni shromažďuje českou 
a světovou keramiku a porcelán druhé poloviny 20. století.

Právě probíhající výstavy:
KRAJINA - SÍDLO - OBRAZ/ romantický řád Jiřího Jana Buquoye
13. 9.–6. 12. 2015 / otevřeno denně 9:00 - 18:00
Zámecká jízdárna AJG v Hluboké nad Vltavou

Výstava KRAJINA – SÍDLO – OBRAZ/ romantický řád Jiřího Jana Buquoye 
zavádí návštěvníky do doby, kdy svůj dnešní vzhled získával jihočeský hrad 
Rožmberk, v okolí Nových Hradů vznikla řada romantických promenád a staveb 

svým vzhledem evokující anglickou venkovskou architekturu, jejímž archetypem 
se stala tzv. cottage, a kdy se tradiční výtvarné obory, jako malba či grafika, začaly 
prolínat s tehdy ještě velmi mladou fotografií. Ústřední úlohu v tomto dění sehrál 
tehdejší majitel rožmberského a novohradského panství Jiří Jan Jindřich Buquoy 
(1814–1882). Hraběcí rod Buquoyů, jehož kořeny leží ve středověké Francii, se 
nesmazatelně zapsal do historie Českého království, kde se usadil po bitvě na Bílé 
hoře. V 19. století se Buquyové soustředili zejména na své kulturní zájmy, jejichž 
těžištěm bylo výtvarné umění, kultivování rodových sídel a okolní krajiny. Tyto 
tendence vyvrcholily právě v osobnosti Jiřího Jana Buquoye, v  jeho zaujetí pro 
umění a  historii. Vstupní část výstavy tvoří portrétní galerie, evokující prostor 
neodmyslitelně spjatý se šlechtickým sídlem, tzv. „sálů předků“ či „pamětní síň“. 
Vidět zde můžeme některé z významných osobností buquoyského rodu, počínaje 
snad nejznámějším z nich - generálem Karlem Bonaventurou a konče potomky 
Jiřího Jana. Ve druhé části je věnována pozornost výtvarné činnosti příslušníků 
buquoyského rodu, u nichž nebyla pouze otázkou běžného vzdělávání aristokracie, 
ale předmětem mnohdy celoživotního zájmu. Za všechny jmenujme tvorbu 
samotného Jiřího Jana, či jeho strýce Ludvíka Arnošta nebo matky Marie Gabriely, 

SOBOTA 31. 10. 19:00SOBOTA 24. 10. 19:00PÁTEK 23. 10. 19:00

Panorama slaví 20 let od svého otevření

Hovořili jsme s Petrem Píšou, vedoucím KC Panorama

Petře, v letošním říjnu KC Panorama oslaví 20 let své existence. Jak 
své narozeniny oslaví?
Takovou první vlaštovkou, připomenutím uplynulých dvaceti let, byl 
podle mého i festival divadelní, který vlastně zmínil skutečnost, že právě 
v Panoramě našli divadelníci svůj azyl a domovskou scénu. A tehdy před 
lety zde hlubočtí divadelníci KŘÍŽžáci pod vedením režiséra Vladimíra 
Kříže sehráli u příležitosti otevření naši českou národní hru – Lucernu.

V říjnu se před 20 lety promítal film Forrest Gump. Takže v neděli 
25.  října chystáme jeho comeback. Hlavního představitele, Toma 
Hankse, se mi sem asi pozvat nepodaří, ale jistě na nás bude vzpomínat.

V  sobotu 24.  října odehrajeme slavnostní Mozartovo requiem 
s velkým sborem a orchestrem (cca 80 umělců) v kostele.

 
Jak dlouho jsi v Panoramě vedoucím a co bys jí ke kulatému jubileu 
popřál?
Já letos završuji 16 rok. Zažil jsem za tu dobu mnoho různých situací 
i pocitů, od těch krizových, až k těm potěšujícím událostem. Setkávám 
se nejen s diváky, ale i s účinkujícími, a jsou to shledání ve své většině 

pozitivní – kvůli kterým mám hlubockou kulturu stále rád.
Proto bych k narozeninám Panoramě do dalších let popřál, aby zůstala 

prostředníkem při setkávání různých lidí, různých zájmů, různých 
věkových kategorií. Aby hudební škola (2.SZUŠ), která zde sídlí, měla 
své žáky a vychovávala z nich muzikanty. Aby kino promítalo a divadla 
hrála, besedy byly zajímavé, zkrátka aby se tu dál scházeli všichni ti, co 
chtějí kulturně a společensky prožívat svůj život.

Aby město bylo stále přesvědčeno, že Panorama je pro město potřebná. 
Abychom si my všichni vážili toho, že Panorama dýchá a žije, protože 
jak se ukázalo v mnoha jiných malých městech, něco ukončit, zavřít či 
zrušit, je velmi jednoduchá věc. Ale něco znovu postavit a oživit už tak 
jednoduché nebývá.

Když si díky Asociaci českých filmových klubů a  jejich statistice 
spočítáte, že v celé České republice je 381 kin, včetně těch nejmenších 
i největších kolosů typu Cinestar, myslím, že na naše město můžeme být 
hrdí. Je nás deset milionu obyvatel, republika má 594 měst (počet z roku 
2010 pozn. red.) – tak podle mě patříme k těm šťastnějším městům.

