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Jak se žije
vozíčkářům
Rozhovor s Jitkou Fikotovou
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Velkej pes, malej pes, kočka, morče, u  veterináře 
jsme jedna rodina. Bezmoc a bolest snášejí zvířata 
trochu jinak než lidé, ale i  tady záleží, mají-li 
podporu svých páníčků, stejně jako u  lidských 
pacientů je nutná účast nejbližších, aby se pacient 
lépe hojil.

Naše Lucky, povídá majitelka nádherné feny 
leonbergra (v  lesklém kožichu a  s  výstavním 
čumákem), je takovej lidumil, že nesežere ani 
rybu, kterou jí dám do misky vcelku. Pošťuchuje ji, 
pomáhá jí, aby se zvedla a  žila dál. Div jí nedává 
umělé dýchání. Tak jí rybu musím naporcovat, aby 
ji sežrala. Za řeči vkládá Luckynce do tlamy (velké 
jako celá naše Dorinka), piškot za piškotem. Psice si 
je velmi něžně z prstů své paničky odebírá.

Koukám, že máte větší spotřebu piškotů než my, 
podotýkám. To asi jo, ulpí paní pohledem na našem 
dvoukiláčkovi. A  taky jí je nemusím rozlamovat, 
usmívá se.

Obrovský kolos rotvajlera leží na dece v čekárně 
na zemi a  chrápe, až se třesou zdi. Vyspává už 
3/4  hodiny narkózu a  když se konečně probudí, 
zapátrá připitomělým pohledem okolo sebe. My, 
majitelé maličkých psíků je rychle ochranitelsky 
přichýlíme ještě hlouběji do náruče. Ale ten zápasník 
ve velmi těžké váze nakonec vstane, opatrně chytne 
balanc, a  jak jen důstojně to jde, opouští čekárnu 
rychlým krokem i  se svými dvěma páníčky. Kdo 
by taky zůstával rád na místě, kde ho položili na 
lopatky, a  to ještě ne v  čestném boji, ale nějakým 
dryjákem ve stříkačce…

Tady se i úplatky na rozdíl od lidských nemocnic 
předávají docela jednoduše a  bez rozpaků. Na 
krabici se švestičkami nikoli ze zahrádky, ale 
z Leonfeldenu (jsou v čokoládě a s rumem), se podívá 
paní doktorka rozzářenýma očima a  poděkuje. Je 
potěšena. Já taky. Jak totiž vyjádřit obdiv a vděčnost 
za to, že veterinářka dokázala skoro hodinu operovat 
půlcentimetrové očičko naší Dorinky. Od narození 
trpěla Dora syndromem suchého oka. Zkrátka slzný 
kanálek neslzel, a to je průšvih. Kapat do očka každé 
dvě hodiny následující celý psí život, to je fakt nad 
lidské síly i hodně pečlivého páníčka.

A  tak nejen lidi, i pesani už mají své specialisty. 
Paní doktorka Míková oči umí, a tak jsme se odvážili. 
Princip je v tom, že se do psího oka převede slinná 
žlázka a  vlhčení oka je vyřešeno. Čtrnáctidenní 
rekonvalescence, oko zpočátku oteklé tak, že pejsek 

připomíná pejska příšerku z  hororových filmů 
Tima Burtona. Krátká reoperace třetí den, protože 
očičko se rozhodlo vchlípit dovnitř oka i  řasy 
a  chlupy, ale pak už se regenerujeme ze všech sil. 
Pes běhá s  kornoutem na krku, aby si hojící oko 
nedrápal, kornout je sice otrava, ale jinak pejsek 
neřeší žádné psychické ani fyzické problémy. Bere 
zkrátka situaci tak, jak je, a s heslem: Pokud je plná 
miska a chutná mi, o nic nejde, se nadále svědomitě 
účastní rodinného života. Dotazem, zda se naší 
Doře po narkóze neztratilo těch pár mozkových 
buněk, které vlastnila (nemáme na rozhazování!), 
své obavy o  její zdraví vyjádří i  cynicky se tvářící 
dospělý syn. A  manžel stupňuje rozmazlování 
zvířátka k maximu.

Soucit s  trpícími je prostě vlastnost, kterou 
disponují nejen lidé, myslím, že i  zvířata dovedou 
pomáhat. Sobě vzájemně, nám lidem. Psi jsou 
zkrátka členy naší rodiny, a  i  když nejsme úplní 
fanatici, prostě je máme rádi, a potřebují-li pomoc, 
kterou můžeme zvládnout, dáme jim ji.

Lidi jsou lidi, a mají spoustu dobrých i špatných 
vlastností. Ale v  každé rodině, v  každé komunitě, 
v každé zemi se naštěstí vždycky najde někdo, kdo 
má dar rozeznat, kde a  kdo z  dalších lidí okolo 
potřebuje trochu pomoci, a jak. A dokáže k pomoci 
pohnout i ostatní. Pomáhat můžeme už třeba jenom 
tím, že někomu zvedneme náladu. Psychickou 
podporou, darem, výzvou i  pro ostatní. Pomáhat 
si je lidské, a nemusí to být jen uštědřený milodar. 
Dávání je jen tehdy dobré a příjemné, pokud si ho 
v lásce a pohodě užijí obě strany.

Je březen, blíží se Velikonoce a velká obří vajíčka 
se zase vrátí na Hlubokou. Loni započatá tradice, 
jak si užít Velikonoce vesele a trochu jinak, přinesla 
tehdy jednomu hendikepovanému cyklistovi 
z Hluboké nové kolo. Ano, nadšeně na něm drandí 
kolem dokola Hluboké. Však ho potkáváte…

A letos? Druhý pokus. Užijeme si znovu hledání 
velkých vajíček v  trávě  – a  trochu si zasportujeme 
- a jen tak mimochodem pomůžeme zase. Protože, 
proč by se nám nemělo chtít? Tentokrát můžeme 
pomoci do sedla elektrického skútru Jitce, která se 
po světě pohybuje na vozíčku a dá jí to docela práci. 
Můžeme jí to ulehčit, když budeme chtít.

Alena Mitter
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Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje 

občanům, kteří v měsíci březnu 2016 oslaví 
významná výročí.

Vlášková Terezie  Hluboká 94 let
Sobolíková Marie Hluboká 90 let
Musil Josef  Jeznice  85 let
Dvořáková Marie Hroznějovice 85 let
Štěpka Václav  Jeznice  75 let
Vilímková Jana  Hluboká 75 let
 

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

Narodili se
Jelínek Tomáš  Munice
Mincu Magdaléna Hluboká
Šebková Bella  Hluboká
Honsová Nikola Hluboká

Opustili nás
Kuboušek Jiří  Hluboká
Kunášová Marta Jeznice
Marek Jan  Purkarec
Soukupová Marie Hluboká

Společenská kronika
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

Z jednání rady města
■ Rada města znovu projednala návrh rozpočtu města na rok 2016 v členění 

příjmy a  výdaje. Rozpočet je vytvořen jako schodkový s  tím, že schodek je 
vyrovnán zařazením části přebytku hospodaření a  převodem z  FRB. Rada 
města ukládá MÚ zpracovat do návrhu rozpočtu města na r. 2016 připomínky 
a předložit návrh k projednání finančnímu výboru a ke schválení zastupitelstvu 
města.

■ Rada města konstatuje, že v  případě obdržení dotace pro TJ Hluboká na 
rekonstrukci zázemí fotbalových hřišť v rámci programu »Podpora materiálně 
technické základny sportu« je město připraveno dofinancovat tuto akci.

■ Rada města souhlasí s  prodloužením nájemního vztahu týkajícího se 
městského zimního stadionu (na zveřejněný záměr pronájmu MÚ neobdržel 
žádné jiné nabídky).

■ Rada města souhlasí s pronájmem pozemků v k.ú. Hrdějovice n dobu 3 let 
za účelem zřízení hřiště pro volnočasové aktivity, zejména pak fotbalgolf s tím, že 
v případě ukončení nájmu uvede nájemce pozemky do původního stavu.

■ Rada města souhlasí s  umístěním nově vznikající společnosti Cracking 
Bits, s. r. o. v objektu v Masarykově ul. č. p. 35.

■ Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje informoval o možnosti požádat 
o  poskytnutí investiční dotace na věcné prostředky požární ochrany jednotek 
SDH. V  dotačním programu je uvažováno s  30  % účastí obce a  70  % dotaci 
Jihočeského kraje. SDH Hluboká má zájem o modernizaci dýchacích přístrojů 
za nové, modernější a přetlakové. SDH Kostelec má zájem o pořízení kalového 
čerpadla. Stávající čerpadlo předají SDH Hroznějovice a pořídí silnější.

■ Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele projektu 
»Analýza rizik ohrožení životního prostředí vlivem skládek dehtů na lokalitě 
Řídká Blana.«

■ Na základě vývoje legislativy, požadavků správce pohřebiště a  nájemců 
hrobových míst a  v  souvislosti s  praxí při výkonu správy veřejných pohřebišť 
města byl MÚ vypracován návrh změn řádu veřejného pohřebiště, přijatého 
radou města 11. 9. 2008. Jedná se o změny týkající se kompetencí jednotlivých 
subjektů (správce, pozorovatel, atd. Navrhované změny byly komunikovány mezi 
MÚ a PMH a jsou v nově předkládaném návrhu již zapracovány. Krajský úřad, 
coby věcně příslušný schvalovací orgán, navržené znění řádu schválil.

■ Na město Hluboká se obrátil Osadní výbor Bavorovice se žádostí o zajištění 
snížení maximální povolené rychlosti na komunikaci III/10585, která prochází 
obcí, a  to na 30 km/hod. A  na komunikaci II/105 v  prostoru autobusových 
zastávek, a to na 70 km/hod.

■ Na základě požadavku města Hluboká bylo provedeno tak jako každý rok 
výběrové řízení zakázky malého rozsahu na akci »Práce v  lese pro rok 2016.« 
Jedná se o  činnosti související se správou městských lesů. Obesláni byli tři 

uchazeči, do termínu byly doručeny tři nabídky, vybrána byla nejnižší nabídková 
cena firmy Lesy Jedlička, s. r. o.

■ Rada projednala návrh rozpočtového výhledu na r. 2017 – 2021. Je zpracován 
na období pěti let dle známých údajů v  souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
včetně přehledu o splátkách úvěrů.

■ Podobně jako v minulých letech byly radě města předloženy plánované akce 
jednotlivých osadních výborů v  roce 2016. Tento proces je nutný proto, aby 
případné nákladnější investiční záměry OV byly prováděny s vědomím orgánů 
obce. OV obdržely dopis od MÚ, kde jim byly stanoveny dle schváleného klíče 
prostředky na rok 2016. OV předložily na tyto prostředky návrhy akcí, které 
by chtěly realizovat. Na základě jejich žádostí byly do roku 2016 převedeny 
nevyčerpané prostředky z roku 2015. Rada města souhlasí s využitím prostředků 
dle předložených návrhů s tím, že všechny akce podléhají kontrole MÚ a větší 
akce budou realizovány po schválení rozpočtu města na jednání zastupitelstva.

■ Rada města souhlasí s  úpravou hranic pozemku určeného pro stavbu 
fotbalové tribuny se zázemím dle předloženého návrhu stavby.

■ Město připravuje stavbu nové zastávky v Bavorovicích, která by u některých 
autobusových linek nahradila zastávku na silnici II.ú105 a  odstranila by 
nebezpečné přecházení přes silnici II./105. Po zvážení několika variant bylo 
jako vhodné vybráno místo nedaleko křižovatky na jižní straně komunikace 
III./10585 vedoucí do Bavorovic. Pro zastávku, přilehlý chodník a  točnu jsou 
použity pozemky města. Rada města souhlasí se zachováním stávajícího systému 
přístupu pro zemědělské pozemky jižně od Bavorovic a s jednáním s vlastníky 
zemědělských pozemků o  změně přístupu na tyto pozemky po nabytí právní 
moci územního rozhodnutí na autobusovou zastávku v Bavorovicích.

■ Rada města souhlasí s uzavřením předloženého návrhu smlouvy o výkonu 
některých činností správce přístaviště v  Purkarci se společností Ředitelství 
vodních cest ČR.

■ Rada města souhlasí se záštitou třetího ročníku běžeckého závodu ze Šumavy 
do Prahy o  délce asi 360 km, který se má konat 14.–15.  5.  2016 pod názvem 
Vltava run 2016. Závodníci budou večer a v noci ze 14. 5. probíhat přes Hlubokou 
do Purkarce. Pořádá společnost Top4Running, s. r. o.

■ Rada města povoluje pro školní rok 2016-2017 v  souladu se zákonem 
o obcích výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy z 24 dětí na 26 dětí.

■ Ředitel PMH předložil radě města informaci, že v návaznosti na pořízení 
nového popelářského vozidla MAN a  vysokým nákladům na opravy vozidla 
SCANIA zahájil PMH kroky směřující k  odprodeji tohoto vozidla. Výtěžek 
z prodeje bude použit na repasi nástavby vozu Renault a případné další nutné 
opravy. PMH bude i  do budoucna provozovat dva popelářské vozy s  tím, že 
REANULT bude využíván jako záložní vozidlo pro posílení svozu v  případě 
potřeby, nebo jako hlavní svozové vozidlo při servisu a opravách vozu MAN.

Proč se kácí stromy v parku?
Na mnohé dotazy ohledně kácení vzrostlých smrků v  zámeckém 
parku jsme získali krátké vysvětlení od vrchní zahradnice zámku 
Hluboká Jitky Böhmové: »Ke kácení jsme přistoupili velmi neradi, a to 
z  důvodu napadení smrků kůrovcem. Bohužel, na oslabení stromů 

se podepsalo i  loňské sucho. Kůrovec je velmi nebezpečný, a  proto 
musely být smrky, které nápadně rychle usychaly, odkáceny. Na jejich 
místo budou následně vysázeny nové mladé smrky.«

Tajemství rozluštěno
»Přečetla jsem si článek z únorového Zpravodaje Starosta města a malá bilance… Děti na fotografii 
jsou z Kostelce. Foto bylo pořízeno na podzim roku 1991 mou osobou, protože v té době se otevřela 
díky panu Pudilovi a  radním města Hluboká v  Kostelci škola, a  náš první výlet byl na Hlubokou 
a pochopitelně i na radnici, abychom poděkovali vedení města.«

Jména dětí – dnes už dospělých - máme díky dlouholeté ředitelce školy v Kostelci Laďky Vítovcové 
v redakci k dispozici.

Pokud se nám je podaří kontaktovat, těšíme se, že uděláme novou aktuální fotografii – po 25 letech.
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ROZHOVOR

Jitka Fikotová se za léta, co ji znám, nezměnila. 
Energická, veselá ženská, která v klidu neposedí, 
všude je jí plno, samý smích a  vtip. Jitku ve 
společnosti nepřehlédnete a  nepřeslechnete. Jitka 
je také velmi srdečný člověk, který by se rozdal.
Možná té energie bylo na Osud moc, a  tak se 
před 12 lety rozhodl Jitku trochu vyzkoušet. Seslal 
na ni těžkou chorobu. A to ještě nebylo všechno. 
Jitka a  doktoři bojovali o  holý život šest týdnů. 
Pak teprve Jitčin nezdolný optimismus a životní 
síla, spolu s doktory a Jitčinými anděly, zvítězili. 
Úplně slavné vítězství to nebylo, na bojišti 
zůstala amputovaná levá noha a  přidružily se 
komplikace, které Jitce ztrpčují život dodnes.
Jitka ovšem nepřízně života ignoruje 
a  soustřeďuje se výhradně na pozitivní a  veselé 
stránky prožívání každého dne. Nadále se snaží 
žít na plné pecky. I když musí každodenně zápolit 
s technickými problémy.

V  kolonce svého notesu s  nadpisem Osudová 
zkouška Jitky Fikotové zkrátka musel Osud Jitce 
napsat jedničku podtrženou.

Nicméně, od těch dob musela hodně změnit 
svůj život a změnil se také život rodiny. Pochopíte 
to z  maličkostí. Třeba, když líčíte obchod 
v  Budějovicích, kde se dají sehnat komponenty 
na korálkování a  bižuterii. Jitka se zeptá, jestli 
k  obchodu vedou schody. A  já  – si to prostě 
nevybavím. Zatímco pro vozíčkáře je to stěžejní 
informace.

Jitko, ty nejsi člověk, který si myslí, že je jediný 
postižený na světě. Neumíš se litovat, ani 
nežádáš po druhých, aby tě litovali. Přitom my 
jsme se narodily v době, která dělala ze všeho 
komplexy. Když někdo nosil ve škole brýle, 
když byl tlustý… Byly to doby, kdy být něčím 
výjimečný, znamenalo v kolektivu problém.
V dnešní době už to naštěstí není tak, že když 
někdo má nějaký handicap, musí se stydět nebo 
zavírat doma.

