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ÚVODNÍK

Deprese je blbec
Život není vždycky prosluněný americký seriál.
I když… zrovna tuhle neděli v poledne jsme při
obědě v jedné restauraci shlédli scénku žádání o ruku.
Chlapec se na chvíli vzdálil, vrátil se s kyticí, kterou mu
hlídaly servírky, políbil překvapenou dívku, poklekl,
otevřel krabičku s prstýnkem… sice klasické klišé, ale
my všichni v místnosti na ně koukali s otevřenými
pusami. Ženy se usmívaly, muži zrozpačitěli. Vše
dobře dopadlo, budoucí nevěsta kývla a zaslzela…
Když kouzelná chvilka pominula, zamrzelo mě, že
jsme my ostatní hosté nějak nereagovali. Potleskem,
blahopřáním, jásotem… Postěžovala jsem si manželovi
a zachoval se dle očekávání: Myslíš, že jsme ho měli
varovat?
Je dobré vědět, že šťastných chvilek je možná
míň, než tušíme, ale právě kvůli nim stojí za to
žít. A dopředu nikdy nevíte, kdy nastanou. Někdy
se totiž i smutky mohou změnit v radosti. Je snad
neděle lepší než čtvrtek? Dovolená lepší než všední
den? Filmový krasavec dokonalejší než váš chlap,
který vám dá každé ráno pusu?
Někdo to má tak, že žije ze dne na den a umí se
radovat z maličkostí. Proraduje se celým životem.
Někdo to má ale tak, že je naprogramován na
dlouhodobé úkoly. Vychovat děti. Zvládnout
práci. Přežít rozvod. Opravit dům, udržet domov.
Nezhroutit se. A těšit se, že pak se teprve zaraduje.
Ale pak najednou máte splněno. Žádné
dlouhodobé úkoly před vámi. Můžete začít žít sami
pro sebe. Bez starostí. V pohodě. Žádné viditelné
stresy nejsou plánovány. A bum, ono to najednou

nefunguje. Šťastné chvilky jsou prostě bez záruky.
Nepřichází, když pro ně máte dveře dokořán. Možná
vás napadne, že teď už byste se zhroutit mohli.
Je to, jako když vám přinesou v hospodě vašeho
života účet za všechno, co jste si kdy objednali
a snědli. Možná máte pocit, že právě teď nechcete
platit, vstát a odejít. Ale číšník je tu s kasírtaškou:
Ano, některá jídla byla vynikající. Ale něco zkazil
kuchař, něco vám nechutnalo, něco vám lezlo
krkem, a něco vám ještě leží v žaludku. Trochu nad
ním přemýšlíte. Trochu na vás padne únava. Trochu
se hledáte a prohlížíte ostatní účtenky poházené
v kabelce. Stály vlastně za to?
Ale pak spočítáte bankovky a mince, zaplatíte,
pozdravíte a jdete dál. Koneckonců, co dělat,
když vás vyhazujou z lokálu. Tak třeba do jiné
restaurace. Nebo prvně v životě zkusíte bar. Nebo
mlíčňák. Nebo najdete hospůdku, která je mnohem
sympatičtější, než byla ta původní. Rozhlédnete se.
A zjistíte, že jsou tu nové tváře. Ale vlastně docela
sympatické. A hele, přece jen sem tam staří známí.
Nebo ti, které jste už dlouho nepotkali. A kafe tu má
lepší vůni, a můžete si dovolit dvojitý moučník. Už
totiž nemusíte šetřit. Co jste měli udělat, jste udělali.
Děti jste vychovali. Práci zvládli a pořád vás baví.
Přežili jste rozvod a znova se vdali (nebo oženili).
Opravili jste dům. A nezhroutili jste se.
Tak už to ani nedělejte. Poprvé v životě si můžete
žít svůj vlastní život. A to není špatné, věřte tomu.
Deprese je blbec, a tak se s ní nekamaraďte. Čekají
na vás lepší kamarádi a kamarádky.
Alena Mitter

CYKLOTOULKY: HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Podívejte se na pořad České televize o hlubockých
cyklostezkách v televizním archivu.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
10414424499-cyklotoulky/216471292050015

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ:
Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje
občanům, kteří v měsíci květnu 2016 oslaví
významná výročí.
Šoupová Helena		
Kocourková Vlasta
Petroušková Anna
Hajná Božena		
Vrzáková Františka
Tupá Marie		
Charvátová Stanislava
Pourová Marie		
Fyrbach Jan		
Čermínová Hana
Niedlová Anna		
Beránková Zdeňka
Kopřiva Ivan		
Kolář Bohumil		
Čutka Jan		

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Purkarec
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

93 let
91 let
91 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Do dalších let přejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Bulant Tobiáš			Hluboká
Mádlová Viktorie		
Hluboká
Edlová Sofie			Munice
Hubinger Štěpán		
Hluboká
Hejna Dominik			Hluboká
Trautenbergerová Tamara
Hluboká
Opustili nás
Kuttelvašerová Anna		
Hluboká
Jozová Marie			Hluboká
Toman Václav			Kostelec
Suchá Helena			Bavorovice
Zíková Jaroslava		
Bavorovice
Marhoun Josef			Hluboká
Švarc Jan			Kostelec
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ROZHOVOR
Ne každý umí dobročinit. Někdo se stydí, někomu
to přijde trapné, někdo se odhodlává, odhodlává…
až nakonec neudělá nic. Zatímco Romana
Procházková každý druhý měsíc přijde do Domova
důchodců na Hluboké a ostříhá všechny zájemce,
kteří si přejí upravit hlavu. Ať už ty sedící či ležící.
Zdarma, samozřejmě a už hodně dlouho. Zeptala
jsem se jí, proč to dělá?
Asi proto, že jsem holička, odpověděla věčně
usměvavá Romana. Je to už asi čtyřiadvacet let,
oslovila mě tehdejší vedoucí paní Konvalinová.
Zeptala se, jestli bych za babičkami a dědečky
občas zaskočila. A já s tím neměla žádný problém,
chodila jsem a chodím dál, vlastně jen s krátkou
přestávkou, kdy jsem byla na mateřské dovolené.
Takže tuhle službu provádíš už opravdu dlouho.
A celá ta léta zadarmo?
No jistěěě, směje se Romana.
Takže jsi přišla o docela dost peněz…
To se takhle nemůže brát. Mně by bylo osobně
trapné si od lidí v Domově cokoli brát. Jednak
jich většinu znám, protože jsem se na Hluboké
narodila, jednak cítím, jak jsou rádi, že vůbec
přijdete, že si s nimi popovídáte. Samozřejmě se
všichni ptali: Co jsme dlužní – a já, že nic. Jak je to
možné? A já – berte to jako sponzorský dar. Když
nastoupil na místo ředitele pan Slepička, chtěl se
mnou sepsat smlouvu o práci. Ale také nepochodil.
Vím, že to myslil dobře, ale já už to mám takhle
zařízené, povídám, vůbec si mně nevšímejte, jako
když tu nejsem. Naštěstí mě nechal a stříháme dál.
Občas dostanu od babiček jablíčko, čokoládu,
tak takovéhle dárečky si vezmu, to je něco jiného,
ale nepotřebuju dostat opravdu vůbec nic. Stačí
děkuju, a úsměv.
Jak to probíhá prakticky?
Scházíme se v nové společenské místnosti dole
v přízemí, lidé, co mohou chodit sami, přijdou,
posadí se na židličky, ostatní doprovodí nebo
doveze personál na vozíčku - a já přijdu a jde to
jako na drátkách. A když je hotovo, začnu chodit
po pokojích. Někdo si na posteli může sednout,
někdo ne, tak podložím ručníkem a stříháme.
Stříhám babičky, dědečky, zkrátka všechny, kdo
mají vlasy.
Chodím v pondělí, ve svém volnu, a snažím se
stříhat podle přání. Někdo chce hodně nakrátko,
někdo míň, během dopoledne zvládnu dvacet,
třicet hlaviček. Pokud chce některá z babiček něco
složitějšího, trvalou, barvení, domluvím se zvlášť,
to bychom v tom houfu nezvládli.
Takže daruješ nejen svou kadeřnickou
dovednost, ale i kadeřnické přípravky. Já vím, že
i dávání je příjemné a přináší dobrý pocit. A že
je dobré pomáhat blízko, ne jen anonymně na
dálku. Že často objevíme někoho potřebného
hned za rohem. Je to sice náročnější, osobnější,
ale o to větší radost pak člověk má.
www.hluboka.cz

Já to tak mám. Vždycky, když jsem viděla, že
někdo má nějaký problém, snažila jsem se pomoct,
pokud jsem to zvládla. Zachraňovala jsem jako
malá i zvířata.
A navíc, ta profese, to je můj dárek, který jsem
dostala a za který jsem vděčná.
To byl můj příběh. Já chtěla být kadeřnicí už asi
od páté třídy. Bohužel, mám astma, a když jsem
šla ve 14 letech před komisi, řekli mi tam, že i když
si podám přihlášku, ze zdravotních důvodů mě na
tenhle obor nevezmou. Což se bohužel také stalo.
Ale musela jsem se něčím vyučit. Takže jsem
pánská krejčová. Jenže když jsem se vyučila, bylo
po revoluci, a najednou to šlo, udělat si jakýkoli
obor. Sestra si všimla inzerátu na rekvalifikační
kurz, mně už bylo osmnáct, nikdo mi do toho
nemohl mluvit, tak jsem se rychle přihlásila.
Zaplatila jsem si kurz, a naši mě víceméně živili,
protože v té době jsem byla nezaměstnaná. Byla
jsem šťastná, konečně jsem se učila to, co jsem
vždycky dělat chtěla, moc mě to bavilo, splnil se
mi můj sen.
Dělala jsem si kurz, a mezitím můj akční
tatínek už mi začal doma v Zámostí připravovat
kadeřnictví. Tati, co když neudělám zkoušky???
Neboj se. Uděláš! Maminka mi sehnala křesla
a vybavení a já se v roce 1992 udělala pro sebe.
Naši mi vždycky důvěřovali, vždycky pomáhali,
stáli za mnou a můj názor nebo přání podepřeli.
Takže nejdřív jsem začala stříhat své kamarády,
pak sousedy a pak se to rozjelo samospádem…
Možná překážky člověka utvrdí v tom, za čím si
jde a o co opravdu stojí. Vždycky mi zatrne, když
jsem si představila, že bych musela s kadeřnictvím
přestat, co bych dělala… Nebo mi to zdravotní
stav nedovolil. Hrozná představa. Já tuhle práci
fakt miluju.
Takže trochu oklikou jsem se dopracovala
ke svému cíli. Ale nakonec jsem ráda i za tu
krejčovinu. Zbyli mi z těch dob ze školy skvělí
lidi – spolužáci, bezvadná parta.
Kdo k tobě chodí?
Vždycky říkám, že mám kadeřnictví pro lidi.
Jakože všechny. Mám ráda babičky, děti, maminky,
mládež, muže, samozřejmě ženy. A dělám, co
je potřeba, prostě každý chce a potřebuje něco
jiného. Nemám ráda, když se někdo vyhrazuje:
trvalé nedělám, děti nestříhám…
Chodím často na školení, ale soutěže nemusím,
nejsem ten typ. Školení na barvy, střihy, pořádají
se různé druhy doškolování, takže ráda chodím na
více firem, aby si člověk udělal porovnání. Snažím
se sehnat a používat jemné kvalitní přípravky na
péči o vlasy, dneska už to není problém, chemie
pro kadeřníky je mnohem šetrnější než dřív, žádný
čpavek.
Nejsem vyznavač jen jednoho stylu, nebo
toho, co právě frčí. A nevidím důvod, proč
bych osmdesátileté babičce nutila sestřih podle
módního trendu, když je zvyklá na trvalou.
Nebo jiné udělám vodovou, týden jí vydrží,
a je spokojená. Beru to tak, že každý má nosit