Pro mě je představa města bez kina a  kulturního stánku zkrátka 
nemyslitelná.
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roz. Rottenhanové. Jádro výstavy 
tvoří prezentace dvou lokalit, 
do nichž se nejvíce soustředily 
výtvarné snahy Buquoyů: 
Nových Hradů a  Rožmberku 
nad Vltavou, ale neopomíjí ani 
ostatní rodová sídla: severočeský 
zámek Červený Hrádek, zaniklý 
lovecký zámeček Žofín, hrad 
Hauenštejn (dnes Horní Hrad) 
a  městské rezidence  – v  Praze 
a  ve Vídni. V  Nových Hradech 
vznikl již na sklonku 18. století 
jeden z prvních a nejznámějších 
krajinných parků v  Čechách  – 
Tereziino údolí, pojmenované 
po manželce tehdejšího majitele, 
Terezii Buquoyové, roz. Paarové. Tehdy zde byly uplatněny nejaktuálnější vlivy 
a  tendence evropské osvícenské krajinotvorby. Právě na tuto tradici o  několik 
desítek let později navázal Jiří Jan Buquoy, když nechal zrenovovat či vybudovat 
nové krajinné prvky, počínaje drobnou anglicizující architekturou, přes četné 
promenády v  okolí města, až po dominanty, jako byl třiceti metrový obelisk, 
vztyčený na horizontu v  prostoru nedaleké obory Kapinos. Podobné krajinné 
úpravy realizoval hrabě také na svém druhém panství Rožmberk. Na rozdíl od 
Nových Hradů, zde se mnohem silněji projevil jeho zájem o historii. Za jeho vlády 
získal rožmberský hrad zcela novou, dodnes aktuální funkci – stal se muzeem, 
jehož účelem bylo oživit a veřejnosti zprostředkovat starobylé kořeny vlastního 
rodu i samotného místa, a to nejen prostřednictvím architektonických úprav, ale 
zejména vnitřní výzdobou. Buquoyové a  především hrabě Jiří Jan tak po sobě 
zanechali mimořádné dědictví vizuální kultury, v němž se prolnuly odkazy na 
středověk a historická tradice renesanční a barokní doby se současností 19. století 
a krajina s architekturou a výtvarnými díly. Nedílnou součást tohoto obrazu tvořila 
i zevrubná a průběžná dokumentace, na níž se vedle malířů, kreslířů a grafiků 
od konce padesátých let 19. století podíleli i představitele tehdy velmi mladého 
obrazového média – fotografie. Tradiční zobrazovací prostředky se tak spojovaly 
s moderními a vzájemně mezi sebou kooperovaly. Výstava tak sestává z nápadně 
rozmanitého materiálu, počínaje autentickými díly ze zámeckých interiérů, přes 
architektonické kresby a  grafiky až k  fotografiím. Stejně pestrá je pak skladba 
výtvarníků, mezi nimiž se objevují jak regionální a často zapomenutí výtvarníci, 
tak tvůrci středoevropského významu, včetně proslulého vídeňského mistra 
akvarelu Rudolfa Alta nebo autora nejstarších snímků českých měst, vídeňského 
fotografa Andrease Grolla.

Výstava je výsledkem pětiletého badatelského úsilí šestičlenného týmu 
pracovníků Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a  závěrečným 
výstupem projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny, který je realizován 
s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu 
a  vývoje národní a  kulturní identity (NAKI); reg. č.  : DF11P01OVV033. Část 
výsledků výzkumu již byla publikována v  knihách Buquoyské Nové Hrady 
(Martin Krummholz, 2012) a  Buquoyský Rožmberk (Jan Ivanega, Petr Šámal, 
Petra Trnková, 2013). V rámci projektu vznikla mj. i naučná stezka Buquoyská 
krajina, která byla v roce 2012 instalována v Nových Hradech.

SMYSLNÉ LINIE/ Erotické motivy secese a symbolismu
4. 9.–8. 11. 2015 / otevřeno denně 9:00 - 18:00
Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích

Na přelomu 19. a  20. století se ve výtvarném umění proměňuje přístup 
k erotickým námětům. Umělci začínají vizualizovat doposud tabuizovaná témata, 
která dříve náležela spíše do intimní sféry života. Otázky sexuality otevírá také 
psychoanalýza zabývající se nevědomými projevy lidské psychiky. Erotičnost 
proniká do uměleckého diskurzu i  do výstavních síní. Pro ztvárnění ženského 
aktu již není nutné hledat záminku – nahá žena nemusí být jen Venuší, Lukrécií či 
Alegorií jara. Mytologické a biblické náměty zůstávají, jsou však přehodnocovány 
a nově pojímány. Velké oblibě se těší téma prvotního hříchu, kdy je Eva chápána 

jako první femme fatale. Podobně vstupuje na scénu i Salome, jejíž příběh nyní 
fascinuje umělce více než kdy předtím. Fin de siecle, konec století, se vyznačuje 
jak námětovou, tak stylovou rozmanitostí. Erotické motivy se objevují v  rámci 
salonní malby stejně jako v nových uměleckých směrech (symbolismus, secese, 
expresionismus). Hranice mezi milostným citem a  otevřeně prezentovanou 
sexualitou je podobně tenká jako mezi ladností secesních linií a  expresivním 
vyjádřením. Na výstavě budou představena díla českých i zahraničních umělců, 
jako jsou například Franz von Bayros, Aubrey Beardsley, Félicien Rops, Alfred 
Roll, Franz von Stuck, Luděk Marold, Jan Preisler, Maxmilián Švabinský, František 
Kupka, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, Ladislav Šaloun, Jan Štursa.

ZA PRAVDU A  SPRAVEDLNOST! Proměny husitství v  díle Karla Štěcha 
a Oty Matouška
4. 9.–8. 11. 2015 / otevřeno denně 9:00 - 18:00
Wortnerův dům AJG v Českých Budějovicích

Výstava připomíná v souvislosti s šestistým výročím upálení Mistra Jana Husa 
dvojici významných jihočeských výtvarníků - Karla Štěcha (1908 –1982) a Otu 
Matouška (1890 –1977). Přiblíží pojímání postavy Mistra Jana Husa v díle obou 
tvůrců, kteří k  oslavě českého reformátora došli z  opačných ideových pozic. 
Oto Matoušek, absolvent pražské Akademie výtvarných umění (1910–1915) 
a člen ruských legií, se po první světové válce stal svými cykly oslavujícími boj 
legionářů za svobodu Československa jedním z  „oficiálních“ umělců první 
republiky. Zároveň je Matoušek – ač původem z Plzně – pevně ukotven v jižních 
Čechách, kde zakládá Sdružení jihočeských výtvarníků. V jeho rámci se Matoušek 
setkává i s mladším Karlem Štěchem, vyškoleným na UMPRUM a AVU, citlivým 
glosátorem bídy velké hospodářské krize i sociální nerovnosti a nespravedlnosti na 
jihočeském venkově třicátých let. Zatímco Matoušek proslul grafickými pomníky 
heroismu československých legionářů, Štěch získal proslulost jako lyrický 
a sociálně kritický bedlivý pozorovatel venkova jižních Čech. Jakkoliv byly ideové 
postoje Štěcha i Matouška protikladné, vystavily je oba nacistickým perzekucím 
včetně věznění v koncentračních táborech. Právě zkušenost s nacistickou okupací, 
již oba vyjádřili v dílech nezvyklé síly, vedla u Karla Štěcha k niternému souznění 
s  programem socialistického Československa. Součástí ideologie poúnorového 
státu byla i apoteóza Jana Husa a husitů, kteří byli v nejedlovském duchu vnímáni 
jako předchůdci komunismu a stali se ideovými vzory pro budování socialistické 
společnosti. Není divu, že právě husitská tematika poutala intenzivní pozornost 
Karla Štěcha. Jeho starší kolega se k  vůdčím postavám české reformace dostal 
již před válkou. Právě srovnání předválečného pohledu „legionářského“ umělce 
s  poválečnou obrazovou interpretací Husa v  díle levicově smýšlejícího autora 
je osou výstavy. Jejím hlavním smyslem je však splátka dluhu vůči významným 
osobnostem jihočeského výtvarného umění a  rehabilitace grafických sbírek 
Alšovy jihočeské galerie

Více zde: http://www.ajg.cz/vystavy2/

KULTURA
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Golf - II. Festivalový turnaj 
Voda Moře Oceány
V  neděli 20.  9.  2015 se v  Golf Resortu Hluboká konal turnaj 
k příležitosti 12. ročníku festivalu Voda Moře Oceány, který se zabývá 
pomítáním vzdělávacích filmů.