Je pravda, že dřív jsme byli stát zdravých 
a  výkonných socialistických lidí. Ti »jiní« byli 
zavření v ústavech, nebo doma a koukali z okna. 
Ta možnost, aby fungovali dál, mohli se projevit, 
objevit v sobě jiný talent, když už jim bylo něco 
odepřeno, byla opravdu minimální.

Když se mi to stalo, tak já už v té nemocnici 
jsem se hýbala, zpívala, chovala se normálně 
jako vždycky. Akorát že bez nohy. Říkala jsem si: 
Já s tím problém nemám, že jsem přišla o nohu, 
a  jestli s  tím někdo problém má, tak je to jeho 
problém. No ne?

Ty jsi akční typ, všechny okolo tvoje energie 
zasáhne. Myslím, že tahle událost tě trochu 
zbrzdila, ale tuším, že víc fyzicky, než psychicky. 
Spíš řešíš technické problémy toho zbrzdění 
a snažíš se je překonávat. Kdo ti s tím pomáhá?
Určitě nejvíc můj muž, dcera Janička, 
kamarádky… A když to nejde jinak, tak holt jdu 
na zem, a  po zadku si taky nakonec odskáču, 
kam potřebuju.

Jenže, už si nezajdu na houby, což jsem 
milovala, v lese mezi stromy s vozíkem je to fakt 
problém. Tancování je problém, a  já tancovala 
moc ráda… i  když! Víš, že jsem taky ještě 
tancovala?!

Máme v  příbuzenstvu maséra, fajn chlapa, 
a  on je skoro slepý, pracoval v  Hrabyni, 
v rehabilitačním ústavu. A když byla na Hluboké 
městská slavnost, dole na parkovišti velký stan, 
muzika, tak on najednou: Pojď, Jitko, jdeme 
tancovat. Hlubočáci nám udělali kruh a  měli 
jsme sólo. I s vozejkem.

Spousta postižených lidí má mindrák, nechce 
se ukazovat, mají se sebou problém. Tobě to 
nevadí?
Já se nestydím, nevadí mi být v centru pozornosti. 
Lidi mě znají, vědí, kdo jsem, myslím, že jsem 
už taková místní figurka. Možná i  proto, že 
léta zpívám se Závišem, pěveckým sborem, 
a ukazuju se na veřejnosti.

Že se postiženým lidi smějou, ukazují si na 
ně? Dobře, takoví lidi jsou, ale jsou to hloupí 
lidi. A  kdo jim samotným zaručí, kde berou 
jistotu, že zrovna z nich někdy nebude ležák? Za 
týden, za deset let? Čert vem nohu! Jsem ráda, 
že mi to v hlavě aspoň trochu pálí, vidím, slyším, 
ruce mi pracujou.

Když je někdo na vozíku, neznamená to, že 
mu to nemyslí, že je méněcenný. Ano, pohybuje 
se s  vozíkem, ale na vozíku můžeš podnikat, 
můžeš sportovat, můžeš se na něm vdát nebo 
oženit. Dneska se lidi dokážou vyrovnat se 
spoustou předsudků a taky se spoustou těžkostí. 
Ano, vozíčkář má možná problémů víc než 
někdo bez vozíčku. Ale dají se zvládnout.

Jak je to dlouho, kdy jsi usedla na vozík?
Jezdím na kolečkách už skoro 13 let.

Příčina? Tělo nepřijalo novou cévu, kterou 
mi dávali při operaci bypassu, cukrovka, 
komplikace, otrava krve, postupovalo to zdola 
nahoru, nebylo vyhnutí, noha musela pryč. 
Jedna noha celá a  na druhé noze prsty, ty mi 
vzali preventivně.

Krize v  nemocnici trvala dlouho, byla jsem 
tam asi 4 a  půl měsíce, z  toho měsíc a  půl na 
jipce. Tu nohu mi brali natřikrát, postupně výš 
a výš. Když už jsem tam byla měsíc a konečně 
překonala akutní nebezpečí, tak mi jedna paní 
doktorka přiznala, že se za mě modlila. Kdyby 
gangréna pokračovala, tak bylo hotovo - nohu 
mi naposled vzali tak vysoko, že výš už by řezat 
nemohli. To už by byla konečná.

A  tím, že ji mám tak kraťoučkou, tak ani 
protéza nejde použít. Já totiž chtěla protézu 
hned, jak jsem se poprvé probrala, jenomže 
řekli - až se mi zahojí ta druhá noha. A ta se mi 
nezahojila dodneška.

A máš i jiné problémy?
Nemohu říct. Záda mě bolívají asi jako každého 
člověka mého věku, krční páteř cítím taky. Ale 

jinak větší problémy nemám, já totiž sebou dost 
šiju, takže nesedím bez hnutí a  přece jen tělo 
rozpohybuju.

Sport v mém případě není aktuální, ale v létě 
si zaplavat můžu, i na Hluboké se na plovárně 
dělalo sedátko pro postižené, aby se snadněji 
dostali do vody. Tehdy jsem ho zkoušela jako 
první.

Když pominu postavu jako takovou, nejsem 
už mladá holka, výstavní ji nemám dávno, ale 
ani svléct se do plavek mi nevadí. Pahýl není 
nic hezkého, ale co se dá dělat. Lidi jsou tlustý, 
škaredý, kulhavý, šilhavý, no, a já beznohá.

Každý víme o  svých nedostatcích, a  tak 
hledáme na jiných také chyby. Na druhou stranu 
může být někdo krasavec, nebo krasavice, na 
povrchu bez poskvrnky, ale kdoví, jestli to není 
pozlátko. Jaký je uvnitř? Lidi mohou být hodně 
škaredí taky uvnitř, jestli to nevíš.

Trávíš svůj čas doma, společnost ti dělá 
ochočený zakrslý králíček, pěkně vychovaný 
a chytrý – má tu výhodu, že ho nemusíš venčit, 
chodí si sám do klece na záchůdek. Pomáhá ti 
rodina a dobré kamarádky a taky vozík. Máš 
elektrický? Cože? Nemáš?
A v tuto chvíli se dozvídám nečekanou věc. Člověk 
nad tím nepřemýšlí, ale úřady a pojišťovny ano. 
Nejde o  to, aby postiženému člověku byl život 
příliš usnadněn. Když už měl smůlu, štěstím ho 
zahrnovat nebudeme. Jde o to, aby dostal, na co 
má nárok podle tabulek. Nic navíc. V  případě 
postižení dolních končetin, kdy ruce jsou 
v  pořádku, máte nárok na mechanický vozík. 
A šmytec. Takže vozík ano, ale bezmotorový. Na 
vlastní pohon.

Mám mechanický vozík a  jezdím, ale tady 
u  nás kolem domu je to dost do kopečka 
a  z  kopečka, fyzicky hodně náročné, a  taky 
obavy mám, když jedu dolů, brzdím jak 
o život. Nahoru to dá zase dost práce, nejsem 
sportovec a nemládnu.
Na elektrický vozík máš nárok, jen když máš 
postižené všechny končetiny nebo nějaký další 
neduh. Já mám ruce v pořádku, zaplať pámbu, 
takže jezdím na vlastní mechanický pohon.

Sociální kontroly jsou ponižující, zjišťují, co 
ještě můžeš, co už nezvládneš. Při mé povaze, 
já tohle snáším strašně špatně. Vím, že nějaké 
zákony být musí, ale člověk si přece nechce 
připadat jako žebrák. Noha mi chybí, to je 
viditelné. Ale dokládat svoji bezmocnost, to je 
ponižující.

Nestěžuju si, to ne. Jen mě mrzí, že někdy je 
ten sociální systém na jednu stranu jakoby slepý 
k problému a na druhou zase nutí člověka, aby 
se stavěl nemohoucnějším než je, jen proto, 
aby získal nějaké výhody. Místo aby byl nějak 
motivován ke zlepšování. Když předvedete, že 
se snažíte, že chcete aspoň v rámci domova být 
samostatní, ještě si uškodíte.

Vedou tam schody?
aneb 
Jak se žije
vozíčkářům?
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Jenže ty jsi aktivní, měla jsi domácí práci, 
a  máš i  náročného koníčka, pěvecký sbor 
Záviš. Skládáš básničky, které bývají součástí 
koncertů. Také máš ráda korálkování, vyrábíš 
šperky pro radost druhých, dokonce jsem 
byla účastnicí tvého kurzu šikovných prstů. 
Uspořádala jsi ho pro kamarádky.
V Záviši zpívám už 20 let. My jsme naplavenina, 
na Hlubokou jsme se přistěhovali, jinak bych 
v něm zpívala určitě delší čas. Od začátku jsem 
na zpívání brala i  Janičku, a  když jí bylo pět, 
šest let, začala zpívat jako řádná členka sboru 
a  přednášet básničky. Janička zpívala také 
v  Jitřence, od svých 4  let, jezdila po soutěžích 
souběžně s  budějovickým komorním sborem. 
Teď už tolik času nemá, studuje, pracuje, ale 
zpívat občas chodí pořád, i  když do Záviše 
chodila později hlavně kvůli mně, aby mi 
pomáhala. Děvčatům, se kterými zpívala sóla 
ale moc chybí.

Děvčata ze sboru se o  ni také postarala, 
když já ležela v  nemocnici. Jela s  nimi tehdy 
zpívat na Slovensko, sbor se choval jako naše 
druhá rodina. Bez debat, Janička pojede s námi, 
řekla tehdy maminka Jarky Šindelářové, my ji 
vezmeme s  sebou. Janičce tehdy bylo asi osm 
let. Mladý holky ji vzaly tancovat, vykoupat do 
kúpelí, a společně odzpívaly koncerty.

Ale od té doby, co ses uzdravila, se Závišem 
zvládáš i dlouhé zájezdy.
To ano, ale protože s  vozíkem do autobusu se 
dostat by byl problém, jezdívá nejen krátké, 
ale i dlouhé trasy, se mnou můj muž s osobním 
autem. Už to má nacvičené, protože převézt mě, 
zvládnout různé terény i  schody s  vozíkem, to 
je na něm. I když pár schodů se mnou dokáže 
technicky zvládnout i Janička.

Jak by to šlo nejjednodušeji? Co je snem 
vozíčkáře?
Nohy! odpoví okamžitě Jitka, a  přestože se obě 
po vteřině začneme smát, vyvstane vlastně celý 
ten úděl velmi výrazně. Samozřejmě že žádná, 
byť sebelepší technická pomůcka, nenahradí to 
nejpřirozenější a ideální: vlastní zdravé nohy.

Jako vtip je to dobré, ale jinak - promiň. Ale 
když už se tak hloupě ptám, odpusť mi i  tu 
další otázku. Máš třeba sny, ve kterých běháš, 
chodíš, tančíš jako víla někde na paloučku?
… Ano! Anebo se mi o tom zdá, když jsem někde 
na svatbě nebo nějaké zábavě, kde se snažím 
tancovat i s vozejkem. Noc poté se mi opravdu 
zdá, že tančím, samozřejmě bez vozejku, a  že 
jsem hvězda ze všech nejkrásnější a  tančím ze 
všech nejlíp. Nebo se mi zdá, že chodím po 
horách. O  lese se mi zdávalo často, protože já 
hledání hub opravdu milovala. A myslela jsem 
si, že můj muž to má taky rád, protože já vždycky 
řekla, jdem na houby, a šli jsme, ale od té doby, 
co se mi to stalo, byl jenom dvakrát. A to jsem 
ho na ty houby musela vyhnat.

A nedělá to proto, aby ti to nebylo líto?
Ne, to určitě ne. I když… on je opravdu hodnej. 
Trpělivej. Musím říct, že mám fakt dobrýho 
chlapa. Nikdo nejsme dokonalej, ani on není, 
taky má své chyby. A jsem mu za hodně vděčná. 
Jinej by už se mnou dávno nebyl.

Upřímně řečeno, spíš to bývá tak, že muži jsou 
trošku rozmazlení, oni bývají ti, které žena 
doma opečovává. Ty to máš jinak.
Na každýho mužskýho musíš mít svou techniku 
nebo nějaký návod. Když ho o něco poprosím: 
podej mi to, a on se k tomu nemá, vybuchnu: tak 
já se na to vykašlu, a nic dělat nebudu. A on se 
zvedne a  podá mi to. Takovej je to fajn chlap. 
Známe se už tak dlouho, a  tolik jsme toho 
zažili… Když si vezmeš dnešní dobu, lidi se 
rozvádějí kvůli naprostým hloupostem. Jestli 
se mužskej občas podívá za ženskou, která má 
hezký nohy, to je dilema, ze kterého jsem už 
dávno vyrostla. To už neřeším.

Měla jsi štěstí v neštěstí. Velkou smůlu a těžký 
zdravotní handicap. Na druhou stranu 
rodinu, která tě neopustila a pomáhá. A taky 
máš povahu, kterou by měli mít všichni, kteří 
se s něčím, co se nedá napravit, perou. Jsi rváč 
a ženská plná elánu.
Většinou, když potkávám podobně postižené lidi 
v mém věku, na 90 % se straní lidí, žijí v ústraní 
a  začnou tak trochu závidět a  nenávidět. No 
jo, voni si jedou na dovolenou, voni jezdí na 
kole, voni můžou, proč nemůžu já? Proč zrovna 
já? Proč? Za co? Já ani nevím, jestli jsem tyhle 
myšlenky měla taky.

Prostě jsem na to takhle nemyslela. Jako 
moji poslední domácí práci jsem měla síťování, 
dělala jsem sítě pro jednu firmu. Seděla jsem 
celé dny a šmodrchala. Uzemnilo mě to a díky 
tomu jsme se začala věnovat práci rukama, 
začalo mě to bavit. Po takovém úraze a změně 
života máš najednou plno času, sedíš a nevíš co 
dělat. A navíc, já mívala strašné bolesti. Jsem teď 
šťastná, protože poprvé, a je to už rok, ty bolesti 
nemám. Udělali mi totiž bypass a ulevilo mi to. 
Mám sice rozpíchanej celej břuch, ale už nemám 
bolesti, a to je zázrak! A tak když jsem předtím 
celou tu dobu ty bolesti měla, právě ruční 
práce mi pomohly. Já se v  noci vzbudila, a  šla 
jsem dělat korálky. A  působilo to trochu jako 
analgetikum, soustředila jsem se na něco jiného 
než bolest, odvedla jsem pozornost a bylo mi líp.

Moje maminka dělala pro Jablonec korálky, 
takže tam už jsem svůj vzor měla. I  mužovo 
maminka miluje ruční práce, je moc šikovná, 
tuhle lampu nad naším jídelním stolem 
háčkovala a dřevěnou konstrukci pro ni udělal 
můj muž.

Já mám zlatou tchýni! Ta mě taky tahala 
hrobníkovi z  lopaty, co to šlo. Do budějovické 
nemocnice, kde jsem proležela skoro pět 
měsíců, za mnou chodila každý den, a  každý 
den přinesla domácí teplý jídlo a nakrmila mě.

Vážně?!
Jo, vážně!

Jsem podruhé vdaná, a nechci nikoho urazit 
nebo porovnávat, ale svoji druhou tchýni mám 
opravdu moc ráda. Přijala mě hezky a celý život 
se ke mně skvěle chová. A to jsem o šest let starší 
než muž, on byl svobodný, já rozvedená, on 
postavil dům a pak si do něj přivedl mě. Taky 
mi zezačátku radila, tohle dělej tak, tohle jinak. 
Jenže já jsem si postavila hlavu, a dělala si věci 
po svém. Ale jsem zase takový člověk, že když 
jsem zjistila, že měla pravdu ona a  ne já, šla 
jsem za ní a přiznala: Mělas pravdu. A ona: Viď? 
Komunikace a  upřímnost, to se nám vždycky 
vyplatilo. Je to obdivuhodné, jak se o mě starala, 
a dodnes peče buchty a nosí je k nám. Libuška 
je skvělá ženská.

Nechci to říkat nějak nadneseně, ale přece jen 
se mi zdá, že jsi kolem sebe měla anděly, kteří 
tě tahali na druhou stranu. Věřím tomu, že být 
člověk sám, a nemít se ke komu vrátit, tak to 
uvnitř sebe zabalí.
Ale když se ti tedy nesplní sen, že by se znovu 
vrátily nohy, co by ti ulehčilo a pomohlo? Jaká je 
Hluboká pro vozíčkáře?

Hluboká poměrně dobrá, bezbariérové 
vstupy, nájezdy na chodníky, skoro všude je to 
přístupné, i  na městský úřad se dostanu sama, 
je tam plošina na schody. Problémy jsou ty 
kopečky tady, to je jasné. Nejnepříjemnější je 
pro vozíčkáře dlažba, ta tady není, ale třeba 
Krumlov, to je bída, kočičí hlavy, zapadne 
kolečko a jsi vyřízená.