to, co mu sluší. Přece nebudu nutit blonďatý
vlasy černovlásce. Ne vždycky se móda hodí pro
každého. Musíte dokázat lidi občas usměrnit
a vysvětlit jim, co se dá a nedá dělat. Když přijdou
mladé holky, vlasy nabarvené na černo barvou
z drogerie, nebudou hned ten den blonďaté. Nejde
to jedním krokem - a za hodinu hotovo. Takže jim
vysvětlíte, že ano, nejdřív budou do hněda, pak
jim uděláte do vlasů melír a pak teprve dojde na
úplnou změnu barvy.
Muži mají většinou vlasy nakrátko, někteří
chlapi mají krásný kvalitní vlasy, a chodí
pravidelně, jednou za tři týdny přijdou. Ale
ano, vymýšlí si i mužský, přijdou s vystřiženým
obrázkem, mladší kluci ukážou v mobilu: tohle
chci, chtějí něco extra, taky se chtějí líbit. Zajímavé
je to třeba u fotbalistů, většinou mají nějakou svoji
sportovní ikonu, které se chtějí podobat ve všem
všudy, nejen ve sportu, ale i ve vzhledu a módě.
Takže přizpůsobí sebe i účes.
Takže plníš přání.
A proč ne? Dnešní doba se mi líbí, je fajn, že muži
o sebe dbají. Chodí upravení, hezky oblečení, čistě
voní. Mně se líbí, že jim na tom záleží. Mám ráda
třeba třicátá léta ve filmu – také to byla taková
doba upravenosti, kdy lidi na sebe dbali, oblečení,
účesy, a nosila se pěkná móda.
Koho považuješ za nejkomplikovanější klienty?
Já nemám problém s nikým, zákaznice mi říkají, že
mám dar: můžu komunikovat s dětmi, puberťáky,
babičkami, se všemi vyjdu. Najdu řeč s každým.
Už po mě chtěli, abych se naučila stříhat psy, tak to
jediné zatím neumím.
Ráda stříhám dětičky, malinkatý pláčou, bojí
se, ale to zvládnem. A kolikrát je přivedou rodiče,
které jsem kdysi už taky měla na dětské židličce.
Nejsem kadeřnice, která dítěti ostříhá půl hlavy
a řekne rodičům: musíte si je uklidnit!, zvládnu
jejich strachy sama.
Dělala jsem i zelenou hlavu, modrou barvu,
většinou klukům, pankera. Vyhrají play off,
a chtějí do červena, zelena, modra, jsou to zářivé
barvy, které drží jen na odbarvených vlasech, ale
rychle se vymývají.
Nebo za mnou přišel kamarád, a že chce do
vlasů obarvit sněhuláka. Měl obrázek, udělali jsme
šablonu, a nosil na hlavě sněhuláka, kolem padal
sníh - byla to specialitka, ale vypadalo to hezky.
Na ornamenty, vzory, musíte mít zvláštní školení
a mašinku. Vždycky se dá něco vymyslet.
Dobrá kadeřnice prostě musí být kreativní.
Svatební účesy, bálové, maturitní, jsou holky, které
jsou extravagantní a chtějí mít na hlavě nějaký úlet,
k tomu šaty, doplňky. A musíš to udělat tak, aby se
v tom dotyčný cítil dobře, aby to byl jeho sen - ne
můj, jeho dobrý pocit. Protože ta upravená hlava je
třešnička na dortu, bez ní to nejde!
Občas se zapotíš, dělala jsem nevěstu, léto, ale
zrovna vítr, lilo, bála jsem se, aby došla vůbec od
vrátek k autu. Nakonec potom volala, že dobrý,
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účes vydržel, ale byl to nápor na moji psychiku.
Cítíš zodpovědnost, abys jí nezkazila starostí
o povolený účes její svatební den.
Jak se člověk má ke svým vlasům chovat? Najít si
dobrého kadeřníka…?
Ano, ale důležitá je také domácí péče. Většina lidí
koupí šampón v drogerii, moc nepřemýšlí, jaký.
Chce to najít něco, co vlasy nezatěžuje, pečuje,
správný šampon, kondicionér, tužidlo. Profi věci
jsou samozřejmě vždycky lepší, i když dražší než
v drogerii. Většina kadeřnic poradí jaký šampon,
jakou kůru, olejíček, podle stavu vlasů přemýšlí, co je
důležitější, udržet barvu, zvětšit objem, ozdravit… Je
opravdu lepší nakoupit u kadeřnice, která vaše vlasy
zná. I já kupuju od každé firmy něco, protože i v těch
profi preparátech jsou rozdíly. Jedna je lepší na barvy,
jiná na pečující přípravky, další na šampóny.
Mám to vyzkoušené na množství hlav, takže
snadno doporučím, co je dobré. A dá se vybrat pro
každého, i levnější, i dražší věci, ale vždycky tak,
aby to bylo na míru dotyčného. A výhoda je, že
šampón, který ti dám, a který ti nebude vyhovovat,
můžeš vrátit, vyměním, nebo vrátím peníze.
A jiné rady? Ostříhám se dohola a vlasy mi
zhoustnou?
Mýtus. Vlasy máme geneticky dané, vlasové
cibulky odpočítané, co máme dáno do vínku, to
tam je. Když se ostříháme a místo jemných vlásků
nám rostou nové vlasy, máte chvíli pocit, že jich
přibylo, ale není to tak.
Stříháš se sama?
Když není zbytí, ostříhám se, jinak mám švagrovou
taky holičku, ale ta bydlí v Praze, vždycky při
setkání jsme se ostříhaly vzájemně. Anebo mám
šikovnou sestřenici.
Umíš holit?
Patří to k oboru, vyučili jsme se, ale dnes už
tuhle praxi nepoužívám. Naučila jsem se holit
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na mém tatínkovi. Bylo to vtipné, byl můj první
živý model. Učilo se to ve škole opravdu nejdřív
na nafouknutém balónku. Namydlil se a holilo,
když prasknul, bylo to jasné, řízla jsi! Přišla jsem
za tátou, prosím tě, tati, já se musím naučit holit.
Tak jo, pojď, jen do mě - byl statečnej. Ale mě to
šlo, musím se pochválit, pěkně plynule, dlouhé
tahy, oholila jsem ho. Moc mě to bavilo. A tatínek:
Hotovo? Jé, já jsem se bál, ale když jsem viděl, že jsi
taková jistá, tak jsem přestal.
My jsme měli skvělou šéfovou na praxi, takovou
malou paní, Švejdová se jmenovala, a ona byla
právě pánská holička. Takže se s námi soustředila
i na pánské střihy a holení. A uměla skvěle ocenit,
když nás přišla po práci zkontrolovat, udělala
takové to: Tak ukaž, projela rukama ty vlasy –
Pěkně vás udělala, řekla té zákaznici, ale přitom
nám nenápadně předvedla, kde byla chybička,
a ještě jsme to pak stihly napravit. Byla klidná,
důkladná, ráda na ní vzpomínám, mistrová na
svém místě.
Vlastně jsou dneska ti chlapi diskriminovaní,
kde je konec holičstvím na každém rohu…
Ano, tady na Hluboké bývaly středy v kadeřnictví
zadány pro pány, to byl mužský den. Ale
jedno pánské holičství a kadeřnictví teď mají
v Budějovicích v České.
Kolik hlav uděláš za den?
Zvládnu 20, někdy i 30 účesů za den. Neumím
dělat pomalu, já prostě jsem rychlá, začnu, jedu.
V osm ráno, skončím v sedm večer. Do těch dvacíti
lidí to jde, víc už je přece jen náročné. Plánuju – je
to velká logistika, ale dá se naučit. Když už někdo
čeká, než se obarví, nebo mu chytne trvalá, já
mezitím můžu vzít dítě nebo mužského nebo
zákaznici na pouhé ostříhání. Takže si to pokaždé
poskládám.
Já nechodím »do práce«, já sem každý den
chodím s radostí. Když jsem byla malá, bydleli
jsme ve Starém úředňáku, pak naši postavili

domek v Zámostí, a v naší ulici jsou pořád ti stejní
lidi. A ti ke mně chodí. A já se kouknu do diáře –
a řeknu si, dneska je krásnej den, dneska mám
tuhle, tuhle, a tuhle zákaznici, všechny jsou moje
známé, pokecáme, to bude fajn. Pořád mě to baví,
já nemůžu dělat něco, co by mě nebavilo. I po těch
24 letech pořád radost.
A samozřejmě, s klienty mám osobní vztah,
ženské se nejlíp vypovídají u kosmetičky, nebo
holičky, je to psychologie, vyslechnu toho spoustu.
Ale nepouštím nic dál. Je pravda, že se lidi
s trampotami radši svěří někomu neutrálnímu,
než vlastní rodině.
A co tvoje trampoty? Čím trpíš ty?
Čím asi? U mě záda, druhé v pořadí jsou nohy,
ruce až pak. Občas mě bolí ramena.
Ano, vím, že někde v zahraničí jsou kadeřnictví,
kde ženy vlastně pololeží v křeslech a kolem nich
na židličce krouží kadeřnice s nůžkami. Nejsem si
ale vůbec jistá, že by mi to nevadilo, stříhat v téhle
poloze bych si asi u zákaznic nenavykla. A to bych
pak měla zase sedavé zaměstnání, a to také není
zdravé, zase se směje Romana.
Ale já umím odpočívat, třeba ráda chodím do
divadla.
Je totiž docela rozdíl dělat práci, kterou děláš
někomu radost, nebo třeba pracovat u vymáhací
agentury. Nechápu typy lidí, kteří dělají práci,
kterou druhým zkazí náladu nebo chuť do
života.
Někdy máš pocit, že děláš milovanou práci
a bereš jako překvapivé, že ti za ni lidé ještě chtějí
platit. Ale ono se nedá dělat všecko zadarmo, je
potřeba, aby si tvé práce ostatní taky trochu vážili.
Tedy s výjimkou stříhání v Domově důchodců.
Přesně tak!
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O dvou andělíčcích strážníčcích

Ten muž z Budějovic, který si na cyklostezce
u mostu do Zámostí v polovině dubna pořádně
natloukl, měl naštěstí hned dva andělíčky
strážné. Jeden se jmenuje Nicol Hálová a druhý
Gina Maria Gufanti. Kdyby si totiž deváťačky
z hlubocké základní školy mužova krkolomného
pádu z kola nevšimly, nemuselo se mu vůbec
dostat rychlé pomoci. Ve chvíli, kdy se cyklista
rozhodl, že poblíž plovárny sjede několikametrový
sráz z pěšiny mezi stromy k nové cyklostezce,
byly dívky, spěchající na trénink baseballu, ještě
na opačném konci mostu. Bylo velké štěstí, že se
Nicole v tu chvíli zrovna nahnula přes zábradlí
mostu (občas prý takhle posílá žvýkačku po
Vltavě do Prahy) a upozornila i Ginu – obě pak
zděšeně sledovaly těžký pád muže na rozmoklém
terénu.
A zřejmě dalším andělem byla učitelka.
I když nepřítomná u této události, už předtím
na hodinách zdravovědy žákům vštípila pár
důležitých zásad, kterými se děvčata ve vypjaté
situaci řídila.
www.hluboka.cz

V ředitelně školy mi děvčata příhodu vyprávěla,
a s pochvalami na obě patnáctileté slečny nešetřil
pan ředitel Mgr. Jaroslav Schmied.

nás nenapadlo, že se mu něco stalo. Maximálně
by nám přišlo divné, proč tam v dešti leží na
svahu…

Když se ta událost stala, neváhaly jste ani
chvíli?
Ne, neváhaly. Sotva jsem řekla Gině, koukni se,
tamhle někdo spadnul, honem, běžíme, opravdu
jsme co nejrychleji běžely přes celý most až
k němu. Ten pád vypadal tak hrozně, že jsme se
bály, že jde opravdu o vteřiny.
Doběhly jsme tam a pán byl na zemi a snažil
se telefonovat, na okamžik jsme si říkaly, třeba
je v pořádku a nic se neděje. Ale pak jsme si
řekly, že to nemůžeme riskovat, seběhly jsme
až k němu a zeptaly se ho, pane, jste v pořádku?
On na nás, že nic nechce, ať jdeme dál, ale
viděly jsme, že to dobré není. Držel si nohu, asi
zlomenou, krvácel z pusy. Později řekl, že ho
bolí záda a hlava.
Pravda je, říká Nicole, že kdybych ten pád
neviděla z mostu, a pak šla kolem něj, asi by

A tu chvíli, kterou jste s ním strávily, než
přijela záchranka, kterou jste samy zavolaly,
nepropadaly jste panice?
V tu chvíli vůbec ne. Strašně pršelo, spustil se
takový liják, že jsme tam stály úplně promočené.
Pánovi jsme daly pláštěnku, kterou měl na kole
v kapsičce. Nechtěly jsme s ním hýbat, nijak
jsme ho nezvedaly, bály jsme se, jestli nemá
zranění páteře. Ten déšť začal, jako když lusknete
prsty, a během celé té doby, než přijela policie
a sanitka, lilo. A když pána naložili a odvezli,
začalo svítit sluníčko. Celé to vypadalo jako
dramatická scéna z filmu, úplně neskutečně.
Jste statečné. Přece jen jste ještě školačky,
a i když vám dospělý člověk řekl, že mu nic
není, ať se nestaráte, přesto jste dokázaly
rozhodnout krizovou situaci a chovat se
strana 7

ROZHOVOR
jako dospělé. Nezvládl by to líp ani zkušený
dospělý.
Zdravověda je předmět, ve kterém se neučíme
odříkávat něco zpaměti, ale jde o to, abychom
nad věcmi přemýšlely. Zachovat klid,
duchapřítomnost. Naskočila nám další pravidla,
uklidnily jsme se, a začaly přemýšlet, co máme
v tu chvíli dělat. Logicky, minutu po minutě.
Taky nás paní učitelka učila, že i kdyby zraněný
protestoval, vy jste ta zdravá a vy tu situaci
vidíte reálně, proto vy musíte jednat. Kdyby
vstal, mohlo se mu ještě něco stát. Mohl omdlít,
nebo mohl mít krvácení do mozku, taky šok ze
zranění se rozvine až postupně.
Nemohly jsme odejít. Protože nikdo jiný ten
pád neviděl, nikdo nevěděl, co se stalo, a pak
už tam taky nikdo nemusel po nás přijít. Nebo
by ho minul, jako ta paní, co jela okolo na
kole. A my bychom ho měly na svědomí, a pak
bychom si vyčítaly, že jsme nic neudělaly.
Dospělí učí děti spoustu zásad, které je dobré
dodržovat, ale pak se stane něco, kdy je
rozhodnutí opravdu jenom na vás a musíte
se zachovat co nejsprávněji. O tom je vlastně
dospělost. Jsou situace, kdy někdo musí
převzít zodpovědnost, začít jednat. Možná
i díky tomu, že jste byly dvě, jste kamarádky,
znáte se, dobře jste se doplňovaly a situaci
vyřešily na jedničku. Pro jednu by to byla
určitě náročnější situace.
Mamky nám říkají, musíte poslechnout na slovo,
ale my občas neposlechnem, takže se to teď
vlastně vyplatilo.
My nejsme úplně zakřiknuté, někdy jsme
tak trochu rebelky, i když se to možná nezdá.
A jsme taky psí záchranářky, najdeme v Zámostí
zatoulaného psa, odvedeme ho domů, aby
ho něco nezajelo. Na druhého jsme zavolali
odchytovou firmu, protože jsme nevěděli čí je,
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a třetího jsme znaly, takže jsme ho taky předaly
majitelům. Prostě se nechceme chovat netečně,
když se něco děje.
Ale jinak jsme z té události nedělaly žádnou
vědu, neřekly jsme to ani spolužákům, braly
jsme to jako samozřejmost. Ano, řekly jsme
to paní učitelce, protože jsme přišly pozdě na
trénink, ale že se toho chytnou noviny a televize,
to jsme opravdu nečekaly…

se událo. A děvčata náramek nosí, takže se jim
dárci opravdu trefili do vkusu. Nicole i Ginu také
potěšilo, že pochvalou a čokoládou reagovali
i třídní učitelé z jejich tříd.