Zájem o  přihlášení na turnaj byl veliký a  nakonec se turnaje 
zúčastnilo 87 hráčů.

Na golfové terase, vyzdobené ve stylu Indonésie, byla připravena 
tradiční snídaně doplněná exotickým ovocem.

Zahájení turnaje se ujal statutární ředitel Golf Resortu Hluboká 
pan Bc.  Antonín Loužek spolu s  pořadatelem festivalu a  zároveň 
majitelem Resortu Relax Bali, panem Jindřichem Soukalem.

Odstartování turnaje proběhlo v 10:30 hodin tradiční sirénou.
Na altánech bylo pro hráče připraveno občerstvení v  podobě 

indonéské kuřecí polévky a  chilli salsy. Naše hostesky se postaraly 
o  ochutnávku kvalitních rumů a  dalších alkoholických či 
nealkoholických nápojů.

Počasí golfistům přálo, bylo krásné babí léto.
Hráči začali docházet kolem 16. hodiny a  byl pro ně připraven 

speciální indonéský raut, který se skládal ze slávek v thajské omáčce, 
mini špízů z kuřecího masa s červenou kari omáčkou, rýže Basmati 
na indonéský způsob, smažených marinovaných ryb na zeleném kari 
a smažených nudlí s kuřecím masem a zeleninou.

Ceny pro vítěze byly opravdu štědré. Těm, kterým se hra povedla, 
mohli získat voucher 1 + 1 do Resortu Relax Bali, či dárkové balíčky 
Festivalu Voda Moře Oceány.

Hlavní výhra  – zájezd do Resortu Relax Bali i  s  letenkou byla 
losována, nezáleželo tedy na výsledcích.

V kategorii 25,1 – 54 1. místo obsadil pan Michal Vítovec. Pan Horst Egger 
vyhrál v kategorii 17,1 – 25 a v kategorii 0– 17 zvítězil pan Daniel Bartůněk. 
Absolutním vítězem po součtu brutto a netto bodů se stal Jiří Lála ml.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru!

Junior Golf Cup 20. 09. 2015

Předposlední letošní Junior Golf Cup byl plný začínajících golfistů, 
kterých se nakonec přihlásilo 25.

Při registraci obdržely děti svačinu do bagu, aby měly dost síly 
během turnaje, který se zdál být velmi náročný. Poté se společně 
s rodiči a trenérem Pavlem Ambrožem přemístili na veřejné 9 jamkové 
hřiště. Pro děti byla připravena vložená soutěž – longest drive, který 
byl umístěn na jamce č. 9 a byl pro děvčata i chlapce.

Děti byly podporovány rodiči, kteří doufají, že budou mít doma 
velkého golfistu. Trenéři na hráče svědomitě dohlíželi a  motivovali 
je k  lepším výkonům. Dětem přálo i  počasí a  celou hru jim svítilo 
sluníčko.

Děti došly po poledni a žízeň po velkých výkonech mohly uhasit na 
terase. Poté netrpělivě čekaly na zveřejnění výsledků.

Pro každého účastníka byla připravena medaile. Vítězové dostali 
diplom a pohár. Předávání cen se ujal Pavel Ambrož. Na dětech byla 
vidět radost, občasná únava na jejich rodičích, kteří doprovázeli své 
děti a počítali jim výsledky. Vyhlašovalo se ve dvou kategoriích, ale 
vítězem byly vlastně všechny děti, které došly.

Rádi bychom Vás pozvali na finálový turnaj Junior Golf Cup, který 
se koná v neděli

18. 10. 2015. Více informací naleznete na našich stránkách www.
golfhluboka.cz, nebo na serveru ČGF.

La Cabana Golf Restaurant

Dne 19. 09. 2015 se konal v Golf Resortu Hluboká turnaj, který byl 
v režii golfové restaurace La Cabaňa Golf Restaurant.

Celý turnaj se nesl v  duchu španělské kultury a  nechybělo ani 
speciální španělské menu. To zahrnovalo španělskou bagetu s Jamon 
Serano a rajčaty, Valencijskou paellu, smažené kalamáříky či grundle, 
grilované maso a mnoho dalšího.

Zahájení začalo v  10:00  hodin a  ujal se ho statutární ředitel Golf 
Resortu Hluboká Bc. Antonín Loužek. Turnaje se zúčastnilo celkem 
57 hráčů a den byl ve znamení »babího léta«.

Na altáncích měli hráči připravené občerstvení  – španělskou 
polévku a po celý den se jim věnovaly naše hostesky, které rozvážely 
nealkoholické i  alkoholické nápoje. Hráči začali docházet kolem 
čtvrté hodiny odpoledne s příjemnou náladou, o kterou se postaralo 
nejen krásné počasí, ale i hřiště, které je v perfektním stavu. Po hře byl 
připraven speciální španělský raut a  španělský DJ, který se postaral 
o tradiční i netradiční španělskou hudbu.

V kategorii 54 – 22,1 zvítězil pan Ivo Šebesta a 1. místo v kategorii 
0  – 22 zaujal pan Matyáš Melíšek, který se zároveň stal absolutním 
vítězem.

Vítězové se těšili ze speciálních cen, např.  Kuchařka plná hudby, 
Poukaz od restaurace La Cabana na degustační menu pro 2 osoby, 
poukaz do vyhlášeného kadeřnictví v  Českých Budějovicích Studio 
21, poukaz do kosmetického studia Lydia Visage, atd.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další návštěvu.
Rádi bychom Vás pozvali na některé blížící se turnaje - 

03.  10.  2015 Mistrovství veřejného hřiště nebo 04.  10.  2015 Pilsner 
Urquell Golf Open. Více informací naleznete na našich stránkách 
http://www.golfhluboka.cz/, nebo na našich FB stránkách.
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Úspěch hlubockého volejbalu 
(sezóna 2014/2015)
Mládež – Mladší žákyně si vybojovaly v minivolejbale po krajském a oblastním 
přeboru i účast na republikovém finále! Minivolejbal se hrál 3 proti 3 hráčkám 
na hřišti 4,5×12 m. Starší žákyně a kadetky hráli okresní přebor v šestkovém 
volejbalu. Přípravka (2.,3. a 4. třídy ZŠ) se připravují na minivolejbal. Dospělí – 
družstvo žen A i B a jedno družstvo mužů hrála úspěšně krajský přebor.