Když jedeš s  vozíkem sama bez rodiny, 
a někoho musíš požádat o pomoc, jaké s tím 
máš zkušenosti?
Zkušenost mám dobrou. Když se potřebuju 
přemístit třeba v  Budějovicích od nemocnice 
k Metropolu, tak se necpu do trolejbusu, i když 
taky by lidi pomohli, jedu radši sama. Totiž, lidi 
ne že by nechtěli pomoct, oni si na to neumějí 
zajít, a bojí se, aby ti ještě neublížili. Já zase díky 
své povaze nemám problém jim to vysvětlit. 
Třeba potřebuju u mostu najet na chodník, a už 
jsem to fakt nemohla urvat. Šli tři mladíci, a já 
na ně, kluci, pomůžete mi? Jéje, no jasně - jeden 
hodil druhému tašku - ale nevím jak. Pohoda, 
vysvětlím, a  už drandíme. A  povídali a  tlačili 
mě kus cesty. Takže záleží na povaze. Někdo 
by tam zůstal stát a bečel by, jak je svět zlej, já 
jsem prostořeká a jde to jednodušeji. Myslím, že 
většina lidí je v jádru dobrá a ochotná pomoci.

Samozřejmě se člověk zalekne, když vidí 
v  televizi, že okradou vozíčkáře, shodí ho na 
zem, to je strašná představa. Snažím se na takové 
věci nemyslet, nepřipouštět si je. Bát se, že by 
ti někdo ublížil záměrně, tomu se vyhýbám, 
takové strachy odsunuju. Samozřejmě jsem 
sama už mockrát z vozíku spadla, a lidi okolo ti 
zase pomůžou na nohy – tedy zpátky do vozíku. 
Ale to je jiná věc.
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Když sedíš na vozíku, jsi vlastně o půl metru 
menší než dospělá populace. To ti vadí nebo 
ne?
Teď už ne, ale samozřejmě se ze začátku s  tou 
pozicí musíš nějak sžít.

Dneska už vidím, že má vozík i  své výhody. 
Když jsou někde davy lidí, koncert, divadlo, 
pustí tě dopředu a  sedíš v  první linii. Na 
koncertu se Závišem mám zaručenou nultou 
řadu už doživotně, směje se Jitka.

Žiju prostě na jiné úrovni. Nekoukám lidem 
do očí. Lidi se ke mně nesklánějí, ale zatím 
slyším dobře, vidím dobře, není problém. 
Naopak poslední dobou se mě kamarádky spíš 
chytají za vozejk: Hele, já se opřu, jo, tlačí mě, 
protože si uleví v chůzi nebo stání. Nebo si lidi 
vezmou židli a  sednou si naproti mně a  je to 
vyřešeno.

Jsou pomůcky, které vozíčkáři hodně 
pomůžou? Co třeba skútr pro imobilní osoby?
Skútr, ano, dalo by se říct, že je to takový splněný 
vozíčkářův sen, když tedy nohy se vrátit nedají. 
Nevím, třeba bychom na něj taky ušetřili, ale 
znáš to, vždycky je v rodině potřeba to základní, 
luxus až později… nebo nikdy.

Skútr je takový nadstandard, něco, o  čem 
ani nepřemýšlíš, protože máš pocit, že se tě to 
netýká. Má to sedačku, kterou můžeš vyklonit 
do strany a  v  pohodě přesednout, nastavitelné 
různé výšky sedu.

Prostě vyjedeš a  je to stabilní vozítko, má to 
4 kola, elektrický pohon, takže podle kapacity 
baterie máš délku dojezdu 25 km určitě.

Samozřejmě jsem o  tom přemýšlela, že by 
bylo možné, i kdyby doma nikdo nebyl, že bych 
mohla vyjet sama… To je pro mě věc nevídaná. 
Kudy bych jela? Po chodníku, a pak normálně 
po ulici. Dá se ale jet i  pomalu, aby vedle mě 
někdo šlapal, a nemusel mě přitom tlačit a ani já 
bych nemusela pohánět rukama vozík.

Takže rozdíl mezi vozíkem a skútrem je velký?
Ono se to nezdá, ale všechno chce své zkušenosti. 
Vozík, dobrý, jedeš si, terén upravený pro 
vozíčkáře, ale stačí sebemenší šťouch a  ztrácíš 
balanc. Můžeš spadnout. Já frajerka nezkušená, 
jsem si nechala dát krátká držadla - opěrky 
pod ruce. To je špatně, padáš a nemáš se čeho 
držet. Důležitá je šířka vozíku, kudy všudy 
projedeš, kam se vůbec nedostaneš. Třeba 
někde neprojedeš dveřmi na záchod. Kolečka, 
na chodníku dobrý, ale trochu nerovný terén? 
Hrůza. Já si vzala vozík s  úzkými galuskami, 
taky špatná volba. Zapadne ti do mezírky 
v chodníku a hotovo, stojíš, jsi zabrzděná. Vozík 
by měl být dobře upraven i pro situace, že tě sem 
tam někde někdo snese pár schodů – aby bylo za 
co bezpečně uchopit.

A  samozřejmě, když tě léta na vozíku 
postrkuje dlouhán, můj muž, začnou nakonec 
z  vozíku bolet záda jeho, řidítka pro něj jsou 
nízko. A to nemluvím o tom, kde všude mě vláčí 

v  náručí. Schodolez máme, ale s  tím jezdíme 
nahoru do patra, dolů ke vchodovým dveřím 
buď seskáču sama po zadku, nebo mi pomáhá 
on. Dobře, nechodím z plezíru sem tam pětkrát 
denně. Ale stejně…

Takže mechanický vozík, pokud jsi v  mém 
věku a  nejsi vysloveně vysportovaná, tě hodně 
omezuje, jezdit na něm sama je hodně náročné. 
Vede to k závislosti na druhých.

Do terénu je skútr asi ideální. Otevřel by se mi 
svět. Janička říká, mami, co třeba po cyklostezce? 
Já si říkám, že zas tak daleko bych si nefandila, 
ale co kdybych to zvládla? Že bych sama dojela 
do Budějovic? Víš, čeho bych se nejvíc bála? Že 
mi někde dojde šťáva a já tam zůstanu stát…

Ale to snad není žádný problém. Máš mobil, 
anebo se někde zastavíš cestou a  připojíš se 
k elektřině. Mohu ti potvrdit, že jízda třeba na 
motorovém kole je pro toho, kdo dosud jezdil 
jen vlastní silou, opravdový zázrak. Jedeš 
s pocitem, jakoby tě někdo tlačil do zad, a ty 
ušetříš síly. Takhle by to bylo se skútrem. Já si 
myslím, že tohle je něco, co by tě popostrčilo 
ještě víc mezi lidi, dalo ti větší samostatnost.
Já si jízdu na skútru zatím neumím vůbec 
představit. Že bych mohla něco podnikat sama. 
Nemusela bych čekat, jestli naši přijdou včas 
z práce. Jestli se jim bude chtít se mnou někam 

ven. A drandila bych po městě… a všichni by se 
otáčeli, hele, to je ta Fikotka a jede!

Mám ráda země, kde tohle funguje úplně 
běžně. Zavedenější kapitalismus totiž 
prozíravě prodává podobná vozítka přímo 
v  marketech, a  třeba pro rakouského nebo 
německého důchodce vůbec nejsou finančně 
nedosažitelná. Hůř chodící babička nebo 
dědeček si je mohou pořídit a  pro nákup si 
sami dojet. Vzdálenost, kterou by neušli, 
nákup, který by nedonesli, si zkrátka 
přivezou. O  samostatnosti, pozitivním 
dopadu na psychiku, pohodu seniora nebo 
handicapovaného nemluvě.
A ještě jedna věc – oni se za to nestydí. Dneska 
vnutit u  nás starší dámě tašku na kolečkách, 
těžká věc. Tam? Normálka. Proč se tomu tak 
bráníme?

Protože je to pořád tak trochu tabu, komplex. 
Zvlášť pro starší generaci. Já si nepamatuju, že 
bych za totality potkala vozíčkáře. Navíc třeba 
samotného. My se s  tím dodneška neumíme 
srovnat. My jsme hrozně kritizující národ, 
ale sebekritický nikdy! My jsme tak byli 
vychovávaní, když je něco jinak než průměr, je 
to špatně. Ať do plusu nebo mínusu. Nevyčnívat, 
zařadit se, všichni stejné tepláky.
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ROZHOVOR

Ale ty jsi i v  tomhle výjimka. Ty totiž lidi 
kolem sebe vychováváš.
Já z  toho mám někdy i  legraci. Lidi seděj 
naproti mně v autobuse a neví kam koukat. 
Oni se styděj, pomalu jako i  za mě, a  neví 
proč. Oni jsou v háji, ne já! Panikaří tam, kde 
to není potřeba.

Je to o tom, že všichni se musíme učit. Já 
se musela naučit vyjít sama se svým tělem, 
a  zjistit co můžu, a  co už nezvládnu. A  je 
fajn, když okolí zkusí taky přemýšlet. Zjistit, 
jestli chci pomoc a zeptat se jak. To je slušné. 
Ale nekoukat jinam jako bych neexistovala. 
Neposmívat se, ale ani nejančit. Prostě 
komunikovat. Jsem normální člověk. Akorát 
sedím na zadku.

A  taky je to o  výchově. Když potkám 
dítě, tak ono se kouká. To je přirozené. Je 
zvědavé, zajímá ho to. Ta paní nemá nožičku! 
Já se usměju a  přitakám, že to tak opravdu 
je. Pojď, pojď, nekoukej, rve ho máma pryč.

Ale stala se mi taky hezká příhoda. Bylo 
to na úzkém chodníku, a  tam si zrovna 
vkleče zavazoval botu chlapeček. Tak jsem 
radši zastavila. A on jak byl nízko, tak kouká 
pod vozejk, a  říká: Ahoj! Tak já na něj taky 
ahoj. A on povídá: Kde máš motor? Vůbec ho 
nezajímalo, kde mám nohu. A  já povídám: 
No, nemám motor. Asi bych si ho měla koupit. 
A  chlapeček: Tak to si ho teda kup. Jinak tě 
budou bolet ruce. Asi pětiletý, ale technicky 
zdatný kluk, měl naprosto jasno v  situaci, 
a  nebylo to o  žádném koukání stranou ani 
útrpnosti. Jasné řešení, jednání jako se sobě 
rovným.

Říkám si, tam bude úplně jiný přístup 
rodičů. Protože maminka se chovala 
naprosto normálně, říkala, neotravuj paní, 
a  já říkám, ale on mi radí, co má dělat, 
šikovnej kluk! Takže žádné: nekoukej, dívej 
se jinam. O tom to je. Ty okřikované děti pak 
vyrostou, a  radši před vším nepříjemným 
zavírají oči.

Záleží na lidech, na obou stranách. 
S  tebou se dobře komunikuje, protože jsi 
bezprostřední, ale někdy člověk narazí, 
i když chce být vstřícný.
Já chápu lidi, kterým nedělá pohled na 
někoho postiženého dobře. Jsme různé 
povahy. Někdo nesnáší pohled na krev, 
někdo zažil v  rodině nějaké postižení, 
a nechce si ho připomínat. Dobře. Vážím si 
lidí, kteří přijdou a otevřeně řeknou, že neví, 
jak se mají chovat.

V  tom je určitě strach, aby se mi také 
něco nestalo, obava z  bezmoci, každý si 
traumatické zážitky nese v sobě, a musí si je 
řešit. Někdo je řeší hloupě, ale třeba to zkusí 
řešit příště líp.

Samozřejmě se dějí chyby na obou 
stranách. Naprosto chápu zdravé lidi, které 
naštve madam, co zastaví na invalidech, 

vystoupí ze super auta na 15 cm podpatcích 
a  odkráčí do obchoďáku. A  za sklem má 
kartičku pořízenou zřejmě na chromou 
babičku z  Krkonoš, kterou vidí jednou do 
roka. Tohle by určitě mělo fungovat jen 
tehdy, pokud v autě někdo postižený opravdu 
je. Protože z mé praxe vím, že auta stojí na 
vyhrazených místech a  my se vlečeme bez 
nohou nebo s vozíkem bůh ví odkud.

Vozíčkář má nárok jen na jeden vozík, 
žádný jeden na doma, druhý na ven. 
A pokud není úplně vyřízený, dostane jen 
ten mechanický, žádný elektrický. 

V  dnešní době plné techniky mi přijde 
smutné, že vozíčkář nemá více možností.
Možnosti máš, pokud bys na ně měla dost 
financí. Pomůcky a dobře vymyšlené vozíky 
k  dispozici jsou. Ale za drahé peníze. 
A  samozřejmě by ti to firmy, které mají 

spoustu skvěle vymyšlených věcí, co by ti 
usnadnily život, rády prodaly. Někdo si to 
může dovolit, obyčejný invalida, který počítá 
korunky, většinou nemůže.

Já spíš lituju vozíčkáře, pokud je opravdu 
sám a nemá rodinu, přátele - ono »vyběhat« si 
papíry na nový vozejk není vůbec maličkost. 
Vyšetření, formuláře, úřady… Pořád je cítit 
špatně tajená obava, aby si postižený nějak 
nepolepšil nad své poměry. A málokdo se ve 
svém stavu umí handrkovat.

Ale člověk má obavy, jak stárne, jak dlouho 
bude ještě moct nalézat a  slézat z  vozíku. 
Snažím se, držím se, trénuju, ale zlepšovat 
se moje fyzická kondice nebude, to je zřejmě 
jasné.

Už se těším na jaro. Sníh, led a vozejk, to 
jsou nepřátelé. Mě tahle zima, co teď byla, 
docela vyhovuje.

Vozík může být opravdový parťák

Invalidní vozíky
Vozíky lze rozdělit do dvou skupin - mechanické a  elektrické. Na elektrický vozík 
má zpravidla nárok člověk, který má výrazně omezenou hybnost horních končetin. 
Při vyřizování formalit k  jeho získání, je třeba podstoupit řadu testů, mimo jiné 
i psychologické.

Po vybrání vozíku vám jej předepíše na tzv.  poukaz odborný lékař - rehabilitační 
lékař, neurolog nebo ortoped. Na jeden vozík může být vypsáno i několik poukazů na 
jednotlivé části vozíku. O přidělení invalidního vozíku od zdravotní pojišťovny lze žádat 
1x za 5 let, pokud se jedná o mechanický vozík, popř. 1x za 7 let, pokud se jedná o vozík 
elektrický. 

I  proto je důležitý zmiňovaný pečlivý výběr, protože pokud si zvolíte vozík, který 
po čase přestane vyhovovat, další vám zdravotní pojišťovna uhradí nejdříve po 5 
letech (popř.  7 letech). Pouze v  závažných případech, kdy lékař potvrdí, že došlo ke 
změně zdravotního stavu a současná pomůcka poškozuje vaše zdraví, může pojišťovna 
přistoupit na výměnu pomůcky.

Správná volba invalidního vozíku je důležitá především proto, že pokud by vám vozík 
»neseděl«, může to hodně znepříjemnit každodenní život a  také negativně ovlivnit 
zdravotní stav.

Prodejem pomůcek se zabývá řada firem. Vždy je dobré nechat si předložit nabídku 
více firem, nespěchat, a  hlavně si vozíky vyzkoušet. A  to nejen v  místnosti, ale také 
v terénu, kde jsou překážky. Dále si ujasnit, zda vámi zvolený vozík plně hradí zdravotní 
pojišťovna nebo jestli máte počítat s doplatkem.

Vyrovnat se s životem na vozíku není jednoduché, ale čtyři kola rozhodně nemusí být 
překážkou aktivního života. Stejně jako mezi auty, i mezi vozíky je řada rozdílů a správný 
výběr tak může ve velké míře ovlivnit kvalitu života handicapovaných osob. Díky dobře 
padnoucím vozíkům mohou vozíčkáři prakticky bez omezení sportovat a  věnovat se 
všemu, co mají rádi.

Další kompenzační pomůcky kromě invalidních vozíků mohou být plošiny, schodolezy 
a výtahy. Zvedáky usnadní péči lidem, kteří pomáhají postiženému a usnadní přesun, 
např. do vany, po bytě apod. 

Sanitární program vyřeší problémy v koupelně a na toaletě.
V prodeji jsou také různé elektrické tříkolky a skútry. Pomůcky pro děti. Rehabilitační 

přístroje k regeneraci.
V  současné době existuje již několik firem, které dodávají speciální rehabilitační 

přístroje, tyto pomůcky jsou však velmi nákladné a v současné době na ně bohužel nelze 
získat od státu žádný příspěvek.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
aneb přiletěl k vám čáp?

Na základě vašich dotazů a  podnětů bychom vás rádi více informovali 
o aktivitách, které pořádá město Hluboká nad Vltavou a kterých můžete 
jako občané města využít. Kromě tradičního setkávání důchodců a přání 
k životním jubileím občanům od 75 let (vždy po 5 letech a od 90 let každý 
rok) a k výročím uzavření sňatku od 50 let, pořádá město Hluboká nad 
Vltavou 3× až 4× ročně také »obřad« vítání občánků v prostorách obřadní 
síně zámku Hluboká nad Vltavou. Pro rodiče nově narozených dětí je 
připraveno krátké vystoupení dětí z mateřské školy, které také maminkám 
předají květinu a rodiče pro své ratolesti obdrží malou pozornost. U obřadu 
je také přítomna fotografka, od které obdržíte 2 fotografie zdarma.