Ale vždyť to je správné: vy jste spontánně
pomohly, a proto také s obdivem
a poděkováním zareagovala škola, město
i veřejnost. Zasloužíte pochvalu. I když se
říká, tohle by přece udělal každý, bohužel to
tak není.
Byly jsme trochu rozklepané, až když už bylo
po všem. Samozřejmě si člověk nepřeje tyhle
situace zažít, ale když už se stanou, je dobré
vědět, co dělat. Říkala jsem si ve škole, když
jsme tyhle věci probíraly, to se mi nikdy nemůže
stát a teď najednou se něco odehrávalo. Nakonec
jsme pochopily, že pro policii bylo důležité i to,
že jsme viděly, jak se to stalo, že se dalo vyloučit
cizí zavinění, a tak. Byli jsme jediní svědci té
události.

Líbí se mi dvě roviny této události, říká ředitel
školy Jaroslav Schmied. Ta první je morální,
lidská, obě dívky se zachovaly statečně
a pomohly ve chvíli, kdy to bylo opravdu
potřeba. Nebyly nevšímavé k události, které
byly svědky, nejsou žádné rozmazlené holky,
nezalekly se.
A druhá věc je jejich odborná schopnost,
protože když jsem se později ptal policie, jak
to vlastně probíhalo, tak mi potvrdili, že obě
postupovaly naprosto podle pravidel. Krom
toho všeho totiž ještě zajistily i kolo zraněného
muže, uložily ho na bowlingu. Myslely prostě na
všechno důležité, co bylo potřeba udělat.
A ještě něco bych rád dodal. Škola by měla učit
děti praktickým dovednostem, tomu, co v životě
opravdu budou potřebovat. A v tomhle případě
jsem moc rád, obrátil se ředitel na obě žákyně,
že jste v praxi dokázaly využít teorii, kterou jste
se naučily ve škole. Byly jste duchapřítomné.
A já jsem na vás pyšný a moc vám za to děkuji.

Se starostou města Tomášem Jirsou brzy
po této události veřejně pochválil obě
školačky ředitel ZŠ Jaroslav Schmied. Kromě
poděkování předali dárek.
Pánové neponechali nic náhodě. Nakonec
zamítli obvyklý dar, hodinky, a poradili se
s jednou z maminek, co by dívky potěšilo.
Protože radost děvčatům udělat chtěli.
Obě děvčata dostala náramky Pandora,
s monogramem a s přívěsky – tyhle náramky
totiž znamenají příběh, který si pro sebe
tvoříte, díky nim se dá osobním stylem šperku
a jednotlivými přívěsky připomínat něco, co

Gina i Nicol v dubnu absolvovaly přijímací
zkoušky na střední školy. Gina chce zamířit do
gymnázia a nevylučuje budoucí zájem třeba
o profesi soudního lékaře. Nicol má zájem
o Střední školu cestovního ruchu.
Obě kamarádky ale rozhodně chtějí i v budoucnu
být hodně spolu, jsou totiž tak trochu jako sestry,
a spoustu výletů a zájmů prožívají společně,
výlety i dovolené tráví i se svými rodinami
a oběma maminkami. Prý si je už obě mamky tak
trochu adoptovaly.
Celou událost prý oslaví, až vyjedou na tradiční
společnou vodu.

Hlubocký zpravodaj | květen 2016

Rallye Křivonoska - 7. května 2016
Slavnost krásných autíček
… A samozřejmě i motocyklů a bicyklů
z nostalgických časů…
Veteran Car club pořádá již 46. slavnostní jízdu,
a my Hlubočáci zase prožijeme sobotu v obklíčení
těch krásných aparátů – jak vozidlům s úctyhodnými
daty narození říká pan Vladislav Prokeš st., který se
po celou historii Rallye Křivonoska podílí s kolegy
motoristy na organizaci závodu.
Letos vydal Veteran Car Club krásný kalendář
s historickými motorkami! Ale přece jen, co jsou
to fotografie proti skutečnosti viděné na vlastní
oči… Motocykly třeba právě z třicátých let jsou
velkou láskou pana Prokeše a rozeznává na nich
technické detaily, nám obyčejným automobilistům
pouhým okem zcela neviditelné. Rok výroby
pozná třeba podle čerpadla, naprosto přesně ví, co
znamená logo té které značky. Mezi jeho oblíbence
patří české motocykly. K mnoha těmto strojům se
vážou zajímavé vzpomínky. Například historický
motocykl zn. Praga rozbuší každé srdce mužů, kteří
milují vůni benzínu nadevše.
Jak to, že víte, jak je to uvnitř všechno
uspořádané?
Abych nevěděl. Kdysi jsem začal renovovat
jeden tenhle stroj a šťastnou náhodou se setkal
s pánem, který byl zástupcem Pragovek pro
Prahu v meziválečném období. Jmenoval se
Eisner. Jel jsem za ním pro nějaké součástky, on
mi je slíbil, já byl moc rád, sedli jsme do auta
a jeli na Medník na jeho chatu. A on pak vytáhl
malý sešitek, a zeptal se mně: Tak co chceš? A já
mu jmenoval součástky, které jsem potřeboval.
Chvíli koukal do notýsku, pak vzal šroubovák
a začal odšroubovávat dřevěné palubky na zdi.
Ptám se, co se děje, a on, co by se dělo, já jsem
si to tady před Němcema poschovával. Udělal si
falešnou stěnu u zdi, a podle přesného rozpisu
si tam uložil kompletní sklad náhradních dílů
na Pragovky, veškerý materiál. Jak já tam byl
nadšený! A uspěl jsem, dostal jsem originál
náhradní díly. Ještě jsem za ním jel za dva roky,
a on pro mě našel nádrž na třistapadesátku.
Padli jsme si do oka, to nepopírám, on mi tímhle
způsobem ohromně pomohl. A ještě mi vždycky
na rozloučenou místo bonbónů strčil do kapsy
pár kování na bovdeny.
Kdepak motorky meziválečné doby, to byly
stroje! Německá kvalita Zündapp, velice vzácný
stroj, obsah 800, čtyřválec, to byla vlajková loď.
Dala se k ní připojit lodička a už to bylo auto –
rodinný stroj, v něm jste odvezli ženu a děti.
Anglie měla množství továren zabývajících se
motorkami, však Angláni byli tehdy na světové
špičce. A anglická zbrojovka používala kvalitní
ocel z Poldi Kladno, přesnost materiálu byla
www.hluboka.cz
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pro zbrojovky důležitější než pro jiné fabriky.
Hodně zbrojovek také díky své preciznosti
vyrábělo motocykly. Nebo americká legenda,
tehdy i dnes, Harley - Davidson. Však také po
sametové revoluci, když se k nim s otevřením
hranic konečně dostali i obyčejnější lidé, to bylo
u nás radosti.
V motorce se snoubí technická řemesla, design,
tvar, krásné odpružené kožené sedačky, však
tehdy dobře věděli, že musí zaujmout, a dodat
kvalitu, když chtěli prodávat. A byli za tím páni
konstruktéři, nejen světových mocností. Náš pan
Josef Walter před válkou dělal krásné motorky, a ty
anglické mu stály modelem.

ustájení je to méně náročné, takže pro mladé lidi
je to schůdnější možnost, jak se stát majitelem
veteránského kousku. Milovaného kousku.

Rallye Křivonoska letos prožije svůj 46. ročník.
Úctyhodné číslo, utíká to. Tak je to s věkem:
stárnout nechceme, ale pak jsme zase pyšní na
dlouhou tradici. Jaká se letos chystá specialitka?
Ano, chystá, samostatná kategorie pro auta Škoda!
Máme letos zhruba 300 startujících, po minutě
bude startovat společně jeden motocykl a jedno
auto, takže to znamená 150 minut za sebou, ano,
dvě hodiny jsou na průjezd všech našich vozidel
jako nic.
Organizace dá pochopitelně hodně práce, letos
nás trošku zarazila objížďka u Vodňan. Pojedeme
do Protivína, v Putimi dostane každý účastník
pamětní list CK císařsko – královské, věrná kopie,
a na druhou stranu lejstra samozřejmě bouchne
kulaté razítko pan vachmajstr. Možná tím
připomeneme nejen Švejka a Haška, ale i dějepis
a historii. Jojo, lidi někdy úplně slzí, tohle jsme
měli doma, ukazují, jsou to vzpomínky, srdeční
vzpomínky, když si připomeneme něco, co bylo
hluboko uloženo.
Do Písku přijedeme od Protivína rovně
a sjedeme na vyklizené písecké náměstí, kde nás
uvítá pan starosta. V Písku je také silný veterán
klub, slíbili nám organizační pomoc. Za ta léta
jsme jihočeský kraj prošněrovali křížem krážem,
snažíme se volit něžné trasy, protože ta vozítka
mají svoji mechanickou slávu za sebou, tak
abychom je příliš nezatížili…

Dnes už je dobové oblečení na Křivonosce
pravidlem, k vozu z 30. let si přece nemůžete
vzít módní oděvní kolekci roku 2016. To stejné
motorkáři a jejich pumpky. Móda se týká všeho,
aut také. Jaké auto bylo největší světový hit?
Plechová Líza – Tin Lizzie, první sériová fordka,
ta přinesla velký úspěch. Předtím se dělal každý
kus samostatně, a teď to posadili na pás, a každý
dělník dělal zvlášť jeden úkon První automobilová
pásová výroba na světě – tu zařizoval Henrymu
Fordovi dánský inženýr. Henry Ford řekl, že postaví
Ameriku na kola a také to udělal. Líza, legendární
model Ford T, zvaný téčko, se prodával za 825 dolarů
a mohli si ho dovolit i obyčejní lidé. A bylo to. Ford
vyrobil neuvěřitelných 16 milionů téček! Aby se
ještě dále zefektivnila výroba, byly Fordy T vyráběny
pouze v černé barvě. Tato barva totiž jako jediná
vysychala tak rychle, aby se nezdrželo tempo výroby.
Tehdy vznikla Fordova proslavená poznámka: »Náš
zákazník dostane vůz v libovolné barvě, pokud si
vybere černou.« Zpočátku se ovšem automobily
nevyráběly pouze v černé, existovaly také vozy
červené, zelené, perleťové nebo ve francouzské šedi.
V tehdejší době prostě největší série dělal
zásadně Henry Ford. Kdejaký farmář jezdil jeho
autem, prostě fordka byla všude. Amerika je
veliká, měl výhodu. V roce 1999 pak udělila 122
členná porota, složená z motoristických novinářů
a odborníků, Fordu T titul »Automobil století«.

Láska k autům se dědí po mužské linii asi lehko.
No, tak nejen manželka, ale někdy děti taky mají
táty plné zuby, když se pořád jen leští stroj a přes
součástky se padá i doma v kuchyni, a tatínek má
možná ten stroj radši než vlastní dítě. Ale pak
většinou prohlédnou a ve věku kolem 30 mají
pohled na svět už trochu upravený.