Všem hráčkám a hráčům děkujeme a přejeme hodně sportovních úspěchů 
v nové sezóně.

Za TJ Hluboká, oddíl volejbalu, Petr Kuncl

Hlubocké Princezny začínají 
13. sezónu

Již po třinácté se Hlubocké Princezny pouští do nového školního roku. Po 
třinácté se těšíme na nové kamarádky, tanečnice, které by s námi chtěly trénovat, 
ale také jezdit na soutěže, přehlídky, vystoupení a oslavy. Za těch uplynulých 
12let naší existence jsme navštívily spoustu měst, obcí, soutěží a  strávily 
jsme společně spoustu krásných výletů, táborů a  besídek. Vytvořily jsme si 
společně velkou rodinu a všichni držíme pohromadě. Chodit na mažoretky 
totiž neznamená jen přijít dvakrát týdně do tělocvičny. Na soutěže se vždy 
pilně připravujeme. Když vyrážíme všichni na soutěž, trávíme společně celou 
sobotu nebo neděli. Na soutěžích se vždy snažíme navzájem se podporovat 
a radovat se navzájem z úspěchů, které naše skupiny dosáhnou. I přes to, že je 
vždy konkurence veliká, nějaký ten cenný kov si na krku odvezeme. To je pro 
děti velkou motivací k další práci.

Mažoretky nejsou jen dřina a  tréninky. Snažím se pro děti připravovat 
zajímavé akce. Pravidelně máme tvořivé dílny na Vánoce a Velikonoce, přijde 
za námi Mažomikuláš a  také Mažoježíšek s  dárečky. Když získáme nějaké 
ocenění, zajdeme si společně na pohár nebo zařádit do nějakého zábavního 
parku, větší děvčata třeba na bowling. Již několikrát jsme se zúčastnily 
nějakého televizního pořadu. Například natáčení s  TV Nova do pořadu 
Koření, castingu Talentmánie v  Hudebním divadle Karlín nebo na ČT2 
v záznamu soutěže Taneční skupina roku, kde jsme byly přímo ve finále jako 
vítězové naší kategorie.

Letos se již podruhé chystáme s dětmi přihlásit do národního šampionátu 
mažoretek. V  loňském školním roce nám dala příprava opravdu hodně 
zabrat. Musely jsme do našich tréninků zařadit baletní průpravu, gymnastické 
a taneční prvky, abychom splnily náročné předepsané choreografie.

V  letošním roce jsou naše nejstarší děvčata stejně odhodlaná bojovat 
o cenné kovy na té nejvyšší soutěži. Proto nás čeká opět velmi náročná sezóna.

Děti se u nás v kroužku neučí pouze pochodu a práci s hůlkou. Důležitá je 
také kolektivní práce, loajalita ke kamarádkám, zodpovědnost a  samostatná 
příprava. Stačí dodat trochu motivace a děti jsou velmi pilné a pracovité. Mám 
z nich vždy velkou radost.

Ráda bych přivítala nové děti do naší nejmladší skupiny Pidiprincezničky, 
věková kategorie 4 – 7let. I tyto malé děti si ze soutěží odváží na krku medaile, 
ačkoliv jsou jedny z nejmladších. Trénujeme ve Zlivi, ve čtvrtek od 16:15 – 
17h v sále ZUŠ Zliv, v neděli od 11:15 – 12h v tělocvičně ZŠ Zliv. Samozřejmě 
přijímáme nové děti do všech věkových kategorií.

Budeme se moc těšit na všechny nové kamarády. Více informací na www.
hlubockeprincezny.cz

Za všechny mažoretky, Tereza Kadlecová

Hlubočtí mladší kadeti získali 
5. místo na MČR v baseballu
Ve dnech 18. až 20.  září se naši hlubočtí hráči zúčastnili mistrovství České 
republiky U13. Na tento vrcholný turnaj jsme se kvalifikovali už z červnového 
poháru (4. místo) a jasně potvrdili vítězstvím jihozápadní oblasti.

Na turnaj jsme odjížděli v 11 hráčích a dvou mladých asistentech. Celou 
podzimní přípravu jsme bojovali se zraněnými hráči, nešťastně naplánovanými 
dovolenými a  dokonce i  nezájmem hráčů či rodičů vyrazit na tyto turnaje 
včetně mistrovství. Je to obrovská škoda, protože všichni hráči si můžou užít 
3 dny společně nejen na hřišti…

Naším prvním pátečním soupeřem se stala Třebíč Nuclears, se kterou 
jsme začali hrát velmi pěkně. Do 3. směny jsme drželi se soupeřem 
krok, ale po pár fatálních chybách jsme nakonec prohráli vysoko 5:16. 
Druhým soupeřem byl samotný pořadatel Tempo Titans Praha, kterého 
jsme dobře znali z pražské interligy. Jednalo se sice o papírově nejslabšího 
soupeře ze skupiny, ale začátek zápasu tomu vůbec neodpovídal. Hráči 
se nechali ukolíbat a po »dusné diskuzi« na střídačce se hráči vzchopili 
a zápas otočili na konečných 17:8 pro nás. Tím jsme si zajistili nejhůře 
3. místo ve skupině. Hned po zápasech následovala zasloužená večeře 
a přesun do tělocvičny.

V  sobotu ráno po snídani jsme nastoupili proti favoritům celého 
mistrovství  – Drakům Brno. Tento zápas byl krásnou podívanou jak pro 
diváky, tak samozřejmě pro trenéry obou týmů. Hra měla krásnou dynamiku, 
hodně se pálilo a nechybělo nadšení ze hry. Naši kluci hráli uvolněně a hned 
si vytvořili náskok 4:0, který se nám dařilo udržet až do 3. směny. Pak nám 
soupeř utekl na 4:7, nám se ale podařilo hned vyrovnat na 7:7. V posledních 
dvou směnách se však projevila naše nervozita a větší vůle soupeře po vítězství 
a ten nás nakonec porazil 12:8. V každém případě jsme odehráli hezké utkání 
a od soupeře dostali uznání.

Celé sobotní odpoledne jsme měli volné a využili jej tak na shlédnutí finále 
extraligy Kotlářka Praha vs. Draci Brno, kde za Kotlářku hraje náš domácí 
odchovanec Martin Mužík.