Jak se takového obřadu mohou rodiče zúčastnit?
Připomeňme si, že v  předešlých letech byli rodiče novorozených dětí 
obesíláni pozvánkou automaticky. Tato skutečnost se změnila v průběhu 
minulého roku. Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, je nutný souhlas občana se zpracováním jeho 
osobních údajů, včetně data narození dítěte. Pokud mají rodiče zájem 
zúčastnit se »obřadu« vítání občánků, musí kontaktovat pracovnice 
matriky Městského úřadu v  Hluboké nad Vltavou osobně nebo 
emailem bartova@hluboka.cz, dusilova@hluboka.cz a  vyplnit souhlas 
s uveřejněním osobních dat. Poté budou obesláni pozvánkou na konkrétní 
»obřad.«

Bližší informace získáte na Městském úřadě v  Hluboké nad Vltavou - 
Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
matrika – tel. 387 001 324, bartova@hluboka.cz, dusilova@hluboka.cz.

INFORMACE

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

■ Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 
Stáří 14 -19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks. Prodej 
se uskuteční: 21.  března  2016. Hluboká nad 
Vltavou  – u  vlakového nádraží poblíž SOŠ 
elektrotechnické – 15.35 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 
Informace: Po-Pá 9.00  – 16.00 hod. Tel. 601 576 270, 606 550 204, 
728 605 840.
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Vážení spoluobčané,
není mnoho příležitostí podělit se s  vámi o  to, co nás všechny jako 

obyvatele našeho krásného města těší, dává nám pocit klidu, jistoty 
a příjemné pohody nebo naopak zlobí, rozčiluje.

Já osobně mám z  loňského roku velmi dobrý pocit, hodně věcí se 
podařilo, a to nejen díky nám, ale i díky vám.

Určitě jste zaznamenali, že jsme pro vás rozšířili a opravili sběrný dvůr, 
který mimochodem jezdí obdivovat i  z okolních měst a ani velké firmy 
jako ASA či Rumpold nešetří chválou. Zahájili jsme obměnu zastaralé 
vysloužilé techniky. Prvním krokem bylo pořízení nové multikáry na svoz 
bioodpadu a  tříděného odpadu. Na svoz odpadu jsme pořídili i  dalších 
devět nových kontejnerů. Na přibývající odpadovou dřevní hmotu jsme se 
dovybavili výkonným štěpkovačem a dalšími dvěma kontejnery. Rozšířili 
jsme počty popelnic na tříděný odpad ve sběrných místech po Hluboké 
a  v  obcích. Na svoz domovního odpadu jsme pořídili nový popelářský 
vůz. Pořídili jsme i drobnou techniku na odvětvování, příkopové rameno 
na vysekávání strání a zarostlých ploch a další drobnosti, které nelze ani 
vyjmenovat.

Ale ani vy nezůstáváte pozadu a máme radost, že se nám společně daří 
třídit odpad a stále více zpracovatelného odpadu končí tam, kde má, tedy 
u firem, které umí odpad dále zpracovat a využít k výrobě dalších užitečných 
věcí, a ne na skládce. K tomu přispívá i výchova budoucí generace - naší 
mládeže. Byli jsme požádáni paní Dr.  Marcelou Radovou z  Gymnázia 
Česká ulice o  spolupráci na 
studentském projektu Evropské 
unie o  třídění a  dalším využití 
odpadu, konkrétně PET lahví. 
Studenti u  nás v  Podniku 
městského hospodářství 
viděli nejen, jak občané mají 
možnost ukládat PET lahve do 
speciálních popelnic, jak se PET 
lahve dotřiďují na svozovém 
autě, ale i jejich finální dotřídění 
podle barvy na skládce a  ve 
sběrném dvoře. V dalším kroku 
jsme je seznámili s  procesem 
lisování hydraulickým lisem do 
finální podoby balíku, který je 
posléze předán k  přepravě do 
odborného závodu na recyklaci 
PET.

 
V  tomto závodě PET lahve 

následné přetvoří na užitečnou 
věc. Studenti pak sledovali další 
osudy slisovaných PET lahví 

ve výrobním závodu SILON v  Plané nad Lužnicí. Tento specializovaný 
závod dokáže vyrobit z  dovezených použitých PET lahví další potřebné 
věci. Třeba pro automobilový průmysl. Kdo z vás pomyslí na to, že když 
usedáte do vašeho automobilu, šlapete po koberečku, který je vyroben 
právě z  PET lahví, nebo se dotýkáte polstrování interiéru, který byl 
vyroben ze stejného »odpadu«, usedáte na sedačky potažené tkaninou 
s  podílem recyklovaných složek… Není to nádhera?! Pokud byste měli 
zájem shlédnout animovanou »životní pouť« PET lahve, jak ji vidí studenti 
gymnázia, můžete ji nalézt na webu. Mimochodem, je to hodně zdařilé 
dílo! Prezentaci najdete na adrese:

https://prezi.com/c5wrzsq2njkj/zivot-plastove-lahve-gymceskacz/.
I pro váš dobrý pocit z užitečné činnosti, kterým třídění recyklovatelného 

odpadu bezesporu je, uvádím graf zpracovaný studenty Gymnázia Česká 
v Českých Budějovicích, který dokumentuje, že v našem městě jsou lidé, 
kterým záleží nejen na nás, ale i na přírodě, kterou po nás zanecháme. Je 
potěšující zjistit, že my »Hlubočáci« jsme na jednoho občana vytřídili více 
odpadu než například v sousedním mnohatisícovém krajském městě. A za 
to díky!

 
Jak vás podpoříme my? Již v  prvním měsíci letošního roku jsme 

rozvezli dalších 15 popelnic na plasty, nově jsme zařadili popelnice na 
POLYSTYREN (oranžová barva s  popisem). Na nejfrekventovanější 
sběrná místa jsme na zkoušku umístili popelnice na hliníkové obaly 
a hliníkový odpad (šedá barva s popisem). S nástupem jara začneme opět 
rozvážet kontejnery na sběr větví a zeleně zbytky ze zahrad a rozmístíme 
i popelnice na drobný zelený bioodpad (hnědá barva s nápisem BIO). Ty 
přistavíme do míst, kde se dá očekávat výskyt drobného zeleného odpadu. 
Pokud by ani toto nestačilo, jsme připraveni služby ve sběru tříděného 
odpadu dále rozšiřovat.

A  prosíme, třiďte, má to smysl! Nenechte se odradit těmi, kteří bez 
rozmyslu a hloupě odhazují do speciálních popelnic vše, co jim přijde pod 
ruku.

V  tuto chvíli je pro vás na Hluboké a  spádových obcích připraveno 
celkem 274 popelnic na tříděný odpad na padesáti sběrných místech. 
K dispozici je vám rovněž i zmiňovaný rekonstruovaný Sběrný dvůr.

Ing. Jaroslav Rada, ředitel PMH

Úklid nás baví
PMH
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10 let na Hluboké
Rotary - hnutí pro rozvoj přátelství, etiky 
a pomoci druhým

Řekl to už sám Jan Amos Komenský: „Komukoli prospěti můžeš, 
prospívej rád, možno-li celému světu. Byloť již dávno řečeno,  
že sloužiti a prospívati jest vlastností povah vznešených.“

Rotary klub v našem městě byl založen 22. října 2005. Tehdy si skupina 
25 hlubockých občanů zvolila hnutí Rotary jako možnost, jak podle 
osvědčených regulí této organizace účinně pomáhat potřebným doma 
i  v  zahraničí. Proč? Zřejmě proto, že když člověk dosáhne určitého 
pracovního i životního úspěchu, cítí potřebu dělat také něco pro druhé.

Rotary kluby sdružují ve světě 1,2 milionu členů a ten první byl založen 
roku 1905. Díky této dlouholeté zkušenosti umí rotariáni efektivně 
využívat finanční prostředky. Místní i humanitární projekty jsou vedeny 
díky dobrovolné práci rotariánů tak, že prakticky všechny vybrané finance 
jsou použity na dobročinné účely. Jako jedna z mála podobných organizací 
udržuje Rotary náklady na provoz společenství na nejnižším procentu, 
a vše podřizuje prospěchu obdarovaných. A že se téhle organizaci povedly 
skutečně významné projekty, dokládá například jeden z těch známějších – 
vymýcení dětské obrny ve světě. Svým malým dílem k  tomu přispělo 
právě i  hlubocké sdružení Rotariánů, když jeden ze členů hlubocké 
Rotary, doktor Reban, organizoval převedení nepoužitých vakcín z Čech 
potřebným dětem v zemích třetího světa.

V  klubech Rotary se po celém světě sdružují lidé různých profesí 
a vzdělání, tak, aby své organizaci a svému okolí přinesli své zkušenosti, 
svůj díl práce pro společnost uprostřed komunity, ve které žijí. Příspěvky 
pomáhají nejen lidem v blízkém okolí, ale díky celosvětové organizaci se 
podílejí na projektech v celém světě.

Podle svého názvu Rotary rotuje funkce prezidenta klubu každý rok 
a  od počátku do dneška jimi na Hluboké byli: Jan Čutka, Petr Strnad, 
Pavel Frelich, David Tesař, Jörg Prager, Jaroslav Boháč, Jan Reban, Ladislav 
Dusil, Mirko Jakovljevič, Vojtěch Michalec a nyní Petr Píša.

Rotary klub pořádá během roku nejen pravidelné schůzky členů, ale 
organizuje také různé společenské akce. Největší z  nich je tradiční 
každoroční ples Rotary clubu v  Parkhotelu. Letošní byl jubilejní desátý, 
nesený v maškarním duchu, a konal se v sobotu 27. února.

Za 10 let své existence na Hluboké věnoval Rotary klub na humanitární 
a  sociální projekty více než 900 tisíc korun, a  další zdravotní zařízení 
za 300 tis. korun. Prostředky získává klub od sponzorů a  z  velkorysých 
příspěvků členů klubu.

Mezi hlavní projekty Rotary klubu Hluboká v období 10/2005 -12/2015 
patřily například:

- Materiální pomoc domovu důchodců U Zlatého Kohouta - 200 tisíc 
korun, topný kotel, kuchyňské zařízení a polohovací postele

- Na pomoc postiženým zemětřeseními na Haiti v roce 2005 (162 tisíc 
korun) a v Nepálu v roce 2015 (42 tisíc korun)

- Náklady na studentské výměny a pomoc sociálně slabším, věnováno 
přes 100 tisíc korun

- Kurzy angličtiny v letních kempech na Lužnici pro 25 žáků hlubocké 
školy v roce 2015

- V  posledních třech letech účast 80 tisíci korunami ročně jako 
příspěvek sdružení Kontakt bez bariér z ČB, provádějící plavecké kurzy 
pro hendikepované. V plánu je pomáhat sdružení i nadále.

- Příspěvek na asistentku hendikepovaného žáka ZŠ na Hluboké
- Speciální tiskárna pro nevidomou studentku gymnázia v ČB
- Zakoupení klávesového nástroje pro hlubockou hudební školu, rok 2009
- Obnova obce Malovice po povodních a  očkování obyvatel proti 

žloutence azylového domu v Husinci, rok 2008
- sponzorování dlouhodobých výměn studentů, český student do zahraničí, 

zahraniční student do Čech. Studenti navštěvují místní střední školy. 
- a mnohé další…

Možná vás také osloví možnost sdílení podobných projektů a přátelská 
setkání s lidmi se zájmy, které vám nejsou cizí.

Pro více informací volejte 777 142 927, Rotary Club Hluboká nad 
Vltavou

VÝROČÍ

Filosofie klubů Rotary
Cílem Rotary je podněcování a podpora myšlenky služby jako základní 
hodnoty společnosti a zvláště pak:

- Rozvoj poznání jako přínos pro službu.
- Vysoké etické normy ve všech profesích, rozpoznání hodnoty všech 

užitečných povolání a  využívání všech povolání rotariánů k  službě 
společnosti.

- Užívání myšlenky služby v  osobním, profesním i  společenském 
životě každého rotariána.

- Rozvoj mezinárodního porozumění, dobré vůle a  míru 
prostřednictvím kolegiálnosti osob různých profesí, spojených 
myšlenkou služby.

Tyto zásady jsou v  praxi podrobovány čtyřbodovému testu, který 
zjišťuje, jestli jsou plánované akce slučitelné s myšlenkou rotariánství. 
Test byl vytvořen rotariánem a podnikatelem Herbertem J. Taylorem 
během Velké hospodářské krize jako návod pro obnovení ekonomiky 
a  v  roce 1942 byl přijat za jednu z  etických norem rotary. Obsahuje 
následující otázky:

Je to pravda?
Je to slušné ke všem zúčastněným?
Bude to rozvíjet dobrou vůli a lepší přátelství?
Bude to výhodné pro všechny zúčastněné?

První Rotary klub byl založen v 23. února 1905 v Chicagu právníkem 
Paulem P. Harrisem, který pořádal první schůzku se svými třemi přáteli, 
kterými byli Silvester Schiele (obchodník s uhlím), Gustave E. Loehr 
(důlní inženýr) a  Hiram E. Shorey (krejčí). Členové si vybrali název 
Rotary, protože schůzky klubu rotovaly - konaly se týdně, pokaždé 
v jiné kanceláři jednoho z členů klubu.
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Perličky z lyžařského výcviku 
3. ročníků naší základní školy na 
Kramolíně

Učitelé a  instruktoři  – M. Balounová, Z. Plíhalová, M.Tesárková, 
H. Líkavcová, D. Němec:
- Nejdříve se naučíme plužit, abychom nejeli první jízdu až do Frymburku.
- Sněz alespoň tři rohlíky, ať uneseš hůlky.
- Nejdřív se naučíme uklízet, potom lyžovat.
- U bazénu nebudete skákat nahoru ani dolů.
- V cukrárně se budete chovat slušně, ne jako ve škole.
- Jestli z té lanovky nevystoupíš, tak se tu budeme vozit do oběda a lyžovat 
se nenaučíš.
- Při závodech musíš projet všechny branky. Když neprojedeš všechny 
branky, jako bys tu nebyl.

Žáci
- To bych nevěřil, jak ten měkký sníh může být tvrdý.
- Celou cestu na lanovce jsem si povídal s Holanďanem… A o čem jste si 
povídali? Nevím.
- (před první jízdou) Kdo se bojí, nesmí do lesa, kdo se nebojí, musí do 
lesa… co to plácám…
- Kluci, já jsem jel při závodech tak rychle, až mi lítaly od lyží jiskry, fakt.
- Rozhovor na lanovce: Paní učitelko, mně strašně bolí lýtka! To je dobře, to 
ti rostou svaly. Vyplavuje se kyselina mléčná a to bolí… Já mám kyseliny 
mléčné! jako ti kulturisti.

Základní škola a projekt Edison
Jako v předešlých letech se letos Základní škola Hluboká nad Vltavou opět 
zúčastnila projektu Edison. »Vizí projektu je tolerance a příznivé společné 
soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a  to na základě 
jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní 
atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a  zvyšuje 
zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného«, jak je 
uvedeno na webových stránkách organizátora http://aiesec.cz/pro-skoly/. 
Do Hluboké nad Vltavou tentokrát zavítali studenti automobilového 
inženýrství, žurnalistiky, medicíny a obchodu z Jordánska, Gruzie, Brazílie, 
Číny a  Ukrajiny. Celkem 5 studentů učí vždy 2  hodiny v  každé třídě 
druhého stupně. První hodina je věnována prezentaci o jejich zemi. Druhá 
hodina je více interaktivní a  je zaměřena na hry, videa, písničky  apod. 
Hosté jsou ubytováni v rodinách žáků, event. učitelů. Odpoledne je pro ně 
připraven společný program, např. návštěva nějakého zajímavého místa. 
Poslední den jejich pobytu si připraví tzv.  Global village, kde ve svém 
»stánku« prezentují ukázky jídel, nápojů, oblečení, zvyků apod. typických 
pro jejich zemi. Žáci základní školy si díky tomuto projektu mohou 
procvičovat znalosti cizích jazyků, rozšiřují si obzory o pro nás mnohdy 
exotických zemích a navazují nové kontakty.

Přijímání dětí do mateřské školy 
pro školní rok 2016-2017
Přijímání dětí pro nový školní rok 2016-2017 bude probíhat postupně na 
3 pracovištích v době od 8,00 hod. do 11,30 hod. vždy jeden den v měsíci 
dubnu 2016.

MŠ Masarykova 56 středa 6. 4. 2016
MŠ Masarykova 62 čtvrtek 7. 4. 2016
MŠ Ruská 527  pátek 8. 4. 2016

Bližší informace k Přijímání dětí do MŠ budou zveřejněny na webových 
stránkách MŠ Hluboká nad Vltavou (http://www.ms.hluboka.cz/) 
v průběhu měsíce března 2016.