To tedy koukám. Dostanou se dnes veteráni
z Ameriky i k nám?
Dnes se do Evropy vozí veteránská auta z Ameriky
ve velkém. Dejme tomu roky šedesáté: Amerikáni
jsou trochu nafoukanci, takže to musela být
vozidla jako koráb, dlouhý a široký, pořádně
chromovaný. Ale v Americe se evropské značky
aut také dobře prodávaly. Škodovky tedy zrovna
ne, ale jiné značky ano. A tak se teď se vší parádou
vrací do Evropy.
Od nás se do Ameriky také vozily motorky,
zetky, i jawa. Jawa oblíbené péráky, vyvážela je

Mezi soutěžními veterány – zdá se – více
přibývají staré motocykly, méně auta.
Dnes už je to půl na půl. Přece jenom motocykl
není tak drahá záležitost jako veteránské auto, i na

Leckdy se pak opravdu dostanou součástky
až do té kuchyně na stůl, že? Nebo že by až do
ložnice?
Propána, neříkejte to nahlas! Sem tam kápne
olej, smrdí to benzínem… a manželky… jsou
sice trpělivé, jak jinak, ale občas se strhne bouře.
Inu, doopravdy, sem tam některé manželky nosí
svatozář, že neprojdou dveřmi. Ale děvčátka,
vždyť jste si nás takové braly. Každej chlap musí
být něčím praštěnej, a když není, tak je.
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zhruba do 120 zemí světa, i do Austrálie. Ale
ano, lidi jim věřili. Měli čemu. Závodilo se s nimi,
předváděčky byly, nebáli se od nás kupovat. Byli
jsme špica! Malá zemička, ale svět nás znal. Kde
byl v té době pan Honda… Měli jsme tu opravdu
lidi s dobrýma hlavama a šikovnýma rukama.
Dneska každý za pár drobných prodá mámu
a pracovat nechce nikdo.
Američany jsme probrali, ale co bývalý Sovětský
svaz, mají také veterány?
Rusové i ve válečném stavu měli speciální
organizace a speciální lidi, ti většinou měli
anglické nebo americké školy, kteří v okupovaných
a dobytých území sbírali cennosti rozličného
druhu. A vozili je na velkou Rus. Ještě dneska
je mají schované. A jaké cennosti posbírali!
Nejdražší z nich má jakýsi Ilja Sorokin, moloděc:
nejdražší rolls royce, jaguáry, bavoráky, to všechno
on má. V jeho galerii se veteránistům tají dech, co
všechno předvádí a s čím kšeftuje.
Ale ano, Rusové pořádají také srazy s Volhami my totiž nad nimi v těch 50. letech ohrnovali nos,
ale podívejte se, jak oni to po válce všechno v tom
Sojuzu složili dohromady: to nejsou jejich auta Moskvič je Opel, Volha taky, Poběda je také taková
divná kopie. Koneckonců oni začali prosazovat, že
lepší je dobře kopírovat než špatně konstruovat.
Když na to nemáte hlavičky, je to dobrá cesta.
Jak rychle projedete letošní závodní trasu?
Nehrajeme si na závody – my nikoho nehoníme.
Pokud se nějaké autíčko nebo motorka chtějí
zastavit v hezké vísce či městečku na kávu, nebo
se tam na chvíli zamilovat – je květen – budiž jim
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přáno. Však oni pak do toho cíle nakonec dojedou.
Zastaví tady na Hluboké na náměstí, odpoledne
kolem čtvrté, ať se máme všichni dobře.
A večer se pak po celodenní jízdě vrátíme do
kempu Křivonoska, kde se všichni navečeříme,
bude nás nejmíň 500! Počítejte kolik nás je, nikdo
to nezvládal, jen jeden šikovný človíček z Jílovic,
zaměstnává celou rodinu a dokáže nás nakrmit,
najednou vydat 500 jídel! Vepřový a drůbeží řízek
a k tomu velká kopice dobrého bramborového
salátu. Obrovský stan už víc nafouknout nejde, ale
vejdeme se.
Vítězové musí něco zapít, a naplnit bublinkami
vyhrané poháry – večer už se nešoféruje, takže
démon alkoholu některé porazí na trávník
u rybníčka. Ale od toho tam máme bezpečnostní
službu, nikoho nenechají utopit.
Křivonoska nám vyhovuje v tom, že jsme z očí,
tam můžeme popít i zazpívat, při startu můžeme
zatúrovat motory a lesní zvěři se pak za ten rámus
omluvíme.
A jak je to s emisemi? Projde každý veterán,
nebo mají také nějaký skandální problém jako
jistá nejmenovaná automobilka?
Na emise veteránská auta projít STK nemusí. My
vypustíme trochu výfukových plynů, ale děláme,
že to o tom nevíme. Každý stroj má nějaký
dokument, buď stálou registrační značku, anebo
veteránskou tzv. převozní. Pochopitelně klasické
pojištění, anebo veteránská značka má výhodné
pojištění 1/10-12 roční sazby, však také nejezdí
každý den. Veteráni ovšem mají technickou
prohlídku každý rok. O tom jsou protokoly.
Vozidla musí být přísně kontrolována.

Proto my také nechceme na závod pouštět
repliky, napodobeniny.
Občas nám někdo přijede s autem, a řekne:
Rok 1930! A já mu řeknu: Ne, ne, rok 2015! Naši
dědkové dělali šrouby točené, a nechodili si je
kupovat. Já si je vyrábím sám. To se smí, to není
replika, to je náhrada.
Podstatné díly musí být původní: rám, nápravy,
motor, převodovka. Může být opravená karosérie,
může být i vyrobená podle původní dokumentace,
tak jak byla. Pneumatiky, kožené sedačky,
nevydržely, ano, vyměníme. Prostě určité plastické
operace povoleny jsou.
Třeba pan Bugatti si dělal všechny šroubky sám.
Jenom on, nikdo jinej. Každý šroubek byl jištěný
drátkem, hlava byla provrtána, aby se nevytřásl
a nevypadl a neztratil. Nemůžete dojet do OBI
a nakoupit šroubky, ty jsou na králíkárnu, ne do
veterána. Šrouby si vyrábím celý život, jsem blázen,
matičky si dělám, 3-4 hodiny trvá než tu matku
vyrobím. Dá se koupit i závitnice na anglické
šrouby, jen ostrost našeho závitu a anglického
počítáno ve stupních je maličko rozdílná.
Takže Křivonoska 2016 právě startuje!
Úroveň celé naší akce se posuzuje podle
nejhoršího stroje. Proto my jsme opatrní ve
výběru startujících aparátů a naším heslem je
úroveň udržet, abychom si jedním, dvěma, třemi
vozidly nepoškodili renomé. O nás se ví široko
daleko, Křivonosku jezdí účastníci moc rádi.
Chceme to dělat dobře, pro radost odborníků
i laiků. Pro majitele vozidel je to svátek, odměna,
že se můžou svézt a předvést. A pro diváky snad
aspoň výjimečný den s krásnými zážitky.
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Ochutnejte Hlubokou!
Hluboká má nové, unikátní
a lákavé webové stránky města

nabídku tištění svatebních oznámení. A ještě
nezapomenete přiobjednat svatební cestu.
A je to!

V dnešní době si na internetu můžete
okouknout a objednat zboží, dovolenou,
domácího mazlíčka, nakonec i partnera.
Ne každé město ale umí lákavou formou
prezentovat své přednosti. Naše město ano.
Nové webové stránky města se díky svému
responzivnímu webdesignu (což je pojem,
který vysvětluje, že se reklamní program svým
vzhledem přizpůsobuje zařízení, na kterém je
prohlíženo - mobilu, notebooku, netbooku,
tabletu atd.) budou podobně zobrazovat
na všech reklamních nosičích. Podobnost
grafického
projevu
je
přizpůsobena
i materiálům tištěným.
Je důležité, aby lidé, kteří přijíždějí na
Hlubokou, snadno objevili, jaké služby se tu
nabízejí. Webové stránky www.hluboka.cz
jim umožní získat komplexní přehled o všech
aktivitách. Nabídka webových stránek je
postavena podle vyhodnocené statistiky
nejčastěji zobrazovaných informací týkajících
se našeho města.
Příjemné jsou pro turistu výhodné balíčky
dovolených či výletů. Může si odfiltrovat,
o jakou oblast má zájem. V nabídce jsou
akce rodinné, pro dospělé, děti, seniory,
školy nebo firmy. Svatby, školní výlety,
ubytování, sportovní soustředění, přehled
příměstských táborů. Dále si každý může
vybrat aktivity adrenalinové, gastro, aktivní,
kulturní, relaxační, sezónní. Nabídky budou
proměnlivé, ale rozhodně jich na webu najde
zájemce víc než dost kdykoli, během hlavní
sezóny, i v zimě.
Lidé nabídku naleznou a sami se přihlásí
- a město jako zprostředkovatel veškerých
možností navíc získá přehled, jak je co
naplněno, o co je ještě zájem.
Proč je to důležité si dobře uvědomuje
zastupitel David Šťastný, a také jeho agentura
Good Agency, která webové stránky vytvářela.
Stránky byly spuštěny v dubnu.

Záložek, na které se mohou zájemci podívat,
je víc. Například podle filtru Aktivity najdete
možné události či atrakce přímo ve městě,
i v okolí v dosahu 60 kilometrů. Denně je
tak možné vybrat, kam se vydat, za zábavou,
sportem, na výstavu, slavnost, do muzea
a podobně.
Gastronomie nabídne restaurace podle
typu a nabízených služeb. Podobně je
vytvořená i sekce Ubytování, kde si zájemce
zaškrtá položky podle ceny, druhu ubytování
a služeb, které chce využívat. Vybere
konkrétní nabídku, zvolí termín a rovnou si
ji zarezervuje.
U každého odkazu pak najdete detaily,
kterými bude možné zalistovat: Dejme
tomu hlubocký sportovní areál, zoo, Alšova
jihočeská galerie - několik fotografií, poloha,
adresa, a stručný popis. V gastronomii nejen
jídelní lístek, ale fakta o bezbariérovém
přístupu, ubytování členěné podle ceny,
apartmán, hotel, popis služeb.
Všude se hledá díky jednoduché orientaci
stránek velmi snadno.
Vaše požadavky rovnou osloví jednotlivé
subjekty, které poptávce vyhovují, a ti už
si s klientem komunikují sami. Město tedy
zprostředkuje kontakty mezi zájemci o službu
a hlubockými subjekty, kterých se zájem bude
týkat. Takže teď už jsou jednotlivé subjekty
města výhodně propojené.
Kdykoli bude možné zobrazit kompletní
statistiky, kolik lidí a firem poptávalo a co
chtělo - a podle toho pak může město plánovat
či doplňovat aktivity, o které je největší zájem,
či nabízet něco nového.
Navíc je možné objednat si novinky emilem
nebo dostávat sms na mobil – i my místní se
tak snadno dozvíme o událostech v kultuře
nebo ve sportu, včas tak zaznamenáte třeba
divadelní premiéru.

Pro cizí i pro nás
Postačí párkrát kliknout a hned se dozvíte,
kam zajít na dobrý oběd, za kulturou či
sportem. Dobře, my nejsme turisté. Jsme
místní občané. Ale i pro místní se může
díky webu hodně věcí zjednodušit. Třeba
právě objednávka rodinné svatby. V nabídce
oslovíte nejen hlubockou matriku, ale
objevíte, kde bude ideální hostina pro určitý
počet svatebčanů, kde mohou hosté přespat,
objednáte si kadeřnici, vizážistku, oslovíte
salon pro půjčení šatů, květinářství, svatební
kočár nebo třeba svatební vláček, sladké
výslužky a svatební dort, kapelu, fotografa či

Návštěvník si bude moci vybírat z nabídek
našeho města, ale najde také inspiraci kam
jinam se ještě podívat. Mapa města (používána
je mapa Google, jejíž verze je nyní vylepšena,
zároveň nachází atrakce, gastronomii,
takže hned vyhledá a ukáže hledané místo,
kontakty, webovky a fotografie.) Na webu
se dozvíte i předpovědi počasí. A stránky se
budou samozřejmě zobrazovat v několika
jazykových mutacích pro turisty.
I občan města si na webu najde spoustu
potřebných informací, týkajících se jen
místních. Například zde najdete i archiv
starších čísel Zpravodaje. A pozor, tady