V neděli jsme nastoupili proti Arrows Ostrava, opět jsme se znali z interligy. 
Tento zápas odkaučoval Radek Drmota společně s Martinem Vlachem, protože 
Ondra musel z rodinných důvodů odjet… Všichni se do posledního zápasu 
pustili naplno a soupeře vyprovodili se stavem 11:0. Na mistrovství jsme tak 
získali pěkné 5. místo a potvrdili tak, že stále patříme mezi 5 nejlepších celků 
v republice.

Září bylo pro Hlubokou velice úspěšným obdobím, muži v ČML obhájili 
třetí zlato v  řadě za sebou na půdě soupeře, Martin Mužík získal zlato 
v extralize jako vůbec první hráč z Hluboké a Matěj Vlach dosáhl dokonce na 
perfect season, kdy s Draky vyhrál oblast jižní Morava, pohár ČBA U13 a titul.

Třešničkou na dortu se stal Martin Jiránek, který získal na MČR U13 cenu 
nejužitečnějšího hráče.

Všem zúčastněným hráčům, trenérům a rodičům děkuji za velkou podporu 
nejen při MČR, ale při celé náročné sezóně. Turnaje nejsou jen o výkonech 
na hřišti, ale také o  vzájemné podpoře při dopravě, zajišťování ubytování, 
stravy a vytváření fanclubu… Byl bych rád, kdyby tyto úspěchy namotivovaly 
i ostatní hráče a rodiče v podpoře při tomto krásném sportu…

Dne 17. října (sobota) se koná podzimní celoklubová brigáda, kde budeme 
zazimovávat hřiště… Bude zajištěno bohaté občerstvení a další atrakce včetně 
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vyhlášení nejlepších hráčů sezóny 2015.
Zimní příprava začne na přelomu října a listopadu.

Za realizační tým U13 coach Ondra Konvalinka

Zpráva z Backtoschool U11
V  předvečer návratu do školy startovaly U11 na 
náročném, perfektně zorganizovaném turnaji v  Praze. 
Třináctka hráčů se popasovala s  vysokými teplotami 
a  šesti 90 minutovými zápasy. O  týmy z  Německa 
a  Rakouska doplněné startovní pole vyzkoušelo naše 
rozpoložení na konci prázdnin. Veškeré možné rezervy 
jsme museli nasadit zejména na nadhozu.

Jako vždy jsme chtěli v pořadí skončit co nejlépe a tomu jsme podřizovali 
sestavu. Z  každé čtyřčlenné skupiny postupovali tři nejlepší do čtvrtfinále, 
z toho první tým přímo do semifinále. Po celkem bezproblémovém pátečním 
utkání se Sabatem Praha (výsledek 8:4), v němž jsme točili nadhazovače po 
20 nadhozech, jsme v  ranním sobotním zápase tvrdě narazili na Arrows 
Ostrava. Soupeř byl lepší ve všem. Na nadhozu, pálce i v obraně. Navíc, když 
jsme se ve dvou směnách nadechovali k náporu, vždy nás zastavil zbytečný 
out vyplývající z našeho špatného běhu po metách. Po porážce 4:12 a další 
výhře Ostravy nad Sabatem jsme už těžko mohli pomýšlet na přímý postup 
z prvního místa. V posledním utkání ve skupině protiKachnám z Vídně jsme 
i tak chtěli vyhrát. Polepšili jsme se v poli a velmi koncentrovaně nadhazoval 
Viktor Sedláček. K vítězství 5:2 přispěl 7 strikeouty.

Turnajový pavouk nám do čtvrtfinále (celkem náš třetí sobotní zápas) 
nadělil Výběr severního Německa. Hrál se dramatický zápas plný zvratů. 
Nepříznivý průběh jsme ve 3.směně otočili na 5:3. Němci kontrovali 
homerunem na 5:4. Ve 4.směně se po sérii hitů dostali do vedení 5:8. 
I přes dobrý tlak a snahu se nám už jen podařilo zkorigovat na 7:8. Přesto 
jsme mohli hráčům poděkovat za nasazení a  bojovnost. Němci nakonec 
postoupili do finále a skončili druzí.

Nedělní dva zápasy ve skupině o 5.-8. místo nás zastihly v dobré pálkařské 
formě. Kotlářka Praha, na kterou jsme v sezóně zatím vždy vyzráli, nepříjemně 
kousala a de facto celé utkání vedla. My jsme tlačili, ale neměli tolik potřebné 
štěstí na dobře umístěné odpaly. Do dohrávky jsme vstupovali o  krok 
pozadu 5:6. V  dohrávce jsme zaútočili 5 hity (z  toho 1xtriple a  3xdouble) 
a nekompromisně došli k výhře 9:6. Následoval náš poslední zápas, v němž se 
hrálo o 5.místo. Opět s Vienna Diving Ducks. Utkání nebylo zvlášť pohledné. 
Oba týmy se trápily na nadhozu, Hluboká rozdala soupeři dokonce 16 met 
zdarma. Naštěstí jsme to vyvážili dobrou pálkou a  ve 3. a  4.směně získali 
rozhodující náskok 15:6 a ač jsme na nadhozu kolísali stále více, udrželi jsme 
ho - 15:10.

Výsledné 5.místo není důvodem k  jásání, ale ani ke smutku. Po většinu 
času jsme hráli svůj standard. Cestu do semifinále jsme si sami zkomplikovali 
zbytečně vysokou prohrou s Ostravou. Naši nadhazovači si sáhli na dno. Nebyli 
v  top formě. O tom hovoří fakt, že jsme soupeřům nabídli 40 met zdarma, 
zatímco oni nám jen 20. V tomto ohledu máme, co zlepšovat a těšíme se na 
přínos těch, kteří na turnaji nebyli. Dá se konstatovat, že poslední 4 utkání na 
turnaji nám vyšly v útoku. Potřebujeme, aby tlak na soupeře vyvíjela i druhá 
část pálkařského pořadí.
Hlubokou reprezentovali

Sára Černá OF, Verča Fuková 1 B,P, Filip Hanzalík C,OF, Matěj Hošna 
2 B,P,OF, Ondra Humpolec OF, David Jelínek C,1 B,P,3 B, Lukáš Jelínek OF, 
Matěj Klang 3 B,P,SS, Pepa Kovanda OF,C,3 B,2 B,P, Bóďa Lexa OF, Michal 
Malát SS,P,3 B, Viktor Sedláček OF,P,1 B, Martin Zíka OF

S koučováním pomáhali Vojta Kobes a Filip Hošna.
Výsledky Sokola Hluboká
skupina: vs Sabat Praha 8:4, vs Arrows Ostrava 4:12, vs Vienna Diving Ducks 5:2
čtvrtfinále: vs North Germany All Stars 7:8
o 5.-8.místo: vs Kotlářka Praha 9:6, vs Vienna Diving Ducks 15:10

Konečné pořadí
1.Hroši Brno
2.North Germany All Stars
3.Tempo Titans Praha
4.Arrows Ostrava
5.Sokol Hluboká
6.Vienna Diving Ducks
7.Sabat Praha
8.Kotlářka Praha
Odkaz na web turnaje: http://www.back-2-school.net/

Zlatá neděle
Bezesporu zlatým písmem se zapsala neděle 20. září do historie hlubockého 

klubu. Muži už potřetí za sebou kralovali v  ČML, Martin Mužík získal 
s  Kotlářkou extraligový titul a  Matěj Vlach v  barvách Draků Brno vyhrál 
mistrovství ČR U13. Martin Jiránek v dresu Hluboké získal na »třináctkách« 
individuální cenu MVP turnaje.