Nevíte, do kterého předškolního zařízení v  blízkosti vašeho bydliště 
zapsat svého předškoláka?
Přijďte se ve čtvrtek 17.  března  2016 podívat a  prohlédnout mateřskou 
školu. Na všech pracovištích Mateřské školy Hluboká nad Vltavou bude 
probíhat »Den otevřených dveří«. Zákonní zástupci si v době od 9.00 hod. 
do 11.30 hod. mohou prohlédnout prostory jednotlivých předškolních 
zařízení a získat potřebné informace k chodu jednotlivých odloučených 
pracovišť.
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ZŠ Hluboká a Projekt OP VK 
Výzva č. 56
V období 1. 7. – 31. 12. 2015 realizovala naše škola projekt v rámci výzvy 
č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výzva č.  56 byla vyhlášena v  prioritní ose 1  – Počáteční vzdělávání, 
v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.

Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární 
reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků. Výzva 
č.  56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a  čtenářské gramotnosti, výuku 
cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických 
oborů.

Naše škola si vybrala »Čtenářské dílny« jako prostředek ke zkvalitnění 
čtenářství a  čtenářské gramotnosti. Učitelé vytvořili šest různých 
tematických plánů Čtenářských dílen pro šest vybraných ročníků na 
celý školní rok 2015/2016. Současně byly zajištěny materiální podmínky 
potřebné pro realizaci Čtenářských dílen, což pro nás představuje nákup 
nejméně 300 kusů knih dětské beletrie 4 elektronické čtečky knih.

Šablona „Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních 
a  středních školách« je zaměřena na zlepšování jazykových kompetencí 
pedagogů. Čtrnáct učitelů naší školy absolvovalo krátkodobý intenzivní 
kurz v zahraničí v trvání 10 pracovních dnů. Zkušenosti a nové metody 
práce přenesli do výuky.

V  rámci »Shadowingu« se jedna vyučující zúčastnila týdenní výuky 
v zahraniční škole. Sledovala způsob a metody výuky malých školáků na 
prvním stupni a se svými poznatky pak seznámila své kolegy v naší ZŠ.

Díky »Zahraničnímu jazykově vzdělávacímu pobytu pro žáky« 
absolvovalo 29 žáků naší školy výuku angličtiny ve Worthingu 
a  seznámilo se s  reáliemi okolí. Byly pro ně připraveny zajímavé výlety, 
návštěvy památek, muzeí, historických míst a žáci si též prohlédli Londýn. 
Jazykově-vzdělávací pobyt se všem dětem velmi líbil.

ZŠ Hluboká a Projekt OP VK 
Výzva č. 57
V období 1. 7. – 31. 12. 2015 realizovala naše škola projekt v rámci výzvy 
č.  57 z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Výzva č.  57 byla vyhlášena v  prioritní ose 1  – Počáteční vzdělávání, 
v oblasti podpory 1. 1. Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.

Mezi cíle podpory patří rozvoj technických dovedností žáků na 
druhém stupni ZŠ, rozvoj profesních dovedností učitelů a rozvoj ústních 
komunikačních dovedností učitelů a žáků v cizích jazycích.

Naše škola si vybrala »Rozvoj technických dovedností žáků na druhém 
stupni základní školy.« Cílem této klíčové aktivity je rozvoj technického 
vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských 
výrobků. K tomu přispívá tato aktivita možností vybavení školní dílny. 
Pod vedení dvou vyučujících žáci vytvořili výrobky na základě plánu 
rozvoje technických dovedností. Do vytváření žákovských výrobků se 
aktivně zapojili žáci druhého stupně naší ZŠ.

Cílem klíčové aktivity »Rozvoj profesních dovedností učitelů pro 
výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní 
školy« je zdokonalování dovedností a zkušeností učitelů ZŠ. Účastnili se 
jí 2 pedagogové z naší školy.

»Individualizovaného rozvoje ústních komunikačních dovedností 
učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu« se účastnilo 14 
pedagogů. Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních 

ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického jazyka 
na základních a  středních školách formou řízené, kombinované 
a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti 
jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení 
- psaní.

80 žáků využilo šablony »Rozvoj individuálních ústních 
komunikačních dovedností žáků v  anglickém jazyce formou blended 
learningu.« Cílem této klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních 
ústních komunikačních dovedností žáků v  oblasti anglického jazyka 
formou řízené, kombinované a  individualizované výuky (blended 
learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází 
osvojování cizího jazyka, tj.  poslech  – mluvení  – čtení - psaní. Tato 
metoda vyžaduje od žáků pravidelné studium, důslednost a  chuť se 
něčemu naučit, což některým žákům dělá problémy. Mnozí žáci však 
chtějí v tomto studiu i nadále pokračovat.

Projekty oficiálně skončily 31. 12. 2015
Mgr. Milena Thalerová, zástupce ředitele ZŠ Hluboká nad Vltavou
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Cvičení Qi Gong - Falun Gong
Vede: Thant Tran Minh – zvaný Tony
Sokolovna, 3 x týdně
Kontakt a bližší info: tel.: 778 001 986

Falun Dafa, také známá jako Falun Gong, je pokročilá praxe 
sebekultivace, která zlepšuje duševní i tělesné zdraví fyzickými cvičeními 

a zlepšováním charakteru člověka. Praxe se rychle šířila pro své hluboké 
principy a dobré zdravotní účinky.

Na celém světě ji praktikuje 100 miliónů lidí. Tradiční čínská medicína 
se soustředí na energetické kanály a  věří, že tělesné zdraví souvisí se 
zdravím duševním. Falun Dafa kultivuje mysl a tělo současně, zlepšuje 
přirozenou imunitu člověka.

Cvičení vhodné pro ženy i muže, vstup zdarma!
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POZVÁNKY

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Poškolák 2016

Vážení rodiče, děti,
Centrum volného času Poškolák,  o.  s. pro Vás letos připravil 
5 BĚHŮ ZÁBAVY A DOBRODRUŽSTVÍ pro děti od 3 do 15 let.

Vzhledem k tomu, že nás kontaktuje mnoho rodičů z důvodu naplánování si 
letní dovolené tak jsme si pospíšili a tady máte naše termíny:

I. Běh 11.7 - 15. 7. 2016 PO STOPÁCH INDIANA JONESE
II. Běh 18. 7.–22. 7. 2016 4 ROČNÍ OBDOBÍ
III. Běh 1. 8.–5. 8. 2016 CIRKUS BUDE
IV. Běh 8. 8.–12. 8. 2016 NA JINÉ PLANETĚ
V. Běh 8. 8.–12. 8. 2016 ADAPTAČNÍ TÝDEN PRO 
NASTÁVAJÍCÍ PRVŇÁČKY

Přihlášku si lze vyzvednout v Centru volného času Poškolák osobně 
a nebo stáhnout na www.cvcposkolak.webnode.cz

Velikonoční bochánky – Vaše tradiční pečení u Záviše!
Pátek 25. března od 16 a 18 hodin
Není potřeba nosit žádné suroviny, ale nezapomeňte svou účast včas 
přihlásit na recepci hotelu Záviš.

Řízkové hody v hotelu Záviš 1.–6. 3. 2016.

Vepřové hody v hotelu Záviš 15.–20. 3. 2016.

 

 

Restaurace Eleonora Hluboká nad Vltavou hledá nové členy do svého 
týmu. 

Naše restaurace se nachází v těsné blízkosti zámku, je unikátní díky 
posezení vytesaném přímo ve skále a v letních měsících je v provozu 
terasa. Nabízíme možnost firemních večírků, svateb, hudebních akcí a 
rautů. Provozujeme teplou kuchyni se zaměřením na steaky.  
 
Aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice: 

- Kuchař / kuchařka 
- Pomocná síla v kuchyni 
- Číšník / servírka 

Požadujeme: 

- Vyučení nebo praxi v oboru 
- Spolehlivost, samostatnost a ochotu učit se novým věcem 
- Zaměření na kvalitu služeb a orientaci na zákazníka 
- Vynikající komunikační schopnosti a profesionální přístup 
- Aj nebo Rj na komunikativní úrovni 

Nabízíme: 

- Dobré finanční ohodnocení 
- Možnost práce na HPP nebo DPČ 
- Práci v příjemném prostředí a přátelském kolektivu 
- Firemní stravování z naší kuchyně 

 

Pokud Vás zaujala nabídka na některou z pozic, rádi Vám poskytneme 
více informací na níže uvedeném kontaktu. 
 
Jan Tomek – Restaurace Eleonora 
Tel.: 777 422 204 
e-mail: jantomekeleonora@seznam.cz 
ELEONORA Hluboká nad Vltavou s.r.o, Bezručova 140 

2. dubna - otvírání Vltavy
Starý známý pochod z Hluboké do Purkarce se tentokrát mimořádně 
koná v posunutém termínu týden po Velikonocích.
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ZAKLADATEL ZOOLOGICKÉ ZAHRADY V  HLUBOKÉ N. VLT. 
Vrchní lesní správce František Janovský (1893-1945)

Převzato s  laskavým svolením z  publikace Výběr z  prací členů 
Historického klubu při Jihočeském muzeu v  Českých Budějovicích 
ročník XXX/1993

Rod Janovských je jedním z nejstarších mysliveckých a  lesnických 
rodů v  jižních Čechách vůbec. Jeden z  předků sloužil za Viléma 
z  Rožmberka v  Oboře, která byla zřízena v  rámci výstavby zámku 
Kratochvíle u  města Netolice. Další z  předků tohoto rodu František 
Janovský přišel v  první polovině 17. století jako myslivec do Veselí 
(Schneidetschlag), což byl pozdější revír Ondřejov, panství Český 
Krumlov. Odtud se pak rod rozšířil po celých jižních Čechách.

František Janovský se narodil dne 25.  dubna  1893 v  myslivně 
Schätzův les, na panství Prášily, kde jeho otec, Mořic Janovský 
(1851-1935) byl tou dobou schwarzenberským revírníkem. František 
po školní docházce absolvoval pět tříd německého gymnasia 
v  Prachaticích, dle vysvědčení ze dne 8.  července  1909. Dnem 
1.  října  1909 byl přijat na Vyšší lesnické učiliště v  Zákupech, které 
dokončil s velmi dobrým prospěchem dle závěrečného vysvědčení ze 
dne 24. června 1912. Dne 1. října 1912 byl přijat do schwarzenberských 
služeb jako lesní aspirant do revíru Poněšice. Hned začátkem války 
narukoval dne 3. srpna 1914 a sloužil na frontě až do roku 1919. Po 
návratu nastoupil do Lesní zařizovací kanceláře v  Hluboké n. Vlt., 
až do 15.  července 1921, kdy byl dočasně pověřen zastupováním na 
lesním úřadě v Českém Krumlově, kde působil do konce října 1921. 
Potom byl opět zaměstnán v  taxaci a dne 1.  ledna 1922 byl povýšen 
na lesního správce. Když dosavadní správce muzea Ohrada nadlesní 
Karel Říha (1860-1936) začal churavět a  bylo zřejmé, že již nebude 
dlouho sloužit, byl za jeho nástupce vybrán František Janovský. 
Poněvadž se jednalo o to, aby sbírky muzea byly odborně spravovány 
a udržovány, byl Janovský vyslán reskr. ze dne 15. prosince 1925 č. 4618 

na knížecí náklady do Národního muzea v Praze, aby si tam osvojil 
jak teoretické, tak praktické znalosti, nutné k  vedení tak rozsáhlých 
sbírek a aby si také osvojil praktické zkušenosti preparátorské. V rámci 
povolení si směl účtovat diety, cestovné a  byl mu přidělen byt ve 
Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Dle vysvědčení vydaného 
Národním muzeem v Praze č. 262 ze dne 9. dubna 1926, absolvoval 
Janovský výcvik a  praxi v  oddělení zoologickém, geologickém 
a praehistorickém v době od 4. února do 10. dubna 1926. Po návratu 
z  Prahy nastoupil ihned opět v  Lesní zařizovací kanceláři a  dnem 
25.  dubna  1926 vyslán na dočasné zastupování do Borkovic. Dne 
1.  listopadu  1926 byl jmenován vedoucím revíru Borek a  vedoucím 
Lesnického a  mysliveckého muzea Ohrada. Zde teprve mohl plně 
rozvinout své schopnosti. Janovský dovedl znamenitě využít svých 
známostí z Národního muzea v Praze a spolupracoval s touto institucí 
celý další život. Stejně tak spolupracoval s mnoha jinými vědeckými 
institucemi, především s  Vlastivědnou společností jihočeskou, 
Rybářskou školou ve Vodňanech, vysokoškolskými učilišti  atd. 
Stejně tak intenzivně spolupracoval s vědeckými pracovníky z oblastí 
zoologie, rybářství, ornitologie, myslivosti a  lesnictví. Ať už to byl 
prof. Dr. Štěpán Soudek, rodák z Hluboké n. Vlt., ředitel J. V. Štěpán, 
prof. K. Macháček, V. J. Staněk, prof. Leontin Baťa a další. Ve své práci 
vždy přísně „dbal především naprosté vědecké korektnosti”, jak o něm 
napsal prof. Leontin Baťa.

V roce 1934 získal Janovského ke spolupráci vedoucí třeboňského 
archivu PhDr. Antonín Markus a společně ještě v témže roce vydávají 
průvodce: »Hluboká n. Vlt. a  zámek Ohrada s  lesním a  lovčím 
museem«. Tato pub-likace byla velmi rychle rozebrána. Proto oba 
autoři přepracovali částečně text, doplnili obrazovými přílohami 
a  roku 1936 bylo na světě druhé vydání. V  roce 1936 byl Janovský 
jmenován krajovým mysliveckým referentem. Dnem 1. ledna 1937 byl 
povýšen na vrchního lesního správce.

Muzeum Ohrada se za jeho působení zúčastnilo mnohých výstav, 
jak doma, tak v zahraničí. Na IV. celostátní výstavě loveckých trofejí 
1937 v Praze byla vystavena expozice schwarzenberského bažantnictví 
včetně plastické mapy bažantnice v Borku (cca 400 ha), která vzbudila 
zaslouženou pozornost. Této expozici se dostalo uznání také tím, že 
byla soudcovským sborem doporučena pro »Mezinárodní loveckou 
výstavu v Berlíně 1937.« Na výstavě v Berlíně byla získána řada medailí 
za vystavované trofeje ze sbírek muzea Ohrada. Na podzim roku 1937 
rozhodl majitel JUDr.  Adolf Schwarzenberg o  zřízení zoologické 
zahrady v rámci muzea Ohrada. Výstavbou a organizačním zajištěním 
byl pověřen Frant. Janovský. Práce byly zahájeny ihned a pokračovaly 
velmi rychle, až do příchodu mrazů, kdy bylo nutno veškeré práce 
přerušit. Na jaře 1938 bylo v pracech pokračováno a v polovině roku 
již bylo vidět, jak zoo bude vypadat. Před ukončením prací bylo 
ještě nutno jednat s  fy Hagenbeck v  Hamburku o  dodávkách zvěře 
pro budoucí zoo. Veškerá tato jednání byla svěřena F. Janovskému. 
Stavební práce a úpravy zoo byly prakticky dokončeny koncem roku 
1938, bylo však nutno ještě posečkat s otevřením, neboť dosud nebyla 
dodána všechna zvěř. Konečně koncem dubna 1939 bylo zoo natolik 
vybaveno, že bylo možno uvažovat o zpřístupnění pro veřejnost. Dne 
1. května 1939 byla zoologická zahrada bez veškeré oslavy tiše předána 
veřejnosti. Hned první den byla návštěva cca 280 osob a také v dalších 
dnech byla návštěvnost vysoká.

Ovšem okupace a další neblahé politické události omezovaly další 
budování a rozšíření zoologické zahrady. Možno však konstatovat, že 
zvěř bez větších škod válku přečkala. Vrchní lesní správce František 
Janovský se věnoval jak zoo, tak muzeu s  láskou a  dočkal se téměř 
konce války. Zesnul dne 7. května 1945.

Ing. Antonín Nikendey
Z časopisu Obnovená tradice

SPORT
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Bitva u Lipan
Předvěta: Leckdo mi možná bude mít za zlé, že vzpomínám na Hlubokou nad 
Vltavou v období padesátých a šedesátých let, tedy na období hluboké totality, 
jenomže jiné dětství, v jiné době a jinde jsem neměl, takže nic naplat, moje 
vzpomínky na Hlubokou jsou zkrátka totalitní.