www.hluboka.cz

jsou zobrazovány celobarevně, na rozdíl od
papírové verze městského zpravodaje, kde je
barevných stránek jen několik.
A ještě jednu výhodu máme: Pro nás
Hlubočáky je milé, že na fotografiích,
či krátkých filmových šotech na webu
poznáváme známé hlubocké tváře.
Destinace Českobudějovicko - Hlubocko
Díky modernímu přístupu k oslovení
potenciálních letních či zimních hostů, jsme
opět o trochu předběhli ostatní města. Takto
komplexní web města v Česku prostě zatím
není. Proto připravuje Good Agency podobné
stránky i pro Jihočeský kraj. V provozu by
měly být od června. Oblast Budějovicka,
Hluboké a dalších subjektů Jihočeského kraje
tak bude propojena a prezentována stejným
stylem.
Destinace je další kapitola rozvoje turismu
v našem okolí. Byla založena teprve nedávno,
partnery bude ještě mikroregion Lišovsko
a Českobudějovicko sever. Vytvořeno bylo
nové logo a prostřednictvím infokanálů
Jihočeského kraje se tato oblast bude
prezentovat na venek. Rozpočet podporuje
jednak Jihočeský kraj a druhou polovinu
dodávají zakládající členové. Máme zažádáno
také o dotaci, a snažíme se ještě sehnat
další partnery. Zároveň kraj platí jednoho
zaměstnance navíc, který má v agentuře Good
Agency na Hluboké na starost tuto oblast.
Je třeba vypracovat koncepci rozvoje
cestovního ruchu v Jihočeském kraji až
do roku 2020, vytvořit Manuál turistické
oblasti – zaměřit se na tvorbu společných
materiálů, fotografií, připravovat spolupráci
s infocentry, hotely, top atrakcemi…
těch oblastí a podnětů, které je třeba dát
dohromady je skutečně mnoho, a dá to ještě
mnohem víc práce.
Město se soustředí i na komunikaci
s ostatními turistickými lokalitami
Destinace Hluboká, Lipno, Krumlov – úkolem
bylo propojit facebookové stránky, infocentra
a zároveň zpracovat společný vítací materiál,
který najdou hosté v pokoji všech hotelů
v těchto městech, kde se ubytují.
Úkoly komise cestovního ruchu na Hluboké
Komise cestovního ruchu nechala doplnit
chybějící orientační značení, centrum, přístav,
zoo, parkoviště, koupaliště, sportoviště
- aby bylo jasné kudy a kam. Snahou je
přivést přijíždějící auta na parkoviště přes
kruhový objezd, aby nehustila dopravu ve
městě a nejezdila zbytečně do centra. Stále
jsou zapracovávány připomínky a v rámci
rozpočtu se realizují. Námětů, které se řeší,
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je stále dost. Třeba, jak nejlépe se dostat od
Sudárny k zoo a do města.
Podle statistik zájmu o určité záležitosti lze
také dovodit, který druh nabídky či podnikání
by mělo město podpořit. Například je zřejmé,
že v poslední době mírně poklesl zájem
zahraničních hostů třeba o svatby.
Dobré je promýšlet dopředu i budoucí vlivy
dění s ohledem na současnou situaci Evropy.
Pro potřeby města byl také sestaven
zajímavý roční přehled všech akcí, které se
konaly na Hluboké loni, říká David Šťastný.
Zjistili jsme, že to bylo kolem 100 kulturních
akcí, o něco méně sportovních, čísla této
statistika byla uveřejněna v minulém čísle
Zpravodaje.
Jižní Čechy olympijské
Hluboká se také zapojí do aktivit v rámci
Letních olympijských her. Ač nejsme v Riu
de Janeiru, vytvořením fan top zóny ve
sportovním areálu, umístěním road show
atrakcí, se pozornost ke sportovnímu klání
zdůrazní i u nás doma.
Návštěvníci mohou poměřit síly s atlety
(běh na 60 m), a dalšími olympioniky. Pomůže
jim v tom trenažér boxu, cyklistický, veslařský,
hod na rychlost, skok… plus další olympijské
disciplíny, které si mohou zkusit přes den od
14-18 hodin. Další možností bude sledování
olympiády a záznamů disciplin na velké

obrazovce po celý den i večer. Olympijským
výborem bude organizována větší road show
- 23. června na Hluboké ve sportovním areálu
a den poté v Budějovicích, projede takto celé
Jižní Čechy. Zároveň se díky Jihočeskému
kraji na Hluboké zrealizují 2 top akce, a to
Exhibice baseballové reprezentace do 18 let
proti I. lize a ještě Pohár plážového volejbalu,
které se v rámci olympiády odehrají u nás na
Hluboké.
Účast na veletrhu
Veletrh Bavorský les – Šumava jako spojnice
kultur, tradic historie i současnosti nám
pomáhá i na dalších cestovních veletrzích
s prezentací. Starosta Tomáš Jirsa přináší
podněty od místních starostů. Chvíli trvá,
než se všechno dá dohromady, ale na sezónu
už by mělo být vše připraveno k prezentaci.
Podali jsme žádosti o grant, rádi bychom
instalovali v hlubockém informačním centru
led obrazovku, na které bychom prezentovali
akce, filmy a fotografie týkající se našeho
města. Emoční videa se budou tvořit tento rok
pro svatby a firemní akce na Hluboké, budou
pak přidané jako lákadlo také na web.
Krom toho chceme pracovat trochu víc
na instagramu, což je prostor čistě pro
fotografickou a video produkci týkající se
určitého místa, pracujeme pro Hlubokou i celé
jižní Čechy, vysvětluje dále David Šťastný.

Fotografie města Hluboká nad Vltavou
Fotili jsme a dokumentujeme celou Hlubokou,
i to je velmi důležité, protože jedna věc je
něco vymyslet, udělat, vybudovat - a v tom
jsme – myslíme si - už velmi dlouho na špici
podobných měst. Ale věc druhá je umět rozvoj
a změny zdokumentovat, nafotit, uložit a také
předvést. Děláme profesionální fota, krátké
filmy, 3 D. Fotografovány jsou i nové zástavby
města, fotobanku pořád doplňujeme, sami
víte, co všechno jenom za těch posledních
20 - 25 let na Hluboké přibylo. Dnes roste
například Hůrka. Celé město se mění před
očima. Fota jsou také nejvýstižnější tam, kde
není čas na dlouhé vysvětlování – i takhle
bychom rádi představili Hlubokou. Proto se
také buduje fotogalerie na Instagramu.
A že je naše město fotogenické, víme
všichni. Přejme si, aby zůstalo krásné ve
skutečnosti i na fotografiích a ve filmech,
a nadále nám krásnělo před očima.

r.

BORŠOV NAD VLTAVOU
LETNÍ CENY do 31. 7. 2016

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

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

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

387 250 500, 602 409 423

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

www.uhloterm.cz
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OSLAVA NAROZENIN

Náš malíř a muzikant

Věřím, že titulek mého příspěvku vhodně
vystihuje život a práci mého přítele, Jendy
Fyrbacha z Hluboké. Sedli jsme spolu, abychom
zavzpomínali, u příležitosti jeho dožití třičtvrtě
století, jak »šel jeho život.«
Rod Fyrbachů je starobyle zakotven v Hluboké.
Jenda se narodil v chalupě v části Hamry, u vody, ze
které jej občas v dětském věku někdo zachraňoval.
Rodina žila i v hudební pohodě – otec Karel, dělník
na místní pile, zpíval v mužském sboru Záviš, hrál
na harmoniku, housle i citeru. Po základní škole
usoudili rodiče, že by se Jenda mohl učit zedníkem.
Záměr kupodivu změnila velká vltavská povodeň
v roce 1954.
Zaplavila Podskalí i Hamry, včetně Fyrbachovy
chalupy. Když potom opravené byty maloval
místní mistr malířský pan Miroslav Bůrka,
v rozhovoru s rodinou doporučil Jendovi učení
malířskému řemeslu – u něho. Byla to dobrá volba,
protože po vyučení se toto řemeslo stalo Jendovi
životním povoláním. Pracoval na mnoha místech,
včetně zámků, například v Blatné, Červené Lhotě
i v Hluboké.
Nyní je čas vrátit se k Fyrbachovým hudebním
začátkům. Byly již v dětství, kdy hrál na tátovu
harmoniku, ale potom již ve školních létech
absolvoval pětileté školení ve hře na klavír
u místního učitele Hondlíka. Jenda doma mohl
cvičit na klavírním křídle, které mu obětavě koupil

otec. Jenže to bylo, bohužel, utopeno při zmíněné
povodni.
»A jak jsi hrál potom?« ptám se zvědavě přítele.
»No, přešel jsem na klávesovou (pianovou)
harmoniku a jsem jí věrný dosud.«
Potom Jenda zavzpomínal na řadu hudebních
skupin, se kterými hrál, například s Láďou
Chvátalem, nebo v kapele pana Maryšky
v Osvětové besedě v Týně nad Vltavou. S nimi hrál
i v Německu při předvádění jízdy automobilem,
řízeném týnským Tony Maškem – se zavázanýma
očima!
Byla to velká láska k hudbě, která nutila Jendu
Fyrbacha po celodenní práci na štaflích, jít večer
hrát s přáteli. Pochvaloval si vtipný hlubocký
Spolek poslední koruny české. Od počátku v něm
hrála hudební »trojka« – trumpetista Milda Bůrka,
Vašek Jakl (Polata) pozoun a Jenda Fyrbach
harmonika. Přidávali se další hudbyznalí kamarádi
a kapela je v povědomí příznivců dodnes známa
jako »Synkové.«
Příjemné posezení s Jendou Fyrbachem jsem
zakončil srdečným přáním k výročí jeho narozenin
a aby mu to stále tak dobře hrálo jako dosud!
Nakonec mi přítel hudebník řekl své vyznání:
»Hrajeme rádi pro lidi i pro sebe!«
Za to Jendovi Fyrbachovi i ostatním
hudebníkům děkujeme!
František Kvapil

Spolek „VLTAVAN“ v Purkarci
Pořádá v prostorech u muzea
dne

14. 5. 2016 od 13.00 h

Den s Purkareckými voraři
Zábavné a poučné odpoledne pro děti i dospělé
- ukázky vybraných úkonů spojených s přípravou a stavbou vorové tabule s možností
aktivní účasti pro děti i dospělé za pomoci členů spolku, na závěr svázání
zjednodušené a zmenšené kopie vorové tabule
- pro děti za jejich aktivní účast připravena drobná odměna
- prohlídka vorařského muzea s průvodcem ve spolkovém kroji
- ukázka kovářského řemesla, výroba vorařského nářadí
- posezení s harmonikou u vorařských a lidových písniček
- občerstvení zajištěno, vstupné zdarma
tip na cyklo-výlet z ČB, Hluboké, Týna pro celou rodinu, po cyklostezce podél Vltavy s možností
návštěvy nedaleké zříceniny Karlova Hrádku – 2km jižně od Purkarce

akce vznikla za podpory města Hluboká n/Vlt

www.hluboka.cz

mediální partner Český rozhlas České Budějovice
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DOBROČINNÁ AKCE

Elektrický skútr byl slavnostně předán

Předáním elektrického skútru v pátek 15. dubna v centru Hluboké nad
Vltavou vyvrcholila dobročinná akce Velikonoce na Hluboké. Nový
elektrický skútr pro hendikepované si převzala občanka města a aktivní
členka hlubockého pěveckého sboru Záviš, paní Jitka Fikotová.
Náklady na pořízení vhodného dopravního prostředku pro tělesně
postiženou rodačku z Hluboké pokryl nejen charitativní velikonoční
závod po trase Stezky za obřími kraslicemi, který se v Hluboké uskutečnil
v sobotu 26. března, ale i štědří dárci jako například Nadace ČEZ, město
Hluboká nad Vltavou či společnost WEDOS. »Nemalou částkou přispěli
také adoptivní rodiče kraslic či jednotlivci, kteří zakoupením mapky
s rozmístěním vajíček, náramku nebo jen dobrovolným peněžním darem,
pomohli splnit jeden sen,« uvedla organizátorka projektu Stezky za obřími
vejci, vedoucí Centra volného času Poškolák v Hluboké nad Vltavou,
Valerie Chromá.
Energickou, veselou a dobrosrdečnou ženu se před 12lety rozhodl osud
vyzkoušet. Šest týdnů lékaři bojovali o její život. Nezdolný optimismus
Jitky Fikotové nakonec zvítězil, ale nebylo to vítězství zadarmo.
Amputovaná levá noha a k tomu přidružené komplikace jí dodnes ztrpčují
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život. »Aby se paní Jitka dostala domů, musí překonat velké převýšení.
Bez pomoci to bylo dosud prakticky nemožné. Proto jsme rádi, že jsme
jí mohli k elektrickému vozíku pomoci,« zdůvodnil angažovanost dárců
mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ Marek Sviták.
Aktivní zpěvačka jen velmi těžce zakrývala při děkovné řeči slzy
dojetí. »Děkuji dárcům, děkuji organizátorům a všem, co za mě běželi.
Nedokážete si představit, co to pro mě znamená, moci se opět sama venku
pohybovat bez doprovodu, « poděkovala dárcům za velkého potlesku paní
Jitka. Příběh ženy, která alespoň částečně zvítězila v boji o vlastní život
a neztratila optimismus, dojal i dodavatele elektrického skútru. »Jsme rádi,
že jsme mohli podpořit dobrou věc. Rozhodli jsme se navíc přidat ještě
nový mechanický invalidní vozík,« reagoval pro paní Jitku zcela nečekaně
zástupce společnosti Meyra.
Ke gratulacím se připojil také starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš
Jirsa, který připomněl i návštěvnický úspěch hlubocké Stezky za obřími
kraslicemi. Tu zatím podle průběžných údajů navštívilo přibližně 8000 lidí
a vedle nabídky dvou zámků, nebo zoologické zahrady a cyklostezek patří
mezi další turistická lákadla.
Stezka za obřími kraslicemi zapsaná do České knihy rekordů, bude
přístupná návštěvníkům do 15. května.
Návštěvníci mají možnost projít se po unikátní Stezce za obřími
kraslicemi, která letos vede od dvora Vondrov, kolem Loveckého zámečku
Ohrada, přes centrum města Hluboká nad Vltavou a zámecký park, až na
cyklostezku směřující do Purkarce. Zpět se výletníci mohou vydat po nově
zbudované cyklostezce kolem sportovního přístavu a sportovních areálů
s odbočkou do Zámostí.
Nápad vytvořit obří kraslice, 105 centimetrů vysoké a vážící bezmála
500 kilogramů pochází z hlavy výtvarníka a designera Matouše Holého,
k jehož realizacím patří například návrhy filmových dekorací pro Letopisy
Narnie, Jamese Bonda či design unikátních stavebních prvků v Dubai City.
Na pomalování kraslic se podíleli dobrovolníci, děti z hlubocké základní
školy i oslovení výtvarní umělci.
Centrum volného času Poškolák Hluboká nad Vltavou, o. s., Valerie
Chromá a Infocentrum Hluboká, Jan Vlasák
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GLOSA