V půlce sezóny by na obhajobu mužů v ČML moc lidí nesázelo. Nacházeli 
se v polovině tabulky s bilancí 6 výher a 6 proher. Dobrý finiš v základní části 
stačil jen na 3. místo. Obě série play-off, semifinále s Jabloncem a finále s Třebíčí 
Nuclears zahajovali na hřištích soupeře. Přesto parta kolem trenéra Michala 
Kapra zápas od zápasu dokazovala, že i  díky zkušenostem z  předchozích 
dvou sezón zvládá náročné okamžiky play-off lépe než konkurenti. V  sérii 
proti ambiciózní, extraligové plány spřádající Třebíči je mohl zastavit snad jen 
vynikající venezuelský nadhazovač Ochoa. I toho se však hlubockým povedlo 
ve druhém zápase série porazit, což se ukázalo jako klíčové. Za vyrovnaného 
stavu 2:2 hostila rozhodující páté utkání Třebíč. Sokol Hluboká zaskočil 
soupeře hned v první části utkání a po skvělé hře vybojoval pohár po vítězství 
4:0.

Husarský kousek se povedl Martinu Mužíkovi. Během sezóny se dokázal 
probojovat do nabité sestavy pražské extraligové Kotlářky. V  týmu, v  němž 
mezi opory patří cizinci a mladí čeští hráči se zkušenostmi s amerických týmů, 
sice nehraje catchera, ale díky silným odpalům nastupuje jako suplující pálkař 
za nadhazovače (DH - designated hitter). 20.  9. Kotlářka dotáhla finálovou 
sérii s  hegemony extraligy Draky Brno do úspěšného konce 3:2 na zápasy. 
Martin se stal prvním hráčem z  líhně Hluboké, který dosáhl na extraligový 
titul mezi muži.

Vysněný titul získal tuto neděli také Máťa Vlach hrající za Draky Brno. Ve 
finálovém utkání na mistrovství ČR U13 v Praze odehrál celý zápas jako šestý 
pálkař line-upu a  vystřídal posty druhé mety a  catchera. Hrál sebevědomě 
a výhře nad Sabatem Praha přispěl dvěma krásnými odpaly a třemi doběhy.

Na tomto mistrovství U13 z Hluboké obsadily 5.místo. Velkého ocenění za 
svůj přínos pro tým se při vyhlašování cen dočkal Martin Jiránek. Skvěle pálil 
i nadhazoval a řekl si o cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje (MVP).

Týmu mužů, oběma Martinům a Máťovi blahopřejeme. Určitě je to super 
odměna za jejich úsilí a motivace do dalšího tréninku.

SPORT
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POZVÁNKY

Hluboká nad Vltavou nabídne další skvělou atrakci pro malé i velké!
Na svátek sv. Václava, tedy 28. září, otevřel Lovecký zámeček Ohrada 

Hluboká nad Vltavou svá sklepení a  nabídl všem POHÁDKOVÉ 
PODZEMÍ. Jedná se o  stálou expozici pohádkových bytostí, 
s  doprovodným programem (kvízy, interaktivními panely, optickými 
klamy).

Spleť podzemí Loveckého zámečku Ohrada poskytla útočiště 
pohádkovým bytostem. Kohože v  podzemí najdeme? Popelku, věčně 
přebírající hrách, vodníka Brčko s  jeho dušičkami pochytanými 
na Munickém rybníce, Sněhurku a  sedm trpaslíků, černokněžníka 
s tajemnou koulí, Červenou Karkulku, Bílou paní s klíči od všech zámků 
a  hradů v  jižních Čechách, bezhlavého rytíře, Peklo, a  spoustu dalších 
pohádkových atrakcí, jako jsou například unikátní pekelné váhy, které, jak 
slibují, zvládnou zvážit i  tak velké hříchy, jaké měla Dorota Máchalová, 
a také každý návštěvník dostane možnost se zapsat do Knihy hříchů, či se 
stát součástí hostiny samotného Lucifera.

Na slavnostní otevření v pondělí 28. září si Lovecký zámeček připravil 
malé překvapení pro děti: ke každému zakoupenému lístku dostal malý 
návštěvník dáreček a mohl hledat na nádvoří ukrytý poklad.

Lovecký zámek Ohrada je barokní zámek 2 km od Hluboké nad Vltavou, 
v  němž sídlí Muzeum lesnictví, myslivosti a  rybářství. Jedno z  nejstarších 
českých muzeí stojí na břehu Munického rybníka v  těsné blízkosti ZOO 

Ohrada.
POHÁDKOVÉ PODZEMÍ
Otevírací doba NZM Ohrada: $1
duben – květen ÚT – NE 09:00 – 18:00
červen Út – NE 09:00 – 19:00
červenec – srpen PO – NE 09:00 – 19:00
září Út – NE 09:00 – 18:00
říjen ÚT – NE 09:00 – 17:00
listopad zavřeno
prosinec – únor Út – Ne 09:00 – 16:00 příspěvková organizace Ministerstva 
zemědělství ČR
březen Út – NE 09:00 – 17:00

Kontakt:
Mgr. Martin Slaba, ředitel NZM Ohrada
tel: 728 229 745, www.nzm.cz/ohrada/
Valerie Chromá, DiS., jednatelka Deep4fun, s. r. o.
tel: 777 278 426, www.pohadkovepodzemi.cz
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Konec srpna mají už tradičně milovníci koní a  jezdeckého sportu 
spojený se závody v  parkuru ve dvoře Vondrov. Ani letos tomu 
nebylo jinak a ve dnech 29. a 30. srpna 2015 proběhl už 16. ročník 
soutěže v parkuru – Velká cena města Hluboká nad Vltavou.
Program závodů, pořádaných společností Koně Vondrov, znamenal 
pro diváky opět zajímavou podívanou na výkony koní a jezdců na 
dráze a překážkách s různými stupni obtížnosti. Skokové soutěže, 
rozdělené podle kategorií a  také podle náročnosti skokových 

variant, měly letos o  jeden »stupeň obtížnosti« víc  – horké až 
tropické počasí. I  pod naplno sálajícím slunečním »reflektorem« 
ale jezdci a  koně předvedli své parkurové umění perfektně a  byli 
odměněni nejen cenami (a koně ošatkou ovsa), ale také potleskem 
a  uznáním diváků. A  potlesk patřil i  Miroslavu Simandlovi, 
který v  doprovodném programu akce předvedl ukázku přirozené 
komunikace s koněm.