Nevím, jak je to ve školách zařízeno dnes, ale v dobách, kdy jsem chodil 
na základní školu, byla zhruba uprostřed dopoledního vyučovacího dne 
tzv.  velká přestávka. Ta trvala proti ostatním přestávkám dvojnásobek 
času, myslím, že dvacet minut, a odehrávaly se v ní velké věci. Mívali jsme 
v zadních lavicích také diskusní fórum, kde se probíralo všechno možné. 
Mistrovství světa v  hokeji, rvačky hokejistů Tatranu Hluboká, různé 
sportovní události, ale také bitvy, válečná tažení a vojevůdci. Těch diskusí 
jsme se zúčastňovali rádi, cítili jsme se při nich důležitě, i když často, vlastně 
skoro vždycky, neměly hlavu ani patu.

Jednoho krásného dne přišla na přetřes bitva u Lipan. Jak jsme vůbec přišli 
na bitvu u Lipan už nemám tušení, ale nejspíš jsme na tuto událost narazili 
při vyučování. My jsme se hlavně nedovedli smířit s tím, že husité vlastně 
tenkrát u Lipan prohráli, protože husité a bratr Jan Žižka z Trocnova byli 
pro nás neochvějné pilíře dějin a historické skutečnosti jsme jaksi nechtěli 
vzít na vědomí. Trochu nám v tom dělalo zmatek to, že ti, co vyhráli, byli 
také husité a vinu jsme házeli na chudáka Prokopa Holého, který předčasně 
rozpojil vozovou hradbu a celou bitvu tím zkaňhal. Prokop Holý dostal od 
nás takovej díl, že se musel v hrobě cloumat. Jak to přesně probíhalo a co 
kdo tvrdil, to už nevím, ale je to jedno. Prostě došlo k tomu, že jsme se začali 
divoce hádat a někteří hoši začali rozebírat lavice a stavět vozovou hradbu, 
aby ukázali těm druhým, že mají pravdu. Bylo to opravdu jako bitva u Lipan. 
Na jedné straně rozhořčení zastánci husitů, na druhé straně taky. Rozebírání 
lavic se nelíbilo děvčatům, takže hádka poněkud změnila dimenze, protože 
se do ní zapojily i rozhořčené husitské ženy.

Jedna skupina rozhořčených husitů tábořila u  tabule, znesvářená 
skupina taky husitů za lavicemi. Nejprve lítaly nadávky, pak někdo vytáhl 
míček a trefil jednu z husitských dívek do hlavy. Sice šlo o gumový lehký 
míček, takže k žádnému zranění dojít nemohlo, ale rozjitřené duše božích 
bojovníků to nastartovalo dokonale. Ze zadního tábora byl učiněn výpad 
s cílem odvléci střelce míčku dozadu za lavice a tam jej mučit. To ovšem náš 
tábor u tabule nemohl dopustit a střelce míčku H. osvobodil. Ten se ovšem 
rozlítil, protože při přetahování mu děvčata natrhla límec u košile a pozbyl 
také pár knoflíků.

Teď už to lítalo z obou stran a složení munice bylo pestré. Z  tábora za 
lavicemi přiletěla školní brašna, ze které se sypaly pomůcky, na což tábor 
u  tabule odpověděl houbou na mazání tabule, nasáklou vodou. U  tabule 
totiž stával seslíček, na kterém byl lavór s  vodou a houba. Určená služba 
pak po hodině měla za úkol mokrou houbou tabuli smazat a  donést do 
lavóru novou vodu. Nasáklá houba byla vděčným projektilem, a když střelec 
nasazoval na hod, protější tábor se kryl. Ona totiž houba byla nasáklá nejen 
vodou, ale byla také plná droboučkých úlomků křídy, které se z  houby 
nedaly nijak vymýt. Takže když někdo vyfasoval zásah, byl nejen mokrej, ale 
jak usychal, dělaly se na něm bílé křídové fleky. Čím byla houba starší, tím 
mohutnější byly fleky. Bitva neutuchala, rozhořčeným husitským ženám se 
podařilo chytit majitele míčku a táhly ho za vlasy za lavice. Ten řval jako tur, 
náš tábor husitů od tabule podnikl protivýpad a v uličkách mezi lavicemi 
došlo k zuřivému boji muže proti muži. Bylo třeba nějak zasáhnout, husité 
u tabule tahali za kratší konec lana, navíc zadní tábor získal houbu, J. stál na 
lavici a držel nás v šachu. I tu pojednou zčista jasna mě osvítil spásný nápad.

Botníky jsme sice měli na chodbě a do tříd jsme už museli v bačkorách, 
ale v lavicích měl každý tašku a v ní tepláky, bundu a přezůvky na tělocvik. 
Ony to sice byly tenisky, ale tento název se tehdy moc nenosil, protože tenis 
byl příliš buržoasní hrou a jak nám někteří soudruzi učitelé říkali, byl také 
rejdištěm zhýralých buržoasních floutků a  zkrachovalých kapitalistických 
existencí. Takže jsme neměli v  lavicích tenisky, ale přezůvky na tělocvik, 
anebo kecky. Kecky jsme mít mohli, ty buržoasní nebyly. I hodil jsem našim 

střelcům několik přezůvek a podařilo se nám zatlačit husity zpoza lavic do 
defenzivy. Do lavic a zdí práskaly přezůvky, lítala houba, míček už neměl 
ten efekt a válel se pod lavicemi. Podařilo se mi ukořistit kecky, které měl 
v lavici M., a napadlo mě, že je na chvíli namočím do lavóru s vodou, aby 
víc táhly. Tak jsem i učinil, jenže když jsem tam ty kecky namáčel, přešel 
nepřítel do útoku a na nás se snesla smršť přezůvek a kecek. Obdržel jsem 
jeden zásah přímo na ucho a  jeden do ramene, začal jsem vidět rudě. 
I  vytáhl jsem z  vody dalekonosnou kecku a  napálil jí do řad nepřátel. 
Jenže jsem moc dobře nemířil, vodnatelná kecka prosvištěla vzduchem, 
dívence L. sebrala kus drdolu a se zlověstným mlasknutím trefila nástěnku, 
ze které se usmívali nakreslení žáci s  nejlepším prospěchem a  mračili se 
žáci s prospěchem nejhorším. Nástěnka zásah nevydržela, spadla na zem 
a usměvaví i zamračení žáci se rozprskli na všechny strany. Kecky se zmocnil 
P. a přesně mířenou ranou trefil do břicha M., který se statečně bil po mém 
boku. Ten popadl kecku, že střelce okamžitě ztrestá, tu se však zarazil 
a nevěřícně zíral na botu, kterou držel.

»Ty zatracenej hajzle, to sou moje kecky!!!«
»To je syčák ten P. a ještě ti je namočil.« přispěchal jsem se svojí troškou 

do mlýna. Tu drobnost, že lavor s  vodou je v  našem táboře a  P.  k  němu 
nemůže, M. v zápalu boje naštěstí nezaregistroval.

P.  se nepředloženě snažil v  naší střelecké ofenzivě vysvětlit, jak se to 
s těma keckama má, ale slíznul od rozlíceného M. trefu přesně mezi voči. 
P. ani necekl, chytil se za ksicht a složil se za lavicemi na zem.

Bitva utěšeně pokračovala, Štěstěna se přelévala tu sem tu tam mezi 
oběma tábory, když tu náhle přišel zcela nečekaný konec. Tady musím říci, 
že holt se někdy povedou věci, přestože si člověk přeje, aby se nepovedly. 
Měl jsem v ruce tu jednu kecku a zvedal jsem se k ráně. Vlevo ode mě seděl 
na zemi M., držel v rukou tu druhou namočenou kecku a nešťastně mi řekl:

»Voni se mi se vodlepily kotníčky!«
Ony totiž kecky měly zhruba v místě kotníků nalepená kolečka z gumy 

jako nákotníčky a  všichni, co vlastnili kecky, si na těch nákotníčkách 
zakládali, protože měly různé barvy. Jak jsem tak po M. šlehl pohledem, 
zaznamenal jsem, že ve dveřích někdo stojí. Podotýkám, blbě stojí, to je 
důležité. Byl jsem ke dveřím otočen bokem, bylo to periferní vidění, ale 
bylo. A když už jsem měl napřaženo stočil jsem se doleva a aniž jsem vlastně 
věděl, proč nestřílím na husity za lavicemi, vyslal jsem kecku ke dveřím, 
tam, kde někdo blbě stál.

Teď musím drama zaseknout a podat menší vysvětlení, ale to nic, tím se 
jen lehce protáhne dramatické vyvrcholení. Tehdy působil na škole soudruh 
učitel D. Odkud přišel a kam odešel, nikdo z nás nevěděl. On také na škole 
působil poměrně krátce. Soudruh učitel D. byl především mladej, byl taky 
chytrej a  ti, které učil, se před ním třásli, protože byl neskutečně přísnej. 
Taky byl zřejmě dost ambiciózní a nosil bílou košili a kravatu. To, co jsem 
uvedl, předznamenává fakt, že nebyl mezi žáky oblíben. Dokonce bych se 
odvážil i  obráceného příměru, a  sice toho, že byl neoblíben. Naštěstí byl 
neoblíben i mezi učitelským sborem, a to přesně pro stejné vlastnosti, pro 
které byl neoblíben mezi námi. Tehdy jsem to ještě nechápal, dnes však je 
mi jasné, že mladej, chytrej, přísnej a ambiciózní člověk nosící bílou košili 
a kravatu nemohl ve sboru, který vyznával diktaturu proletariátu, uspět.

Ale zpět do bitvy. Jak ta kecka letěla k těm dveřím, viděl jsem, že tam stojí 
soudruh učitel D., ruce v bok a čeká, až si jej všimneme, hrůzou zkoprníme 
a on se bude pást na našem koprnění. Jenomže se chlapec těžce přepočítal. 
Mezi námi nezačal nikdo koprnět, zato z  davu přiletěla kecka. No, v  ten 
moment jsem si přál, aby se mi to nepovedlo, ale bylo pozdě. Posadil jsem 
mu jí přesně doprostřed prsou na tu jeho bílou košili, přesně pod uzel kravaty 
a ďaha to byla slušná. D. ztratil rovnováhu a udělal dva kroky dozadu. Chtěl 
se zachytit dveří, ale jak neměl ten balanc, tak prostě vycouval a dveře za 
sebou přibouch.

Bitva ve třídě okamžitě ustala. M. na mě vytřeštěně hleděl a blekotal:
»To nebyl… to byl… jéje jéje!« a za doprovodu soustavy nedefinovatelných 

citoslovcí tápal k lavici. Než tam dotápal, už jsem tam seděl já a pohyboval 
jsem rty, aby bylo evidentní, že si přeříkávám učivo. Ve třídě bylo hrobové 
ticho. I  husitské ženy, které ještě před třemi vteřinami na sebe prskaly 

VZPOMÍNKOVÝ 
SERIÁL
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a tahaly se za vlasy, způsobně seděly nad otevřenými knihami a snažily se 
zažehnout si nad hlavou svatozář. Pouze P. stále ležel za lavicemi, držel se za 
rypák a sténal.
Všichni do jednoho jsme očekávali, že se rozletí dveře, soudruh učitel D. 
vpadne do třídy snad i s ředitelem a začnou výslechy a represálie. Nestalo se 
však nic. Po nekonečných minutách se otevřely dveře a vešel náš třídní, pan 
učitel C. Byl to jediný soudruh učitel, kterému jsme říkali pane učiteli. Vstali 
jsme na pozdrav, ticho by se dalo krájet. Pan učitel nám posunkem ukázal, 
abychom si sedli, sedl si také, chvíli na nás koukal a pak se zeptal:
»Stalo se něco?«

My nic. Holt jsme neuměli bejt nenápadný. Buď jsme vyváděli jako lítá zvěř, 
nebo jsme schlíple seděli a ani nedutali.
»Řekne mi někdo, co se tady stalo? «
My nic. To snad nejni možný, že by nic nevěděl? honilo se mi hlavou. Ale 
zřejmě nevěděl. A nedělo se nic až do konce vyučování, ani další den, vůbec 
nic. Ticho po pěšině. Trvalo pár dní, než jsme tomu uvěřili, ale bylo to tak. 
Soudruh učitel D. zřejmě opravdu nebyl oblíben ani ve sboru, a tak z obavy, 
že sklidí posměch, si celou záležitost nechal pro sebe. A zanedlouho ze školy 
odešel stejně záhadně, jako přišel.

KULTURA

■ Nastává jaro, čas lásky. Mysleme na to i v souvislosti se zvířaty, za které 
jsme převzali zodpovědnost.

Vzhledem k poměrně rozsáhlé diskuzi kolem kastrací zvířat v útulcích jsme 
se rozhodli krátce osvětlit náš názor na tuto praxi. Je zřejmé, že kastrace 
mají své zastánce, stejně jako zarputilé odpůrce, a tak tomu pravděpodobně 
i  zůstane. Více či méně odborných statí o  kladech i  záporech kastrací, 
zejména u psů, je zveřejněno velké množství, a je na každém z vás, abyste si 
je vyhledali, přečetli a udělali si svůj vlastní názor.

Pravdou je, že by kastrace nemusely být prováděny, pokud by lidé, kteří 
mají zvířata v péči, byli zodpovědní. Naše dvacetiletá praxe však ukazuje, že 
opak je pravdou. Lidé nejsou, nebyli a zdá se, že ani nebudou zodpovědní. 
Tedy alespoň převážná část populace. Kdyby zodpovědní byli, nemusely by 
pravděpodobně existovat ani přeplněné útulky.

Dnes a  denně se setkáváme s  majiteli zvířat, kterým bychom nesvěřili 
ani plyšáka. Denně nám lidé volají, že se z  různých důvodů chtějí zbavit 
svých psů. Mnohokrát do roka vyjíždíme k  nálezům zvířat uvázaných na 
nejpodivnějších místech, štěňatům v krabicích u popelnic, koťatům v pytlích, 
mrtvolkám zvířátek, které jejich rozmnožovací pud dohnal až na samý 
konec existence. Často marně bojujeme s podvýživou, urputnými průjmy, 
podchlazením a  infekcemi u předčasně odstavených a odložených mláďat. 
Ze čtrnácti psů, které máme v současné době v útulku, můžeme s jistotou 
u  dvanácti říct, že se jich jejich bývalí majitelé zbavili tím, že je opustili, 
nebo jim byli odebráni pro zanedbání péče. O kočkách ani nemluvě. Pokud 
se podíváme jen do inzerce na bazos.cz, najdeme v sekci »daruji« více než 
patnáct set inzerátů s nechtěnými zvířaty – a to vše za období dvou měsíců. 
Obrovské množství zvířat čeká na nové domovy v útulcích, další tisíce zvířat 
se k nám dovezou ze zahraničí. Tisíce a tisíce štěňat a koťat se narodí jako 
»nehoda«… a tak bychom mohli pokračovat dál.

Náš názor na kastrace se v  průběhu let pod tlakem výše uvedených 
skutečností vyvíjel. Přesto, že se snažíme vybírat nové majitele zodpovědně, 
musíme si přiznat, že se nám to ne vždy musí podařit – a při počtu bezmála 
čtyři sta zvířat do roka by to asi byl opravdu zázrak. V  minulosti se nám 

několikrát stalo, že nám majitelé zvířat převzatých z  útulku nutili jejich 
narozená štěňata, i když ve smlouvě měli stanoveno, že feny nebudou využity 
k reprodukci mláďat. Navíc nejsme při nejlepší vůli schopní ovlivnit, co se 
stane za několik let od vydání zvířat novým majitelům. Protože za ně ale stále 
cítíme zodpovědnost, je a bude povinnost kastrace součástí převzetí zvířat 
z našeho útulku.

Pochopili jsme, že není možné počítat se zodpovědností majitelů 
zvířat. Pochopili jsme, že pozitivní dopady kastrací převažují nad jejich 
negativní stránkou. Dnes můžeme říct, že kastrace je zodpovědné a moudré 
rozhodnutí, které je v zájmu zvířat samotných. Obáváme se, že v současné 
době tu (v  ČR) máme již »nadbytek« zvířat a  že je jen otázkou času, kdy 
někdo moudrý rozhodne o tom, že se zvířata v útulcích budou utrácet, stejně 
jako je to v jiných zemích.

Opravdu si myslíte, že si pes, nebo fena při páření nějak užívá? Že fena, 
která po každém hárání rodí mláďata, je šťastná matka? Že pro všechna vaše 
štěňata (koťata) najdete vhodné a  zodpovědné majitele a  že žádné z  nich, 
nebo jejich potomků neskončí na ulici, na řetězu, v množírně jako stroj na 
mláďata, nebo v  útulku? Že kastrovaná zvířata jsou tlustá, líná, nešťastná 
a neschopná soužití s jinými zvířaty? Přemýšlejte o tom, přečtěte si názory 
odborníků z obou stran pohledu. Budete i vy ti zodpovědní, nebo budete 
tvrdit, že vás se to netýká?

Toto je samozřejmě jen náš postoj. Akceptujeme i odlišné názory na tuto 
problematiku a nikoho nenutíme, aby si od nás zvíře bral, pokud s kastrací 
zásadně nesouhlasí. A kdo s tím má problém, ať si vybírá zvířata někde jinde. 
V případech, kdy to okolnosti, zdravotní stav a věk zvířete umožňuje, je u nás 
v útulku kastrace podmínkou k převzetí zvířete do péče. Je - li to možné, 
necháváme naše zvířata kastrovat rovnou sami.