Nechápaví spoluobčané
Představte si situaci. Vejdete do nějaké hlubocké restaurace – a je tam plno! Žádné
místo k sezení. Rozzlobíte se, jdete domů, a napíšete do Českobudějovických listů,
jak jste rozčileni a jak je to vůbec možné!!!, že jste si nemohli sednout v restauraci,
kterou jste se rozhodli navštívit v polední špičce. Dáte co proto provozovateli
restaurace a tak všeobecně si postěžujete na poměry v pohostinství.
Představte si další situaci. Vejdete do nějaké hlubocké restaurace, najdete
volné místo, posadíte se, dáte si oběd a… odejdete bez zaplacení. Pokud za Vámi
hospodský vyběhne, povíte mu, že jste přece místní – Hlubočák, anebo, že na
Hluboké pracujete. Pokud ani to jako argument nepomůže, a hospodský stále
požaduje peníze, pěkně od plic mu povíte, že je blbec a že by měl vědět, že se
znáte s panem starostou. Anebo se nezdržujete vůbec, a jen tak přes rameno panu
hostinskému potykáte: Tobě platit nebudu!
Připadá vám to za vlasy přitažené?
Ano. Něco takového se většinou neděje. Ale jiný podnikatel, ten, který má
v pronájmu parkovací místa na Hluboké, se s takovým jednáním a přístupem
setkává dost často.
Výběrčí parkovného zažívají kuriózní situace. Zatímco v jiných městech
nikdo proti parkovnému v centru nereptá, a nezaplatí-li, smíří se s botičkou na
autě a posléze s pokutou, na Hluboké to zcela nefunguje. Představa, že máme
nárok zdarma je prostě na Hluboké hluboce zakořeněná.
Ano, nemáme automaty na výběr parkovného. Výběr v sezóně provádějí
výběrčí, mimo sezónu ovšem povinnost platit nemizí: zaplatit se má
v Infocentru, kavárně u Ivany Divišové, v prodejně Alma… Ne, že se neplatí, to
jen chytráci využijí situace ve svůj prospěch. A pozor: týká se to všech. Turistů
i místních. Pokud často jezdíte na Masarykovu ulici, a chcete zde parkovat,
musíte získat kartičku s SPZ vašeho auta na PMH, abyste byli od placení
osvobozeni.
Co to tu zavádíte za móresy???
Takto to je, takto nastavilo města pravidla. Žádná novinka nenastala, přibližně
deset let běží výjimka s kartičkou. Ti, co ji nemají, jsou povinni zaplatit, anebo
si najít místo k parkování v ulicích, kde je parkování nezpoplatněno.
Pravda je, že přibývá aut. Co fungovalo dříve jednodušeji, dnes už se
zahuštěním města auty neplatí.
Pronájemce parkovacích míst platí nájem ze všech parkovacích míst od
začátku Masarykovy ulice u Podhradu až ke zdravotnímu středisku, a je
městem pověřen a oprávněn vybírat parkovné.
Pokud stojíte na placeném místě, je vaší povinností parkovné zaplatit.
Pokud máte parkovací kartičku, vztahuje se pouze na vaše vozidlo. Nejste
oprávněni půjčovat ji svým známým, zaměstnancům, a sami se arogantně
ohrazovat zdůvodněním, že vy jste přece místní a tedy automaticky neplatíte!
Otázkou ovšem zůstává, jestli je nutné, aby parkovacích kartiček bylo
rozdáno tolik. Zdá se, že jejich počet zahrnuje nejen řidiče, ale i malé děti
a kojence. Zda by nestačilo, aby ji měli ti řidiči, kteří bydlí přímo v centru města.
Zopakujeme si to, třeba pochopí i méně chápaví:
Parkovat na Masarykově může každý Hlubočák, který má kartičku od PMH,
která se vydává zdarma. Jak by výběrčí poznal Hlubočáka, kdyby neměl
kartičku? Je nás cca 5000 a všichni se neznáme, řekl nám k problému parkování
starosta města Tomáš Jirsa.
Možná vy všichni znáte starostu, ale on nezná vás všechny. Stejně jako výběrčí
parkovného nejsou povinni znát všechny Hlubočáky. A hlubocké občanství
nerovná se parkování v placeném prostoru zdarma. Chcete-li stát na placených
místech – a to někdy po celý den – musíte se prokazovat parkovací kartičkou na
viditelném místě ve voze.
Dosud výběrčí parkovného řešili tyto situace lístečkem se slušným
upozorněním: Stojíte na placeném místě, přeparkujte nebo zaplaťte. Navíc
krátké zastavení místních občanů za účelem návštěvy pošty, či jiné provozovny
ve městě, výběrčí tolerují, řeší vstřícně a samozřejmě bez placení.
www.hluboka.cz

Ovšem aroganci a přestupky v parkování nyní budou řešit v rámci svých
pravomocí strážníci Městské policie. Nejdříve domluvou. U aut, kde
se přestupky opakují, nebo kde jsou používány neplatné či přepsané
kartičky, zasáhnou zřejmě nepopulární cestou pokut.
Pokud máte na hlavní ulici pronajatý obchod, nemáte k němu automaticky
pronajatá několikera místa k stání. Takové výhody nemá žádné město, ani to
naše.
Stojí nám to za to?
Ano, všichni si můžeme pořídit kartičky, nastavit auta na Masarykovu ulici
a nechat je tam stát celý den. A vysmát se výběrčím parkovného. Anebo,
pokud pracujeme ve městě, můžeme využít denního odlivu aut z ulic pod
Masarykovou (někteří místní občané jedou za prací do Budějovic či jinam)
a v klidu tam zaparkovat a projít se pár metrů do práce. Odpoledne pak zase
uvolníme místa lidem, kteří se vracejí auty z práce odjinud a zastaví si před
svým domem.
Zatím z této situace těží turisté.
Zatímco se ráno vyprázdní místa v ulicích pod Masarykovou, jiní místní
zaparkují na Masarykově ulici. Později si volná místa v přilehlých ulicích
najdou turisté, kteří pak v klidu stojí celý den na bezplatných místech a večer
pak překáží místním, kteří přijeli z práce. Nepřibude tak ani peněz za parkovné
výběrčím, ale později ani daně do pokladny města.
Devadesát korun za den zdá se být místním příliš mnoho. V Budějovicích na
náměstí zaplatíte za první hodinu 40 Kč, za každou další 90 korun. Ale nikoho
zde nenapadne volat primátorovi, když nenajdete parkovací místo, nebo když
musí, byť rodilý Budějovičák, parkovné platit. Budějovičák si zaplatí rezidenční
místa, pokud bydlí v centru, ale pokud nenajde místo k parkování, stejně má
smůlu.
Možná namítnete, že jsme menší město než Budějovice. To jsme. Ale zase
jsme městečko turistické s jedním z nejnavštěvovanějších zámků. Přesto, bylo
by pěkné mít zde více přemýšlivých, nebo aspoň slušných a nepokřikujících
motorizovaných občanů.
V tomhle miluju malá města v zemích, kde nezkusili socialistický experiment.
Místní lidé totiž uvažují jinak. Byť malá města s mnoha lidmi a turisty, vždy
většinou najdete místo k zaparkování. A pokud máte platit, platíte. Proč ne, jsou
to peníze pro vaše město. A představte si, že třeba v rakouských městečkách
najdete na sloupech osvětlení čerstvé noviny ve velkých plastových schránkách.
Každý si je může vzít a vhodit příslušné mince za jejich zakoupení do přivěšené
pokladničky. Představte si, že za ně místní občané platí! I když je nikdo nevidí.
Cítíte ten rozdíl???
Článek vznikl na motivy reálných zážitků pana Houšky a dalších výběrčích
parkovného

Zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou Vás srdečně zve na výstavu krásných fotografií ze
světa bezobratlých živočichů. Výstavaje k vidění v centru ekologické výchovy do 22. 5. 2016.
Budeme se na Vás těšit.
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ROZHOVOR

Přijďte fandit!
• Všimli jste si nápadité kampaně
v květnovém čísle Zpravodaje?
Zve nás na finálový turnaj ligy
florbalu vozíčkářů.
»Děláme věci stejně jako Vy…« prozradí
nám fotografie sebevědomých sportovců.
Stejně sebevědomé sportovce brzy potkáte na
billboardech. Poznáte rozdíl? Víte, co nám chtějí
říct?
Třeba
tohle:
Chceme
veřejnosti
prostřednictvím sportu předložit téma života
vozíčkářů = odstranit předsudky. Motivovat
a inspirovat neaktivní vozíčkáře.
»Kampaň bude spojená s finálovým turnajem
ligy florbalu vozíčkářů,« říká Ing. Ivan Nestával
z Hluboké nad Vltavou. »Turnaj je tak trochu
spojený s Hlubokou nad Vltavou, záštitu nad
akcí přijal Tomáš Jirsa… a také tam hraje
a k oporám domácího týmu patří náš syn Ivan.
Přijďte hráče povzbudit a užít si podívanou na
akční utkání.«
Turnaj proběhne 9. až 11. června
v budějovické sportovní hale.

Jak hraje váš syn Ivan a ostatní hráči jsem
viděla na tréninku. Nejsou žádná béčka, tým
slaví úspěchy. Dávají do hry všecko. Duši,
sílu, energii. Je to velmi dynamický a rychlý
vozíčkářský sport.
Vozíky musí být speciály dělané hráčům na
míru. Sehnat sportovní vozík znamená také
sehnat na něj 150 - 200 tisíc korun. Jsou
dokonalé, lehké, s šikmými koly a stabilizačními
kolečky, aby se dobře otáčely na místě a rychle
se pohybovaly dopředu. Tyhle jsou anglické
výroby, ukazuje Ivan Nestával na hráče kroužící
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po ploše tělocvičny. Vyrobit se dají i u nás,
ukázalo se, že náš kamarád Honza Trnka je
dostatečně šikovný, aby to zvládl. To nebude
těžké udělat, řekl, když vozíky okoukl. Tak
jsme to zainvestovali, vyzkoušeli, inspirovali
se a vylepšili to, co už je vyzkoušené. Další
kamarád Pepa Písko kreslí plány. Pan Roděj
nám k vozíkům ve své firmě vyrábí kolečka.
Je to všechno podstatně náročnější než jsme
předpokládali, ale tamhleten pěkný světlomodrý
vozík je náš první výrobek – florbalový speciál.
Kluci ho testovali… Funguje velmi dobře. A teď
už vyrábíme další sportovní vozík a začínáme
s vývojem civilního vozíku.
Sport a hendikepovaný člověk. Jak to jde
dohromady?
Naprosto dokonale. Sport pomáhá v celém
životě… zeptejte se kluků… Sport může
ukázat, jak uvést lidi po úraze zpátky do
života. Ten moment, kdy začnou sportovat,
bývá momentem, kdy začnou znovu aktivně
žít. Proto jsme uspořádali akci Aktivity kemp
v Třeboni… Jsou kluci, kteří jsou na vozíku
nešťastní, nesmíření, i po delším čase mají pocit,
jako by na něj byli právě čerstvě posazení. Učili
jsme je sportovat, zkusili si fotbalové tréninky,
plavání. Do života jim vnutíte akční náboj. A pak
zjistíte, že je to úplně otočilo, vidíte spokojenost,
nadšení. Jsou aktivní ve sportu, a začnou být
úspěšní v životě, prostě fungují. Většina z nich
vám to potvrdí. A nám třeba přibude další hráč.
Aktivní vozíčkář potřebuje civilní i sportovní
vozík, ten sportovní pak může využít na další
sporty, florbal, basketbal, tenis nebo třeba rugby.
Ano, jsou mezi nimi lidé, kteří jsou nesportovci,
před úrazem jim sport nic neříkal. Ale začne to
fungovat i u nich.