Lucie Burianová

Pohádkové podzemí na zámečku Ohrada – »Pojďte s námi do pohádky«

Svátek koní a parkuru ve dvoře Vondrov
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HUDBA

Pěvecký sbor Záviš 
a hudební festival

Hudební festival Hluboká byl pro nás opět velkou výzvou. Být na programu 
vedle takových jmen, jako je Spirituál kvintet, Ondřej Brzobohatý, Věra 
Martinová nebo skupina No Name, je opravdu odměnou. O  to více 
jsme se snažily, aby náš výkon odpovídal této společnosti. Věnovaly 
jsme tomuto koncertu celé jaro i  téměř celé léto. Neznamená to jenom 
nazkoušet písně, ale sestavit celý program, průvodní slovo – prostě celkové 
aranžmá. Doufáme, že se nám to vše povedlo. Cítíme to z  ohlasů jak 
těsně po koncertu, tak i v následujících dnech. Každá chvála nás moc těší 
a povzbuzuje do další práce. Děkujeme všem, kdo na koncert přišel, ale 
i těm, kteří nás podporují jiným způsobem.

Opravdu velký dík patří sbormistryni Mileně Horníkové a klavíristce 
Soně Kroutilové. Bez jejich zodpovědné a precizní práce s celým sborem, 
bychom těžko mohly nazkoušet Sbor Židů z  opery Nabucco či Sbor 
venkovanů z opery Prodaná nevěsta od B. Smetany.

Lidové písně i ostatní skladby nám upravuje Ing. Jiří Chvátal. Jsou nám 
šité na tělo a myslíme, že pro posluchače příjemné na poslech. Jiřímu též 
děkujeme a doufáme, že nám ještě mnoho skladeb připraví.

Ještě jedna informace. Na hudebním festivalu jsme poprvé při vstoupení 
použily praktikábly. Pro čtyřicetičlenný sbor je tato pomůcka opravdu 
důležitá. Již několik let jsme usilovaly o jejich získání. Toto naše přání, se 
nám konečně splnilo.

Chceme poděkovat tímto způsobem firmě STAVITELSTVÍ KAREL 
VÁCHA A SYN, s. r. o., jmenovitě panu Karlu Váchovi a Radku Váchovi, 
kteří nám praktikábly vyrobili přesně na míru a ještě jako sponzorský dar. 
DĚKUJEME!

J. Šindelářová

Poprvé v hledišti
Jsem už dlouhé roky členkou ženského pěveckého sboru Záviš. Mnohokrát 
jsem z jeviště pozorovala diváky sedící v publiku a přemýšlela, bude se jim 
vystoupení líbit? Přišli ze zvědavosti, z povinnosti jako rodinní příslušníci 
a kamarádi, nebo na náš koncert zavítali jenom náhodou?

Tentokrát jsem tedy seděla v  publiku. Při nástupu sboru na vysoké 
praktikábly za tlumeného osvětlení, jsem měla trochu obavy o bezpečnost 
zpěvaček. Ale po vtipném úvodu naší bezprostřední moderátorky 
Martiny Bártové a po úvodní písničce české, která vždycky dojme, jsem 
si už jenom užívala roli diváka a  posluchače. Lidové písničky zpívané 
s radostí a lehkostí, nově zařazené melodie z pohádek, upravené Ing. Jiřím 
Chvátalem, i změnu oblečení zpěvaček, ve kterém se na tomto koncertě 
předvedly poprvé a  moc jim to slušelo. Také na naší sbormistryni byla 
patrná spokojenost. Děvčata si vzala k  srdci všechny připomínky, které 

během nácviku vyslovila. Jednotné začátky, správná dynamika uvolněné 
a  citlivé přednesy poezie, výborně zazpívaná sóla. Bezchybný klavírní 
doprovod Soni Kroutilové celkový dojem ještě umocnil.

…
Myslím, že už vím, proč máme obecenstvo, které pravidelně navštěvuje 

naše koncerty. Já sama se už moc těším, až se zase mezi děvčata sboru 
Záviš postavím a dovolte mi přiznat, jsem pyšná na to, že mezi ně patřím.

Jana Marková

Přátelský koncert
■ Sheldon Singers a Záviš pod jednou (kostelní) střechou

V kostele sv. Jana Nepomuckého na Hluboké se 23. září setkaly dva sbory. 
Písně ze svého repertoáru zazpívaly jak hosté z Anglie, tak místní ženský 
sbor. Bylo to milé setkání, a to zřejmě pro zpěváky i pro posluchače. České 
písničky známe pochopitelně líp, máme je naposlouchané. Ale i anglický 
repertoár, navíc podporovaný mužnými basy, si hlubočtí návštěvníci 
koncertu se zájmem poslechli. Protože tradiční anglické lidové, či písně 
irské nebo skotské naživo obvykle neslýcháme. A  na závěr Angličani 
přidali i lidovou českou píseň Trubte v trubu.

Pěvecký sbor Sheldon Singers, vznikl v  roce 1987, a  je dnes 
nejznámějším a  respektovaným sborem ve východním Devonu. 
Původně komorní sbor představuje širokou škálu hudebních žánrů, 
od madrigalů až po oratoria. Každý rok vystupují se dvěma hlavními 
koncerty, období léta věnují zahraničním turné nebo ho tráví v jedné 
z velkolepých anglických katedrál.

Anglický sbor přijel jako host Česko-anglického gymnázia 
v Českých Budějovicích, nicméně ubytován byl v L clubu na Hluboké, 
a  naše město se jim líbilo. Jistě nejen proto, že mu vévodí kopie 
zámku ve Windsoru. Vzájemný kontakt mezi sbory byl samozřejmě 
podtržen přátelským a  neformálním přístupem hlubockých a  již 
proslulou pohostinností členek našeho sboru. Opět nezaváhaly a  na 
společné posezení v zasedací síni radnice napekly a připravily spoustu 
domácího pohoštění, však víme, že jsou nejen skvělé zpěvačky, ale také 
kuchařky.