Článek s dovolením převzat z http://www.animal-rescue.cz/

Téma o zvířatech… ale vlastně o lidech

Výrobce masných výrobků MAUZ - výroba s.r.o. 
hledá pro svou provozovnu a obchod v Hluboké nad Vltavou  

prodavačku (dělnici ve výrobě). 
 

Případní zájemci se mohou o bližších podmínkách 
informovat na tel. č. 775 57 06 26.

Provozovna: 
Tyršova 10, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

tel.: +420 387 965 029

PO - PÁ 7.00 - 15.00 hod

mauz.objednavky@seznam.cz 
www.mauz-vyroba.cz
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Reprezentanti florbalu vozíčkářů 
na Hluboké
Předposlední lednový víkend se uskutečnilo v  Českých Budějovicích 
soustředění reprezentace ČR ve florbalu vozíčkářů. Tímto soustředěním 
začala příprava na mezinárodní turnaj ve Švýcarském Nottwilu. V kádru 
se představilo celkem šest hráčů českobudějovického FBC Štíři včetně 
šestnáctiletého Hlubočáka Ivana Nestávala. V  náročném tréninkovém 
programu si hráči našli čas na procházku naším městem a  atmosférou 
byli okouzleni. Díky partnerství Hotelu Záviš získali reprezentanti skvělé 
zázemí a za podporu děkují.

Hluboká zvládla svou premiéru 
Krajské ligy karate na jedničku

První kolo krajské ligy Jihočeského svazu karate, tentokrát pod hlavičkou 
Wedos cup, proběhlo v  neděli 14.  února v  tělocvičně základní školy 
v Hluboké nad Vltavou. Na čtyřech tatami se v disciplínách kata, kata team 
a kumite utkalo 140 závodníků z 18 klubů Jihočeského kraje. Organizace 
se tentokrát společně s oddílem Fight club České Budějovice ujal místní 

spolek Hluboká v  pohybu a  svou pořadatelskou premiéru zvládl na 
jedničku.

Nejlepší závodnicí se stala 11 letá Andrea Květoňová z  oddílu TJ 
Karate České Budějovice, která byla stříbrná v  kata a  zároveň vyhrála 
nejobsazenější dívčí kategorii kumite 10 – 11 let - 35 kg, kdy ve finále těsně 
porazila obávanou soupeřku z pořádajícího oddílu Magdu Frydrychovou.

Startem na krajské soutěži nepohrdli ani další kvalitní závodníci, 
kdy především v  žákovských kategoriích nastoupilo několik medailistů 
z prosincového Mistrovství České republiky.

Disciplínu kata tak přesvědčivě ovládli Medová, Florek a  dorostenec 
Jaromír Lácha.

Svou účastí podpořil závodníky zastupitel Hluboké nad Vltavou pan 
Karel Vácha, který spolu s pořadateli předal medaile, diplomy a poháry 
těm nejlepším.

Velký dík patří i rozhodčím, kteří se sešli v neobvykle silném zastoupení, 
čímž umožnili hladký průběh celého závodu na čtyřech tatami. Celý závod 
tak díky všem zúčastněným proběhl v příjemné atmosféře a svou úrovní 
jak závodníků, tak pořadatelskou, nasadil pomyslnou laťku hodně vysoko.

Chtěli bychom závody opakovat na podzim opět na Hluboké.
Velký, skutečně velký dík za to, že nás podpořila, patří firmě Wedos. 

Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě sportovišť a zázemí pro 
závodníky.

Mgr. Marta Frydrychová
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DOBRÉ 
ZPRÁVY

Už lednové tréninky naznačovaly, že hra Sokola Hluboká bude 30.  1. na 
turnaji U13 vypadat lépe než na turnaji v prosinci. Do hry v obraně jsme dali 
větší šťávu, výsledkem bylo dost stylově zahraných outů a pouze jedna chyba 
ze tří zápasů. V útočné části hry jsme byli nebezpeční. Nad síly hlubockých 
hráčů byl pouze extra rychlý nadhazovač Techniky Ondra Filip. S ním se 
rovnocenně dokázali utkat pouze vyspělí pálkaři David Bauer a  Martin 
Jiránek. Základ hry - nadhoz - stále ještě nebyl to pravé ořechové. Nástupy 
našich nadhazovačů byly divoké, často jsme na začátku směny rozdali 
1-2 mety zdarma a pak teprve přesnost zlepšili. V utkáních proti Tempu 
a Třebíči soupeř nepřesných nadhozů využil k získání většiny svých bodů.

Tři odehrané zápasy, s Tempem 6:5, s Technikou Brno 2:2 a s Třebíčí 
5:5, přinesly dramatický baseball. Například proti Technice jsme zvládli 
udržet remízu, i  když soupeř měl v  dohrávce 2 běžce ve skórovacích 
pozicích a  žádný out. Naopak s  Třebíčí jsme byli blízko vítězství, jenže 
jsme v poslední směně doplatili na agresivní baserunning, který hráčům 
vštěpujeme. Dva outy na metách (při krádeži 2. mety a  těsný out na 
domácí metě) nám zabránily získat rozhodující šestý bod.

Turnaj týmu ukázal, že kvalitní tréninky přináší ovoce v podobě dobré 
hry při zápase. Další turnaj v Hrotovicích máme 20. 2.

Děkuji všem hráčům, trenérům a  rodičům za pěknou baseballovou 
sobotu.

Výsledky turnaje
Třebíč - Technika 4:3, Hluboká - Tempo 6:5, Technika - Hluboká 2:2, 
Technika - Tempo 11:0, Hluboká - Třebíč 5:5, Tempo - Třebíč 3:2
Pořadí
1. Sokol Hluboká, 2. Třebíč Nuclears, 3. Technika Brno, 4. Tempo Praha

Povedený turnaj U13

Letní kemp 2016

Letošní kemp uspořádáme 5.–9.  7. opět na Hluboké. Zatím necítím 
potřebu ani z mé strany, ani z řad hráčů přesunovat soustředění na jiné 
místo. Z hlediska prostoru a vybavení hřišť je hlubocký sportovní areál pro 
potřeby kempu perfektní. Zatím plánuji, že děti rozdělím do následujících 
kategorií: U15, U13, U11 a U9

Baseballový kemp na Hluboké 2016
Informace

Termín: 5-9. 7. 2016
Místo konání: Hluboká nad Vltavou - sportovní areál

Náplň: baseballový trénink, videoanalýzy, doplňkové aktivity ve 
sportovním areálu, cyklistický výlet, večerní promítání, zápas děti vs. 
rodiče
Cena soustředění:
1700 Kč (nutno zaplatit na účet klubu do 31. 5. 2016), v ceně tričko 
kempu
č. účtu: 181 441 269 / 0300
Trenérské zajištění: v jednání
Info a přihlášky: Radek Drmota, rdrmota@seznam.cz

Zimní Junior Indoor Golf Cup - 
6. února 2016

První únorový víkend patřil dětem. Konkrétně dětem, které navštěvují 
zimní tréninky junior golfu. Ten se odehrává v  našem partnerském 
hotelu Štekl****, který je vybaven nejmodernějším golfovým simulátorem 
s  nejnovějším softwarem od firmy Full Swing Golf, světové jedničky 
v oblasti golfové simulace.

Děti byly rozděleny do jednotlivých skupinek (flightů). Při registraci 
obdržely míčky, teečka a také týmové triko. První flight začal hrát v deset 
hodin, poslední skončil kolem 19. hodiny večerní.

Vzhledem k  časové náročnosti golfového turnaje proběhlo vyhlášení 
vítězů a  předání cen při následujícím tréninku. Vyhlášení se ujal jejich 
trenér Pavel Ambrož. Každý účastník turnaje obdržel diplom, medaili 
a  vítězové si odnesli pohár a  věcné ceny. Blahopřejeme všem malým 
golfistům a děkujeme jim i jejich rodičům za skvělou atmosféru.

Zároveň bychom vás rádi informovali, že již v pondělí 18. 04. 2016 bude 
zahájen Junior Golf. První zkušební hodina je pro nováčky opět zcela 
zdarma. Více informací naleznete na našich stránkách www.golfhluboka.
cz a FB.
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Pozvánka na divadlo!
Hrajeme ještě 11.3, 12. 3. , 25. 3. a 26. 3. Těšíme se na vás.

AJG, Hluboká nad Vltavou
Stálá expozice:
Od 2. listopadu 2015 do 15. dubna 2016 probíhá rekonstrukce stálé expozice 
Alšovy jihočeské galerie. Děkujeme za pochopení.

Wortnerův dům AJG, České Budějovice
Právě probíhající výstavy:
Eva Petrová - Mozaika drobných radostí
29. 1. 2016–10. 4. 2016 / denně od 9:00 do 18:00
Bolestná melancholie - Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. 
století 29. 1. 2016–10. 4. 2016 / denně od 9:00 do 18:00
Rekordní návštěvnost roku 2015
Minulý rok jsme zaznamenali rekordní návštěvnost - poprvé v historii se do 
galerie podívalo více jak 60 tisíc lidí. Děkujeme!
Připravujeme:
Hudební festival Hluboká 2016
jubilejní - 60. let Hudebního léta Hluboká - Vstupenky v prodeji od 1. 4. 2016

Šestnáctá sezóna
Galerie Knížecí dvůr vstupuje v roce 2016 do své šestnácté výstavní sezóny. 
V  předcházejících letech uspořádala galerie více jak sto samostatných, 
autorských výstav a mnoho kolektivních, na kterých se představily další desítky 
našich předních umělců.

sobota 12. března 2016 v 16 hodin – vernisáž Renata Kubínová-Nováková – 
ZEMĚ ZAMYŠLENÁ… /výběr z tvorby 1967–2015/

Co vlastně děláte?
Většina z  nás má svou práci. Někdo peče housky, někdo pilotuje letadlo, 
jiný zase zachraňuje lidem životy, někdo se stará, aby měli lidé kolem 
sebe čisto a  prázdný odpadkový koš v  kanceláři. Každá práce je důležitá 
a nepostradatelná. Nedá se do určité míry po etické stránce dělit na práci 
nižší a  vyšší úrovně. Jde o  to, zda je práce poctivá, nebo zda někdo tyje 
z  podvodů, podplácení a  lumpáren. Konec konců - jedna ze základních 
vět, která se mi na vysoké škole vryla na první hodině etiky do paměti, 
zněla: »Etické chování je nevymahatelné, je možné jen na základě osobního 
rozhodnutí člověka.« Také něčí práce je vidět zřetelně na první pohled, něčí 
je úplně skrytá. U někoho je vidět finální výsledek. Tou třetí variantou je 
právě práce kurátora a autora výstavy výtvarných děl. Běžný návštěvník vidí 
buď na vernisáži krásně nasvícený prostor, plný uměleckých děl. Projevy, 
hudba, občerstvení. Nebo když přijde v klidu rozjímat výstavu, říká sobě 
nebo doprovodu: »To je hezké.« Nebo: „To je krásné! Vidíš jak se vzadu 
pasou ty ovečky?“ Někdy zase je slyšet od návštěvníků velice sofistikované 
výklady.

To je ta zjevná část práce kurátorů a autorů výstav. Ale pak přijde chvíle, 
kdy potkáme člověka, který říká: »Výstava byla krásná, ale co jinak děláte? 
Vy tam ty obrazy oprašujete?« Jejich představa je často ta, že si prohlížíme 
obrazy, znalecky pokyvujeme či vrtíme hlavou, vedeme intelektuální 
rozhovory a… to je asi tak všechno. To je okamžik mého letmého úsměvu 
na tváři. Při bližším nástinu naší práce, kdy člověk musí (teď budeme mluvit 
pouze o přípravě náročnější výstavy, interní kurátorskou práci se sbírkami 
musím nechat, vzhledem k  rozsahu článku, stranou) přijít s  konkrétní 
myšlenkou, kterou lze realizovat. To je první záblesk. Zatím nic víc. Pak 
člověka čekají týdny a měsíce studování, bádání, heuristiky, kde, kdo vlastní 
námi »vytoužené« dílo. Když má člověk teoreticky hotovou koncepci a výběr 
děl, přichází rozesílání žádacích dopisů, kdy člověk trne, kolik věcí pro něj 
tak důležitých získá a kolik ne. Po ujasnění počtu děl se uzavírají smlouvy, 
na jejichž základě se stanoví plán svozů (moře emailů a telefonátů) a pak 
jezdíme a jezdíme, někdy po celé republice a přivážíme postupně díla pečlivě 
zabalená a ošetřená. Mezitím se už řeší s řadou kolegů propagace, tiskoviny 
(ano, »umělecké střevo« spolu se studiem je výhodou), příprava popisek atd. 
Po tak velké námaze máte všechna umělecká díla pohromadě ve výstavních 
prostorách, čerstvě rozbalená. Super! Určitou představu máte předem, »co 
kam přijde«. A pak začne jedna z nejkrásnějších (a nejkreativnějších), ale 
velice zodpovědných prací - »rozhoz«. Něco vám teoreticky »funguje«, 
ale v reálu to někdy k sobě moc »nepasuje.« A neustálým polemizováním, 
pochybováním, přemýšlením a utvrzováním názorů nacházíte (aspoň pro 
vás a  lidi, které máte k  poradě) co nejlepší, avšak téměř nikdy nelze říci 
»ty nejideálnější celky.« Pak už jen dořešit způsob rozvěšení - zda věšet na 
středy, na spodní či horní hranu, výšku zavěšení, způsob závěsu… Končíte 
přidělením popisek k  jednotlivým předmětům, přípravou na tiskovou 
konferenci a vernisáž. A pak… po tolika měsících, někdy i letech práce přijde 
ta chvíle, kdy celý tým galerie, od nejvyššího vedení přes kurátory, produkci, 
majetkoprávního referenta, ekonomický úsek, řidiče, výstaváře, až po úklid, 
se dočká završení své práce. A upřímně si přejí, aby jejich společná, náročná 
práce nesla plody v podobě hojného a spokojeného publika. Vždyť proč se 
výstavy dělají - aby potěšily srdce a mysl člověka. Není to vlastně jednou 
z odpovědí na otázku: »Co vlastně děláte?«

Hynek Rulíšek ml.
Z blogu AJG
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POZVÁNKY

 

 

 

 

PROPOZICE RODINNÉ HRY S MAPOU 
TERMÍN: sobota 26. března 2016 

Před kostelem sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou 

Dobročinný závod pro milovníky tajemství a hledače pokladů. Zúčastnit se mohou běžci, chodci i 
maminky a tatínkové s kočárky. Jde o to, najít v co nejrychlejším čase všechna ukrytá obří velikonoční 
vajíčka. Výtěžek z akce poputuje na nákup vybavení pro handicapovaného občana z Hluboké nad 
Vltavou.   

TRASA: Přesnou podobu trasy si určíte sami podle mapky, kterou obdržíte těsně před startem. 
Jedinou podmínkou je navštívit všechna vyznačená místa na mapě, tam najít obří velikonoční vajíčko 
a opsat z něho soutěžní písmeno. 

PRŮBĚH HRY: Po obdržení vaší soutěžní karty se startovním číslem vyčkejte do 13:30, kdy obdržíte 
také tajnou mapu. Postupně navštivte všechna vyznačená místa, pořadí si může zvolit každý sám. Na 
každém místě najdete obří velikonoční vajíčko a na něm symbol a soutěžní písmeno, to doplňte podle 
stanoveného klíče do soutěžní karty. Pokud vše vyplníte správně, zjistíte tajné heslo, které sdělíte 
v cíli. Cílovým místem je Infocentrum Hluboká, kde také ihned obdržíte výhru za váš výkon. V duchu 
sportu pro dobrou věc je umožněn start i po 13:30 – kdykoliv individuálně, pravděpodobně ovšem 
bez šance na vítězství. Limit pro odevzdání soutěžní karty je 17:00. 