Jaká jsou pravidla florbalu vozíčkářů?
Téměř se neliší od pravidel běžného florbalu.
Co se týče vozíčkářského florbalu, v týmu
mohou být hráči jakéhokoli věku a zkušeností,
ženy i muži dohromady. Je to sport pro hráče
s tělesným hendikepem, především pro
paraplegiky, amputáře a lidi s vrozenou tělesnou
vadou. V naší české lize může hrát jeden zdravý
sportovec, samozřejmě také na vozíku.
Má to i logiku, protože kluci nemůžou vyjet
někam na utkání úplně sami, vždycky potřebují
nějakého chodiče, který jim občas pomůže při
přesunech a podobně.
Jsme členy českobudějovického oddílu Štíři,
informace o něm najdete na webu (www.
florbalstiri.cb). Trenérem je Radek Šindelář,
a v mužstvu najdete několik opravdu top hráčů.
V lize patří Jihočeši k nejlepším, už po třetí
v řadě se budou kluci snažit obhájit mistrovský
titul. A vyhrávají i na mezinárodních
turnajích.
I proto ten náš třídenní turnaj chceme
udělat veliký. Proč? Sport vozíčkářů je pořád
v ústraní, i u těch, kteří dosahují velkých
úspěchů. Je to možná tím, že lidi na vozíčku
někdy žijí v takových vlnách: nadšení a zase
trochu skepse. A možná se ani nechtějí moc
zviditelňovat. Ale zase na druhou stranu si
myslíme, že je to dobře - ukázat, s čím vším
se dá poprat a co všechno můžete se sportem
vyhrát. A kam až to dotáhnout.
Ale víc než jen florbal, nebo sport jako
takový, chceme zviditelnit téma života
vozíčkáře.
Definici našeho úsilí jsme si se Zbyňkem
Sýkorou, který tým florbalových vozíčkářů
vede, pojmenovali zhruba takto: Chceme
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ROZHOVOR
prostřednictvím sportu předložit veřejnosti
téma života vozíčkářů, proto, abychom
odbourali předsudky veřejnosti, dodali
sebevědomí aktivním vozíčkářům a motivovali
a inspirovali. Chceme vzbudit zájem
neaktivních vozíčkářů. Je v tom obsaženo
zrovnoprávnění sportovců klasických i tělesně
hendikepovaných všeobecně, i když v tuto
chvíli mluvíme víc o vozíčkářích. Platí to pro
všechny, kdo mají nějaký fyzický hendikep.
Florbal není slabý čajíček, hráči si jdou
občas hodně na tělo, často se srazí, můžou
také skončit na zemi, i když konstrukce
vozíků je trochu ochraňuje. Zvládají to hráči
s přehledem?
Pro všechny naše kluky je florbal srdeční
záležitost. Můžete ale poznat, jak na tom jsou
s hendikepem, většinou podle výšky opory
zad vozíku. Čím nižší, tím níže došlo k úrazu
páteře, čili je dotyčný jaksi pevnější v sedu.
Tam, kde byly zasaženy obratle víc nahoře, je
nutná vyšší opora zad. Ti, co drží florbalovou
hokejku při střílení jen jednou rukou, mají
menší stabilitu trupu. Nemohou střílet oběma
rukama. O to větší jsou frajeři.
Hrají s vámi skutečné sportovní hvězdy!
V týmu jsou sportovní špičky, kluci nejen
úspěšní ve svých pracovních oborech, ale i ve
sportu. Jsou příkladem pro ostatní. Zbyněk
Sýkora jako vozíčkář reprezentoval v atletice
a profesionálně hrál basketbal. Dnes je
reprezentantem ve florbalu, stejně jako jeho
další spoluhráči František Šindelář, Jiří Němec,
Zdeněk Čížek, Honza Herman a Ivan Nestával.
První turnaj jsme uspořádali v roce 2014,
byl velký a řekl bych, že se povedl. Tehdy jsme
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oslovili školy, během tří dnů turnaje přišly
děti ze základních, a studenti středních škol,
bylo jich kolem 3 a půl tisíce. Takže na to se
soustředíme při pořádání turnaje i tentokrát.
Aby lidi přišli, koukali na zápasy, fandili a byli
při tom. Společně s námi.
Samozřejmě představíme, jak sport
vznikl, jaká jsou pravidla, upozorníme na
osobnosti, které mezi sebou máme, třeba
právě na profi hráče. Franta Šindelář se
3 roky živil profesionálně baseballem na
Sardinii. Ne každého napadne, že mezi elitní
hráče různých druhů sportu se může dostat
vozíčkář, že dostane plat a byt za sportování
v klubu. A jsou s námi i další, skvělí atleti,
kluci s medailemi z paralympiády, David
Drahonínský jako mistr světa v lukostřelbě,
a pozor, zrovna on je kvadruplegik (nohy
i ruce) a s tímhle postižením zvládá sport na
nejvyšších příčkách.
Florbalové vozíčkáře z Českých Budějovic
uznává celá Evropa. V posledních dvou
letech přivezli vítězné poháry ze všech tří
nejprestižnějších světových klubových turnajů,
dvakrát v řadě vyhráli i českou soutěž. V roce
2014 vyhráli Prague Wheel Open, vloni ovládli
klání ve švýcarském Nottwilu a letos zvítězili
v kolébce florbalu tedy švédském Malmö.
Máme velkou radost, že také letos pomůže
propagaci turnaje a především našich myšlenek
i Tomáš Jirsa, náš hlubocký starosta, ale také
senátor. Tomáš Jirsa svou záštitou dodá soutěži
prestiž, předá medaile a osobní účastí podpoří
naše sportovce.
Ivane, vy pomáháte i na Hluboké dořešit
některá místa, aby se stavebně upravila
pro vozíčkáře. Kromě toho jste s přáteli

založili neziskovou společnost, která pracuje
na zpřístupnění šumavských terénů pro
vozíčkáře.
Chce to nebát se vžít se do situace druhého,
vždyť na tom nic není. Pak pochopíte, jaké
maličkosti někdy pomůžou. I když už hodně
věcí je domyšlených, spousta míst ve městech už
bezbariérových je a vozíčkář má o hodně snazší
život než před lety. Je ale stále co zlepšovat. Je
třeba zabývat se detailem a chtít víc než ukládají
normy.
Ale někdy fakt pomůže, když třeba stavaře, co
upravuje nájezdy na chodníky, do toho vozíku
na chvilku posadíte. Kdo si zkusí najet tam,
kde se mu to před chvíli zdálo »docela dobrý«,
najednou změní názor.
Radost udělá i drobnůstka. Třeba odpočívadlo
na pěší stezce v Zámostí, kde je propojený
dřevěný stůl a lavice – jedna lavice je kratší,
aby se vozíčkář pohodlně dostal až ke stolu…
Není tak vymezen. Jak jednoduché a pozorné,
a protože možná někdo nepochopí, proč to
tak je - tak ještě upozorníme, oč jde. Lidi se
možná zamyslí nad běžným životem vozíčkářů.
Podobné bezbariérové úpravy by se pak mohly
objevit i jinde.
Ale ovlivňování může být vzájemné. Když
už jsme u těch sportů - musím říct, že právě
některé sporty, které vznikly jako náhradní
řešení pro hendikepované, jsou někdy úplně
výborné. Třeba monoski, to není náhražka za
lyžování, to je výjimečný, mimořádně zábavný
a plnohodnotný sport. Skvělý i pro někoho, kdo
má třeba problém s koleny.
Myslíme si, že právě ve sportu se můžeme
potkávat všichni – společný zápal pro hru
a výkon sdružuje, a je jedno, na jaké straně
mantinelu jsme.
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SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou
uspěla v soutěži Networking
Academy Games - Internet of
Everything

V rámci 11. ročníku soutěže NAG se konala soutěž NAG-IoE
(NetworkingAcademyGames - Internet ofEverything). Tato nová
kategorie je zaměřena na nejnovější trend v počítačovém světě
a to Internet všeho. Jedná se o podporu a zatraktivnění výuky pro
studenty zaměřené nejen na počítačové sítě, ale i obecněji na základy

elektroniky a operační systém Linux. Celá soutěž probíhala od
listopadu až do března. Měla čtyři průběžná kola a finálové »on-site«
kolo, které se konalo v Praze.
Naše škola se zapojila do soutěže s týmem žáků čtvrtého ročníku
oboru Informační technologie a Mechanik elektrotechnik ve složení
David Strnad, David Rudolf a Jan Janoud. V průběžném hodnocení
se náš tým držel stále mezi top deseti týmy. Proto jsme sobotu
19. března 2016, kdy proběhlo finále, vyhlíželi s nadějí na dobré
umístění. Ovšem v noci na sobotu nám náhle onemocněli dva ze tří
členů týmu, a tak jsme odjížděli na finále ve velkém oslabení.
V rámci finálového dne proběhly zajímavé přednášky, semináře
a především samotná soutěž, na kterou měli soutěžící necelé tři
hodiny. Zadaných úkolů se náš jediný zástupce David Strnad zhostil
výborně a sám se dokázal v rámci finálepřinejmenším vyrovnat
většině jinak tříčlenných týmů. Dokázal splnit základní úkoly
a navíc ještě jeden bonusový. Za své počínání ve finále si vysloužil
obdiv poroty a ta jej následně odměnila power bankou a diplomem
»zvláštní ocenění poroty v kategorii IoE.«
Vynikající individuální výkon Davida Strnada ve finálovém kole
dotáhl naše družstvo na celkové druhé místo v soutěži. Toto je
obrovský úspěch SOŠ elektrotechnické z Hluboké nad Vltavou, která
jako jediná z Jihočeského kraje stanula na stupních vítězů. Za druhé
místo naše škola zároveň dostala hodnotný dar – sadu pro chytré
sítě, kterou budeme využívat ve výuce.
Tento výsledek je pro nás i závazkem do budoucna. Do výuky
zařadíme projekty zaměřené na chytré »věcí«, toutooblastíse budeme
ještě více zabývat. Zároveň plánujeme příští rok účast také na čistě
»síťařské« části soutěže HS3.

Slohová práce – Jan Stehlík 4. B
v Hluboké nad Vltavou dne 6. 4. 2016

Návštěva pana starosty v naší škole

Minulý týden 1. 4. 2016 navštívil naši školu pan starosta města
Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa. Besedy s ním se zúčastnila
třída 4. A a 4. B.
Na besedu jsme se těšili, protože jsme od paní učitelky věděli, že
pan starosta za námi přijde. Na besedu jsme se přesunuli při hodině
vlastivědy do třídy 4. A. Pan starosta již na nás čekal. Pozdravili jsme
se s ním a on se nám představil.
Vysvětlil nám, jakou zastává funkci a jak ji získal. Funkci starosty
vykonává člověk, kterého si zvolí zastupitelé. Ti jsou voleni při
volbách, které probíhají každé 4 roky a mohou se jich účastnit
lidé od 18 let. Zastupitelé, starosta a ostatní lidé starající se o naše
město, sídlí v budově na náměstí a jmenuje se městský úřad. Pan
starosta nám také vysvětlil, jak úřad pracuje a o co se musí starat
(např. o stavby nových domů, sportovních zařízení, výběr daní,
pečují o životní prostředí, řeky a staré lidi).
Dozvěděli jsme se také, jak vznikají nové zákony, kterými se
musíme všichni řídit, a také to, že za porušení nějakého zákona jsou
lidé potrestáni. Pan starosta nám pověděl také něco o prezidentovi,
vládě a Parlamentu ČR, a jak pracují jednotlivé strany.
Na závěr se mohli spolužáci i na něco zeptat.
S panem starostou jsme se rozloučili a odešli do své třídy. To, co
jsme se na besedě dozvěděli, budeme určitě potřebovat při hodině
vlastivědy.
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DOBRÉ
ZPRÁVY

Čarodějnická noc
pamětní listinu a mnoho krásných zážitků. A my se těšíme na další
akce, plné her a smíchu.
Markéta a Karla

Jedna z posledních pohádkových nocí, které pořádá Hluboká v pohybu,
se odehrála v duchu putování s Harry Potterem.
První den Moudrý klobouk zařadil studenty Bradavic do kolejí –
Nebelvír, Havraspár, Zmijozel a Mrzimor, aby mohli společně
pracovat na vydání deníku – Daily Prophet. Všichni usilovně pracovali
a odměnou jim bylo přivítání v bradavické škole, kde je čekala pravá
kouzelnická večeře se spoustou dobrot. Každý si jistě vybral, co bylo
jeho chuti nejblíž. Po vydatné večeři ulehli mladí kouzelníci do svých
postýlek, podívali se na pohádku a prosnili se až do slunečného rána…
Po snídani (čarodějnické palačinky od Markéty) jsme si rozdělili úlohy
ve hře Famfrpál a vydali se na veliký Bradavický turnaj. Bojovali jsme
všichni jako lvi, ale vyhrát může jenom jeden tým. I když my už víme,
že jsme vyhráli všichni, protože jsme se opět naučili něco nového.
Po zasloužené svačině jsme si dodělali své noviny - dolepili jsme si
fotografii Harrryho Pottera (každý svou vlastní) a nezapomněli ani na
naše dvě profesorky Karlu a Markétu.
Každý mladý kouzelník si odnesl své čarodějnické noviny, dárek,

Na závěr bychom rádi poděkovali všem za Vaši přízeň, děkujeme
tatínkovi Janu Bauerovi za zajištění úžasné večeře a podporu po
celou dobu fungování spolku, děkujeme Petru Hrouzkovi za podporu
na všech akcích a děkujeme Karle Peldové st. za krásné fotografie
a trpělivost při jejich pořizování.
A nezapomeňte: v Zámostí to žije!

Zubní ordinace MUDr. Musilové oznamuje:
Pevná linka v zubní ordinaci bude definitivně zrušena 23. května. Objednávky
prosím na mobil 773 96 56 78.

Inzerce:

• Prodám družstevní byt 2+1 v Purkarci.
Informace na telefonu 777 183 283.
• Nabízím úklid společných prostor panelového domu v Hluboké nad Vltavou.
Úklid se provádí 2x týdně (pondělí a čtvrtek nebo úterý a pátek). Úklid je vždy na
4 hodiny. Odměna až 75 Kč/hod.
Nástup možný ihned, dlouhodobá spolupráce.
Zájemce prosím volat 724 750 504 - Alena Jurutková
• Úspěšná a perspektivní firma, zaměstnávající osoby zdravotně postižené, hledá
nové pracovníky pro úklid historických objektů v Hluboké nad Vltavou. Telefon:
387 411 869, mob.: 773 745 601
• Prodám zachovalé věci po svých dětech (AlpinePro, CA, HM, Lindex apod.)
Holčičí - vel. 116-128. Klučičí - vel.104-122. K vidění/vybrání, Lesní ul. 1201.
Tel. :775 113 040.
• Hledám pronájem malého bytu na Hlubocku, nabídky prosíme na mail redakce:
alenoviny@volny.cz. Děkujeme.
• Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách. Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks. Prodej se
uskuteční: 11. května a 17. června 2016. Hluboká n. Vlt. – vlak. 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.
www.hluboka.cz
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LODĚ NA VLTAVĚ

Na Vltavě začíná plavební sezóna
Příští rok bude Vltava splavná až k Orlíku!