Angličtinou dnes už vládne více Čechů, takže ani domluva není 
nepřekonatelný problém. Nicméně za excelentní překlad českého slova 
anglickým hostům na koncertě je třeba pochválit Magdu Smrčkovou. 
Všechny zpěvačky, sólistky, klavíristka i  sbormistryně předvedly 
krásný výkon, naše »amatérky« se zkrátka mezi profesionály stydět 
vůbec nemusí.

Anglický sbor Sheldon Singers zazpíval na druhý den 
i v Budějovicích, a rovněž tam vzbudil příjemný ohlas.

Doufejme, že i nadále budou evropské kontakty plné vzájemné úcty 
a přátelství, a budeme se moci setkávat v pohodě a s radostí ze života.
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CENU VSTUPENKY U V·ECH FILMOV¯CH P¤EDSTAVENÍ SI URâUJE DISTRIBUTOR!!!

11.
NEDùLE
17.00hodin

USA–2015 animovan˘ /komedie / rodinn˘ (90 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
Hotelu Transylvánie se zaãíná dafiit, ale Dracula si není jist˘ sv˘m vnukem Denisem...
ReÏie: GENNDY TARTAKOVSKY (âESK¯ DABING!!!)

KOMORNÍ SCÉNABIOGRAF

KULTURNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Masarykova ulice 974 – telefon: 387 966 170, 774 457 269 • www.kcpanorama.cz 

¤ÍJEN 2015

VSTUPENKY MOÎNO RESERVOVAT NEBO ZAKOUPIT V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 - 10.00 HODIN, NEBO 1 HODINU P¤ED ZAâÁTKEM P¤EDSTAVENÍ, JIÎ OD 20. ZÁ¤Í 2015 !!!
RESERVOVANÉ VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDùJI 30 MINUT P¤ED ZAâÁTKEM P¤EDSTAVENÍ, POTÉ BUDOU UVOLNùNY K PRODEJI !

2.
PÁTEK

19.00hodin

âR–2015 drama/krimi (97 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘ od 12 let

GANGSTER KA
Mrknutím oka okrádá stát o miliardy... Jeho nejvût‰í obchod století se blíÏí...
Hrají: HYNEK âERMÁK, PREDRAG BJELAC, MIROSLAV ETZLER, MARIAN RODEN ad.
ReÏie: JAN PACHL

3.
SOBOTA
19.00hodin

FRANCIE–2015 historick˘/drama (120 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘ od 12 let

ÚÎASN¯ BOCACCIO
Florencie, Itálie, rok 1348... V Toskánském mûstû fiádí ãerná smrt, ale skupina mlad˘ch lidí proÏívá Dekameron ...
Hrají: LELLO ARENA, PAOLA CORTELLESI, CAROLINA CRESCENTINI, FLAVIO PARENTI ad.
ReÏie: PAOLO TAVIANI (âESKÉ TITULKY!!!)

9.
PÁTEK

19.00hodin

FRANCIE–2015 akãní/krimi (90 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘ od 12 let

NEMILOSRDN¯
Buren je star‰í policajt, co nikdy nehrál podle úfiednick˘ch pravidel ...
Hrají: JEAN RENO, CATARINA MURINO, ALBAN LENOIR, THIERRY NEUVIC ad.
ReÏie: BENJAMIN ROCHER (âESKÉ TITULKY!!!)

10.
SOBOTA
19.00hodin

âR–2015 drama (104 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

LAPUTA
Co se Ïivotem na ostrovû, kterému hrozí záchrana ...
Hrají: TEREZA VO¤Í·KOVÁ, MARIKA ·OPOVSKÁ, PETR STACH, KLÁRA MELÍ·KOVÁ ad.
ReÏie: JAKUB ·MÍD

15.
âTVRTEK
19.00hodin

âR/SLOVENSKO–2015 komedie /krimi (115 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

WILSONOV
1. svûtová válka skonãila a v jednom mûstû ve stfiední Evropû se schyluje k pfiipojení k USA...
Hrají: VOJTùCH DYK, JI¤Í MACHÁâEK, JAN KRAUS, TÁ≈A PAUHOFOVÁ ad.
ReÏie: TOMÁ· MA·ÍN

17.
SOBOTA
19.00hodin

USA–2014 fantasy/rodinn˘/dobrodruÏn˘ (111 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

PAN
Své dûtství strávil v sirotãinci, ale ve své fantazii se ocitá v zemi Zemi Nezemi...
Hrají: CARA DELEVINGNE, AMANDA SEYFRIED, HUGH JACKMAN, ROONEY MARA ad.
ReÏie: JOE WRIGHT (âESK¯ DABING!!!)

23.
PÁTEK

19.00hodin

USA–1994 romantick˘ /drama /komedie (142 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

FOREST GUMP
ProsÈáãek Forest dûlal od dûtství co se mu fieklo… Foreste – utíkej...
Hrají: TOM HANKS, ROBIN WRIGHT, GARY SINISE, MYKELTI WILLIAMSON ad.
ReÏie: ROBERT ZEMECKIS (âESKÉ TITULKY!!!)

24.
SOBOTA
19.00hodin

USA/SRN–1979 romantick˘ /komedie (121 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

VLASY
S Hippies proti zbytnûlému konzervatismu...
Hrají: JOHN SAVAGE, TREAT WILLIAMS, BEVERLY DˇANGELO, ANNIE GOLDEN ad.
ReÏie: MILO· FORMAN (âESKÉ TITULKY!!!)

31.

sobota 
19.00hodin

REQUIEM dmoll
Wolfgang Amadeus MOZART
Pûvecké sbory Jakoubek, Smetana, Adama Michny, Jindfiichohradeck˘ symfonick˘ orchestr...
Sólisté: E.K¯VALOVÁ-soprán • J.KOSINOVÁ-alt • O.SOCHA- tenor • M.VODRÁÎKA-bas

Dirigent: PETR PÍ·A

kostel sv. Jana Nepomuckého Hluboká nad Vltavou

DùTSKÉ P¤EDSTAVENÍ

30.

31.

19.00hodin

„A DO PYÎAM“
Divadelní pfiedstavení – komedie

Divadlo Pikl
pátek a sobota

20. NAROZENINY 
KC PANORAMA 

LOUâENÍ S LÉTEM V AJG HLUBOKÁ
!!!VSTUP ZDARMA!!!

16.

pátek
19.00 hodin

KONCERT ABBA revival
(koncert je k stání)

Pofiádají AJG a Sinfonie s.r.o.
Sál AJG Hluboká nad Vltavou

VSTUP ZDARMA

VSTUP ZDARMA



Děkuji městu Hluboká, 
děkuji AJG, děkuji sponzorům, 
děkuji posluchačům, 
děkuji zaměstnancům AJG, 
děkuji pořadatelům 
  – Petr Píša.
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