STARTOVNÉ: dobrovolné / minimálně 30,- za osobu 

ČASOVÝ PROGRAM:  
08:00 – 10:00  Registrace pro běh 10 a 5 km - Infocentrum Hluboká 
10:30   Start všech kategorií běhu - před kostelem 
10:30 – 16:00  Registrace pro rodinnou hru s mapou - Infocentrum Hluboká 
13:30   Start rodinné hry s mapou - před kostelem 
17:00   Časový limit pro odevzdání herních karet - Infocentrum Hluboká 
POŘADATEL: Centrum volného času Poškolák Hluboká nad Vltavou o.s., Karla Čapka 800, 373 41 
Hluboká nad Vltavou, Tel.: 777 278 426, email: val.chroma@seznam.cz,  
http://cvcposkolak.webnode.cz, Infocentrum Hluboká, tel.: 387 966 164, www.hluboka.cz  

TRAŤ 5 KM: 

 
TRAŤ 10 KM: 

 

POŘADATEL: Centrum volného času Poškolák Hluboká nad Vltavou o.s., Karla Čapka 800, 373 41 
Hluboká nad Vltavou, Tel.: 777 278 426, email: val.chroma@seznam.cz,  
http://cvcposkolak.webnode.cz, Infocentrum Hluboká, tel.: 387 966 164, www.hluboka.cz  
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PŘEHLED AKCÍ 
2015

KULTURNÍ AKCE 2015
datum  název    pořadatel
zimní sezóna veřejné bruslení   HC Knights
zimní sezóna Hokejové zápasy   HC Knights
celoročně Golfové turnaje (18 turnajů) Golfový klub Hluboká
celoročně Nordic walking   NW Hluboká
21. 3.  Dětský bowlingový turnaj  Bowling Hluboká
21. - 22. 3. Halové závody   Koně Vondrov
březen  Fotbalová utkání   TJ Hluboká FC
11. - 12. 4. Slavoj cup   JO Slavoj Hluboká
19. 4.  Běh okolo Hluboké  ? Na fotbalovém stadionu
19. 4.   Hosínská časovka   Letiště Hosín
  Baseballové zápasy  Baseball&Softball
25. - 26. 4.  Modrá stuha Bezdreva  JO Slavoj Hluboká
2. - 3. 5.  Jarní drezurní závody  Koně Vondrov
květen - červen Tenisové zápasy   TJ Hluboká TK MANE
květen  75. silniční běh   TJ Koh i noor
2. - 3. 5.  Hry přátelství   Baseball&Softball
16. -17. 5. Hlubocké závody v agility  na Křivonosce
20. 5.  Sport. hry pro mentálně postižené Baseball&Softball
23. -24. 5. Pohár Hluboké nad Vltavou  JO Slavoj Hluboká
30. - 31. 5. Krajský přebor   JO Slavoj Hluboká
31. 5.  Den dětí v sedle   Koně Vondrov
6. 6.   Zárubovo grilování s rádiem Kiss sportovní areál
12. - 14. 6. Generali survival 2015  AMU Praha
20. - 21. 6.  Bali cup    JO Slavoj Hluboká
27. - 28. 6.  Baseballové hry přátelství  Baseball&Softball
29. 6. - 4. 7.   Týden žen   Baseball&Softball
4. - 6. 7.  Mezinárodní mistrovství ČR JO Slavoj Hluboká
4. - 5. 7.  MM ČR juniorek v beachvol. TJ Sokol 10. - 12. 7.  
  Mezinárodní sraz VW brouk Křivonoska
11. - 12. 7. Tenisový turnaj žactva  TJ TK MANE
srpen  Pitbull show
22. 8.  Hry bez hranic   OV Bavorovice
29. 8.  Tenisový turnaj masters  TJ TK MANE
29. - 30. 8. Hluboká nad Vltavou - parkur Koně Vondrov
30. 8.  Cimmrmanovská cross country Golfový klub Hluboká
4. 9.  VI. South bohemia classic   ČK motorsport
5. 9.  Okolo jižních Čech  CK RBB Invest
9. - 13.9  MS v  rybolovné technice casting Rybářský svaz
září  WAVE 2015   SK Vodní slalom
září  Memoriál Fr. Housky  Klub chovatelů fousků
12. 9.  Hlubocké sportovní hry  TJ Sokol
říjen  Setkání olympioniků  NF JČK olympioniků
18. 10.  Podzimní drezurní závody  Koně Vondrov
listopad  Křížová plavba   In regio 
28. 11.  O hlubockého kapra  SDH Hluboká
2. 12.  Mikulášská nadílka na golfu Golfový klub Hluboká
2. 12.  Mikulášská nadílka na Vondrově Koně Vondrov
31. 12.  Exhibiční hokejový zápas  HC Knights
SPORT CELKEM  177 500,00 Kč 
  

KULTURNÍ AKCE 2015  
leden - prosinec Divadelní představení  Divadlo Pikl
celoročně Kino     Sinfonie
leden - duben Divadelní představení  Křížžáci o.s.
červenec - srpen Festival komedie    KS Alta
leden - únor  Plesy    mnoho
měsíčně  Cestujeme…   Sinfonie
1. 2. - 28. 2. Výstava: Gotické umění  AJG Hluboká
1. 2. - 28. 2. Výstava: Z hladu po kráse  AJG Hluboká
11. 2.  Výstava: Teplo barev - Tomáš Jára Sinfonie
13. 2.  Valentýnský sushi večírek  KA.PR
21. 2.  (Ne)vinná Hluboká  Hotel Záviš z Falkenštejna
1. 3. - 31. 3. Kolektivní výstava   Galerie Knížecí Dvůr
13. 3.  Živá hudba   Hotel Záviš z Falkenštejna
21. 3.   Otvírání Vltavy   "Přátelé Vltavy"
27. 3.   Živá hudba   Hotel Záviš z Falkenštejna
1. 4. - 21. 6. Výstava: O rybách vesele i vážně NZM Ohrada
1. 4. - 26. 4. Výstava: Přišla už pošta?  AJG Hluboká
1. 4. - 15. 5. Velikonoce na Hluboké   CVČ Poškolák
2. - 6. 4.  Velikonoční bohoslužby  Fara
5. 4.   Velikonoční jarmark na Šteklu Hotel Štekl
5. 4.   Velikonoční rodinný závod CVČ  Poškolák
5. 4.  Velikonoce s Flopem  ZOO Hluboká
18. 4. - 14. 5.  Výstava: Lubomír Klimeš  Galerie Knížecí Dvůr
22. 4.   Slavnost pampelišek  Království vzduchu 

25. 4.   Pouťová zábava   SDH Purkarec
1. 5.  May Day v ZOO   ZOO Hluboká
9. 5.  Veteran rallye   ČB automotoklub
16. - 17. 5. Svatojánská pouť   Město
16. 5. - 11. 6. Výstava: Zuzana Veselá  Galerie Knížecí Dvůr
20. - 23. 5. Ohradské dřevosochání  NZM Ohrada
23. 5.  Malování s Rotary   CVČ Poškolák
24. 5. - 21. 6.  Výstava: Lukáš Musil Musa  AJG Hluboká
25. -29. 5. Dětské divadelní dny v ZOO ZOO Hluboká
27. 5.  Alois Sassmann - komorní pořad Sinfonie
28. 5.  Letní slavnost ZŠ   ZŠ Hluboká 
29. -31. 5.  Divadelní festival Křížem krážem Křížžáci o.s.
29. 5.  Noc kostelů   Fara
31. 5. - 30. 8. Výstava: Jan Saudek  AJG Hluboká
31. 5.  Slavnostní otevření přístavu  Město
červen  Konference 2015 J  AZZ COM 
1. - 5. 6.   Dětské divadelní dny v ZOO ZOO Hluboká
3. 6.   Mrakodrapy drápou mraky  CVČ Poškolák
6. 6.  Odpoledne pro děti i dospělé OV Munice
9. 6.   Hudba hradní stráže  Policie ČR
18. 6.   Koncert "Slavíčci z Hluboké" ZŠ Hluboká nad Vltavou
20. 6.  Dnes si hrají zvířata  ZOO Hluboká
20. 6.  Dětský den s VZP   TJ Sokol
27. 6.   Národní myslivecké slavnosti NZM Ohrada
28. 6. - 27. 9. Ilja Repin a ruské umění  AJG Hluboká
červenec  Umění ve městě 
červenec - srpen Večerní komentované prohlídky  ZOO Hluboká
červenec - srpen Divadelní léto   Divadlo Pikl
červenec - srpen Muzika pod dubem (7x)  p. Surka
19. 7.   Kloboukový den   p. Mitter
červenec - říjen Hudební festival   Sinfonie
červenec - srpen Poslední Schwarzenberg  KS Alta
červenec - srpen Letní kino   Sinfonie
8. 8.  Poněšické slavnosti  OV Poněšice
8. 8.  Princeznovský bál na zámku vydav. EGMONT
18. 8. - 31. 10. Příroda v ilustraci   NZM Ohrada
25. 8.  Tep královské krve - muzikál soubor Milevsko
12. 9.  Koncert pěveckého sboru Záviš Záviš
12. 9. - 1. 11. Výstava: Šolbová    Galerie Knížecí Dvůr
13. 9. - 6. 1. Výstava: Buquoyové v JČ  AJG Hluboká
17. - 20. 9. MFF Voda, moře, oceány  Sinfonie
19. 9.  Slavnosti vína   CVČ Poškolák
28. 9.  Otevření pohádkového podzemí CVČ Poškolák
4. 10.  Den zvířat   ZOO Hluboká
18. 10.  Ochutnávka mezinárodní kuchyně TIS
23. - 31. 10. 20 let od otevření KC Panorama  Sinfonie
28.  - 31. 10. Rybí hody v restauracích 
28. 10.  Rybářské slavnosti   CVČ Poškolák
31. 10.  Strašidelná ZOO   ZOO Hluboká
31. 10.  Halloween party   Hluboká v pohybu
6. 11.  Lampionový průvod   CVČ Poškolák
11. - 15. 11. Svatomartinské hody v hlubockých restauracích 
12. 11.  Lampionový průvod pro nejmenší MC Hluboká nad Vltavou
14. 11.  Country večer v Záviši  Hotel Záviš z Falkenštejna
20. - 21. 11. Lampionová noc   Hluboká v pohybu
21. 11.  Galerijní noc   AJG Hluboká
21. 11.  Krampus show   CVČ Poškolák
25. 11.  Setkání důchodců   město
29. 11.  Adventní trh   Sinfonie
29. 11.  Slavnostní otevření - vánoční svět CVČ Poškolák
advent  Advent na loveckém zámku NZM  Ohrada
29. 11.  Putování za Mikulášem  ZOO Hluboká
1. 12. - 31. 1. Výstava: Pravěký život v obrazech NZM Ohrada
5. 12.  Poškolácký Mikuláš  CVČ Poškolák
6. 12.   Mikulášská nadílka v Záviši Hotel  Záviš z Falkenštejna
9. 12.  Česko zpívá koledy  Zámostí, ČRO
13. 12.  Vánoční flétnový koncert  KAMI
prosinec  Vánoční koncerty žáků 2SZUŠ 2SZUŠ
17. 12. - 3. 1. Vánočně nasvícená ZOO  ZOO Hluboká
19. - 20. 12. Vánoční jarmark na nádvoří Šteklu Hotel Štekl
19. - 20. 12.  Vánoční koncert souboru Záviš Záviš, AJG
20. 12.  Živý Betlém   KS Alta
20. 12.  Česká mše vánoční  Sinfonie
22. 12.  Pečení vánoček   Hotel Záviš z Falkenštejna
24. 12.  Štědrý den v ZOO   ZOO Hluboká
24. 12.  Vánoční zpívání koled na zámku 
KULTURA CELKEM  871 480,00 Kč

Přehled kulturních a sportovních akcí v loňském roce
Finanční náklady nesly jednotlivé organizace, část pokryly příspěvky města, dotace Oranžový rok ČEZ a JČK.
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KULTURA 
A HISTORIE

CENU VSTUPENKY U V·ECH FILMOV¯CH P¤EDSTAVENÍ SI URâUJE DISTRIBUTOR!!!

6.
NEDùLE
17.00hodin

USA–2015 rodinn˘/komedie (86 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: âIPERNÁ JÍZDA
âiperné veverky se vrací… Nov˘ pfiíbûh pln˘ch blázniv˘ch pfiekvapení ...
ReÏie: WALT BECKER (âESK¯ DABING!!!)

20.
NEDùLE
17.00hodin

USA–2016 animovaná pohádka (95 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

ZOOTROPOLIS
B˘t policejním králíkem ve sboru drsn˘ch zvífiat není Ïádná legrace ...
ReÏie: BYRON HOWARD, RICH MOORE (âESK¯ DABING!!!)

27.
NEDùLE
17.00hodin

USA–2016 pohádka/komedie (94 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

KUNG-FU PANDA 3 VE 3D
Po musí nauãit vesnici plnou legraci milujících tûÏkopádn˘ch bratfií umûní kung-fu...
ReÏie: JENNIFER YUH, ALESSANDRO CARLONI (âESK¯ DABING!!!)

KOMORNÍ SCÉNABIOGRAF

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

B¤EZEN 2016

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. ÚNORA 2015!!!
RESERVOVANÉ VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDùJI 30 MINUT P¤ED ZAâÁTKEM P¤EDSTAVENÍ, POTÉ BUDOU UVOLNùNY K PRODEJI!

cestujeme po svûtû...
„NOV¯ ZÉLAND“

... vyprávût bude paní Ing.D.Lubinská
Sál KC Panorama

„POSLEDNÍ DOUTNÍK“
Divadelní pfiedstavení – komedie

Divadlo Pikl
Vstupenky na toto pfiedstavení prodává pouze divadlo Pikl.

2.
ST¤EDA
19.00hodin

âR–2016 Ïivotopisn˘/drama/romantick˘ (119 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

LÍDA BAAROVÁ
ZaÏívá pocit slávy v nacistickém Nûmecku z kterého prchá zpût do vlasti...
Hrají: TÁ≈A PAUHOUFOVÁ, KLÁRA ISSOVÁ, SIMONA STA·OVÁ ad.
ReÏie: FILIP RENâ

1.
ÚTER¯

19.00hodin

âR–2015 drama (95 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘ od 12 let

RODINN¯ FILM
Co se stane, kdyÏ do rodinného testu vstoupí neãekaná událost...?
Hrají: KAREL RODEN, VANDA HYBNEROVÁ, JENOVÉFA BOKOVÁ ad.
ReÏie: OLMO OMERZU

3.
âTVRTEK
19.00hodin

ANGLIE/BELGIE/USA–2016 romantick˘/drama (119 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

DÁNSKÁ DÍVKA
Chce se prosadit jako malífika portrétÛ, ale ztrácí manÏela kter˘ na‰el své ‰tûstí jako Ïena...
Hrají: ALICIA VIKANDER, EDDIE REDMAYNE, ADRIAN SCHILLER ad.
ReÏie: TOM HOOPER (âESKÉ TITULKY!!!)

5.
SOBOTA
19.00hodin

âR–2016 muzikál/komedie/romantick˘ (100 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

DECIBELY LÁSKY
Pfiíbûh tfií generací, které proÏívají své touhy, sny, nadûje i zklamání...
Hrají: IVA JANÎUROVÁ, RUDOLF HRU·ÍNSK¯ ml., LUCIE VONDRÁâKOVÁ ad.
ReÏie: MILOSLAV HALÍK

10.
âTVRTEK
19.00hodin

âR/SLOVENSKO/POLSKO–2016 drama/krimi (110 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘ od 12 let

RUD¯ KAPITÁN
Je rok 1992, komunisti padli, ale za jejich zloãiny nikoho neodsoudili...
Hrají: MACIEJ STUHR, OLD¤ICH KAISER, MARTIN FINGER ad.
ReÏie: MICHAL KOLLÁR

17.
âTVRTEK
19.00hodin

âR–2016 komedie (100 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

DVOJNÍCI
Sympatick˘ podvodník se setká s pedantem a slu‰Àákem – obûma se zmûní Ïivot...
Hrají: OND¤EJ SOKOL, JITKA SCHNEIDEROVÁ, PETR NÁROÎN¯ ad.
ReÏie: JI¤Í CHLUMSK¯

24.
âTVRTEK
19.00hodin

âR–2016 cestopis/dokument (90 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Unikátní cestovatelsk˘ dokument v posádce dvou trabantÛ...
Hrají: DAN P¤IBÁ≈, ALE· VA·ÍâEK, MAREK SLOBODNÍK ad.
ReÏie: DAN P¤IBÁ≈

31.
âTVRTEK
19.00hodin

âR–2016 horor (90 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘ od 15 let

POLEDNICE
Podafií se Eli‰ce zachránit sebe i dceru pfied vlastním ‰ílenstvím...
Hrají: A≈A GEISLEROVÁ, KAROLÍNA LIPOWSKÁ, DANIELA KOLÁ¤OVÁ ad.
ReÏie: JI¤Í SLÁDEK

DùTSKÉ P¤EDSTAVENÍ

18. 19.
22. 23.

19.00hodin

pátky a soboty

„FREE CHINA“
Dokumentární film s besedou (vstup zdarma)

... vyprávût bude Jakub ·míd
Sál KC Panorama

16.
stfieda

17.00 hodin

26. „7 ÎEN NA KRKU“
Divadelní pfiedstavení – komedie

Divadlo K¤ÍÎÏáci
Sál KC Panorama

11. 12.
25.

19.00hodin

pátky a soboty

„KLÍâE NA NEDùLI“
Divadelní pfiedstavení – komedie

Divadlo Pikl
Vstupenky na toto pfiedstavení prodává pouze divadlo Pikl.

4.
pátek

19.00 hodin

9.
stfieda

17.00 hodin