• Zájem o trávení volného času na řece roste. 7. května začíná festival
Vltava Open v Týně nad Vltavou.
• Oslava 50. výročí založení státního podniku Povodí Vltavy
• Dvacetimístná loď a speciální mobilní aplikace jsou hlavními
novinkami letošní plavební sezóny na Vltavě.
Ta začíná 7. května festivalem Vltava Open v Týně nad Vltavou. Současně
budou pokračovat práce na splavnění Vltavy. Už v příštím roce by se
turisté měli dostat bez přerušení z Českých Budějovic až k Orlíku.
Vyhlídkové plavby po Vltavě jsou již několik let velkým lákadlem pro
české i zahraniční turisty. Loni tři lodě přepravily přibližně 11 tisíc turistů.
Nově přepravní kapacitu na úseku mezi Lannovou loděnicí a Hlubokou
nad Vltavou posílí nová dvacetimístná loď. „Aktuálně finišuje její
výroba. Oficiálně bychom jí chtěli představit koncem května. Dosud jsme
provozovali malé lodě a mezi turisty byla poptávky i po větších,“ popsala
Jitka Holoubková, předsedkyně občanského spolku České Budějovice
Vojtěcha Adalberta Lanny a dodává, že nová loď bude vyplouvat
z Lannovy loděnice do Purkarce. V červnu budou plavby pouze v sobotu
a o prázdninách se pak rozšíří od pátku do neděle.
Další zajímavou novinkou je unikátní mobilní aplikace Vltava Resort.
Návštěvníci v ní najdou například tipy na okolní výlety nebo plavebního
průvodce „Výhodou aplikace je, že všechny turistické informace jsou na
jednom místě. V aplikaci je také slevová karta, díky které mohou návštěvníci
získat například vstupenky do kulturních památek za zvýhodněnou cenu,“
představila novinku Lucie Fialová, ředitelka IN REGIO, o. p. s.
Novinky vítají i provozovatelé turistických cílů podél Vltavy. „Turisté
při plavbě z Českých Budějovic mají hned několik zastávek nedaleko
elektrárny. Příkladem je třeba přístaviště v Purkarci nebo konečná zastávka
na vodním díle Hněvkovice. Lidé, kteří s sebou budou mít kola, tak se
velmi snadno můžou přijet podívat do našeho Infocentra,“ poznamenal
Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ.
Spokojeni jsou i provozovatelé hausbótů. Po Vltavě plují aktuálně dvě
obytné lodě s plánovaným rozšířením flotily od sezóny 2017. „Rezervace
byly velmi rychlé. Pro letošní rok už máme posledních pár volných
termínů,“ uvedl Radek Šíma z charterové agentury LODĚ-HLUBOKÁ.
Letošní plavební sezóna bude poslední, kdy ještě nelze plout po Vltavě
bez přerušení. Posledním nesplavněným úsekem je úsek mezi přehradou
Hněvkovice a Týnem nad Vltavou, jehož splavnění bude dokončeno před
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plavební sezonou 2017. Poté bude
možné bez přerušení plout z Českých
Budějovic až k Orlíku, tedy téměř
100 kilometrů. „Splavnění horního
úseku řeky Vltavy sebou přineslo
nejen vybudování řady zajímavých
staveb plavební infrastruktury, jako
jsou přístavy, přístaviště a plavební
komory ale zároveň se splavňováním
došlo v některých úsecích k posílení
protipovodňové
ochrany
obcí
a měst,“ přiblížil Martin Kaiser,
vedoucí provozního střediska České
Budějovice, státního podniku Povodí
Vltavy.
S dokončováním splavňovacích
prací zintenzivňují v posledních letech
aktivity na podporu turistického
ruchu.
„Připravujeme
projekty,
které mají do regionu přitáhnout
turisty, přičemž středobodem je řeka Vltava. Ta neskýtá jen příležitosti
spojené se samotnou plavbou, jako jsou turistické plavby, půjčovny lodí
a hausbótů nebo služby spojené se zázemím v přístavištích, ale jsou na ni
napojeny další turistické cíle, zážitkové aktivity, kulturní a sportovní dění,
gastronomie, ubytování a další služby,“ doplnila ředitelka Fialová.
Letošní plavební sezónu zahájí festival Vltava Open, který proběhne
7. května v Týně nad Vltavou. Už na něj mohou návštěvníci z Českých
Budějovic nebo Hluboké nad Vltavou připlout na lodi. Součástí programu
budou kulturních vystoupení, exkurze po plavebních komorách v Českém
Vrbném a na hrázi Hněvkovické přehrady. Festival Vltava Open proběhne
v rámci Oranžového roku, prostřednictvím kterého společnosti ČEZ
dlouhodobě podporuje zajímavé akce ve svém okolí.
Ing. Lucie Fialová, ředitelka IN REGIO, o. p. s.
www.vltavaopen.cz, www.vltavaresort.cz
FB: Vltava Open (OFFICIAL)

PROGRAM FESTIVALU VLTAVA OPEN
7. května - Týn nad Vltavou
8:00 – 18:00 Lodní doprava z Českých Budějovic přes Hlubokou,
Purkarec na Hněvkovice, start cyklovýpravy s Cyklospecialitami České
Budějovice, cestu si návštěvníci můžou ozvláštnit geokvízem
19:30, 23:00 Večerní zpáteční doprava - cyklobus na Hlubokou a do
Českých Budějovic
13:00 Slavnostní zahájení festivalu a odemčení řeky v Týně nad Vltavou
13:00-18:00 Doprovodný program: lodní doprava po Týně nad Vltavou,
kapela The Turkey Buzzards, pop up kavárna, face painting, půjčování
loděk, chillout zóna, předváděcí akce vltavotýnského hasičského
sboru, kulinářská show Petra Stupky, dětská dílnička a výroba vodních
lampionů, hra se skauty "Pirátská cesta za pokladem," promítání filmů,
soutěž s Cyklospecialitami ve skládání kol Brompton a více
18:00 Kapela The Dark Blue Elephants
19:15 Kapela Pub Animals
20:30 Kapela Circus Problem
21:30 Vypouštění vodních lampionů na řeku
21:50 Kapela Mustang Bluesride
23:00 Afterparty v Art Caffe bar
Hlubocký zpravodaj | květen 2016
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Foto: Lucie Jozová

Trenér mužstva mužů Miroslav Šulista:
„V měsíci květnu a červnu jsme absolvovali dvakrát týdně letní přípravu
a koncem srpna zahájili přípravu na ledě v Českých Budějovicích. Cílem
byla účast v play off Krajské ligy, která se již mnoho let nepodařila. Začátek
sezony nebyl herně úspěšný, po čtyřech prohrách byl odvolán trenér Milan
Nedoma a já byl jsem osloven, abych tým vedl. Nabídku jsem přijal a po
letech se jako hlavní trenér na Hlubokou vrátil. Po listopadovém návratu
na domácí led se nám podařilo uhrát nějaké body a v období kolem
vánočních svátků mít i sérii vítězství. Bohužel, v posledních zápasech,
byť se silnými soupeři, se nám nepodařilo uhrát další potřebné body ke
splnění našeho cíle - play off. Ať už to bylo z různých důvodů - zranění
a nemoci hráčů, nebo přílišného uspokojení z dosud dosažených výsledků.
Jako pozitivní z minulé sezony vidím začlenění některých nových hráčů
do sestavy, zájem našich příznivců a navýšený počet diváků na domácích
zápasech. Za zmínku také stojí dva neobvyklé případy fair play chování,
kdy jsme odmítli hrát neoprávněně přesilovku signalizovanou rozhodčím.
Došlo dokonce k ocenění našeho hráče - útočníka Jana Šimka Českým
olympijským výborem.

V následující sezoně chceme doplnit a zkvalitnit kádr, hrát aktivní
hokej, který by vedl k pokračování stoupajícího trendu návštěvnosti na
našem stadionu. Hlavním cílem je opět play off. Prvním krokem je letní
příprava, kterou začínáme první týden v květnu.
Děkujeme našim fanouškům za podporu a věříme, že v sezoně
2016/17 s jejich přispěním dosáhneme našeho cíle.“

Foto: Lucie Jozová

Trenér mládeže David Oulík:
„Společně s trenérem brankářů Františkem Daškem se věnujeme
hokejovému družstvu mladších žáků r. 2004-05, kteří v sezoně 2015/16
hráli Ligu mladších žáků a umístili se na předposledním místě, přestože
několikrát zvítězili a většinu zápasů hráli se soupeři velice vyrovnaně.
Komplexní přípravy, včetně letních tréninků a soustředění, se zúčastnilo
cca 30 dětí. Musím zmínit to, že příprava pro děti je velice náročná.
Vzhledem k tomu, že soutěž začíná již v září a led na našem stadionu bývá

www.hluboka.cz

Foto: Lucie Jozová

„Led odtál“ a je na místě se zeptat nejpovolanějších aktérů
na zhodnocení uplynulé sezony a na plány do sezony příští.

až když počasí dovolí - většinou v listopadu, trénujeme půl roku v Pouzar
Aréně v Českých Budějovicích. Tréninky začínají v šest hodin ráno, to už
musí být děti na ledě, aby mohly být včas ve škole.
Současní hráči budou od příští sezony hrát Ligu starších žáků, což je
nejvyšší mládežnická soutěž v tomto věku.
Cílem nás trenérů a všech, kteří se na mládežnickém hokeji jakkoliv
podílejí, není jen to, aby děti hrály hokej. Všichni bychom byli rádi, aby
se sport projevil i v jejich běžném životě, aby získaly nadhled, trpělivost,
cílevědomost, zodpovědnost, smysl pro fair play, přátelství apod.
Touto cestou děkuji všem zúčastněným, ale především dětem a rodičům,
kteří se do hokeje zapojili v plném nasazení a stali se doslova ‚srdcaři‘.“

Petr Bělohlav – sportovní manažer a provozovatel zimního stadionu:
„Po úspěšných jednáních se zástupci města Hluboká nad Vltavou v čele se
starostou Ing. Tomášem Jirsou a za jejich významné podpory jsme mohli
začít pracovat na postupném celkovém vylepšování zimního stadionu.
Největší investicí v uplynulé sezoně bylo pořízení a uvedení do provozu
nového kompresoru, který je nenahraditelnou součástí chladícího zařízení.
V plánu je postupně pokračovat v celkové rekonstrukci, která je po letech
nezbytně nutná. Již nyní pracujeme na obnovení venkovních nátěrů vč.
fasády, v příštích týdnech zahájíme práce na kompletní rekonstrukci
šaten, budou opravena okna, některá nahrazena novými, bezodkladná
je oprava betonových částí souvisejících s ledovou plochou atd. Úplnou
novinkou bude zabezpečení areálu kamerovým systémem. Věříme, že
zvelebení areálu přispívá i ke stoupající tendenci v počtu návštěvníků,
o čemž jsme se přesvědčili v minulé sezóně. Velmi kladný ohlas jsme
zaznamenali např. službou broušení bruslí, zavedením facebookového
profilu, aktualizací webových stránek a v neposlední řadě otevřením
stánku s občerstvením.

Foto: Lucie Jozová

Zimní stadion – když led odtaje

Pokud se týká sportovní činnosti, jsem mile překvapen zvyšujícím
se zájmem o sport všeobecně, bruslení a hokej jako takový. Základna
mládeže se nám v posledních letech rozrostla na 60 - 80 dětí. Naši trenéři
se věnují výuce bruslení od dětí z mateřských školek až po trénování
a přípravu žáků, kteří se účastní soutěží. Nemilým překvapením uplynulé
sezony bylo opět ukončení soutěže Krajského přeboru mužů v základní
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Foto: Lucie Jozová

části. HC Hluboká n. Vlt. KNIGHTS je vzorem pro nastupující generace,
reprezentuje město, a já bych byl rád, kdyby se konečně podařila účast
v play off. I proto máme v plánu letos vytvořit „záložní tým“ HC Hluboká
n. Vlt., který bude složen z nadějných a perspektivních hráčů. Nejlepší
z nich by dostali příležitost v týmu „A“. Naopak, hráči, kterým by se
nedařilo, by si mohli, byť dočasně, zahrát Sdružený okresní přebor.

Neopomenutelnou součástí hlubockého hokeje jsou také OLD BOYS “staří páni“ :-). Jejich zápasy neodmyslitelně patří k místnímu koloritu.
Chtěl bych poděkovat všem našim příznivcům a fanouškům, hráčům,
trenérům, pracovníkům zimního stadionu, realizačnímu týmu a všem,
kteří nás podporují a pomáhají i tam, kde to není na první pohled vidět.
Velký dík za vstřícný postoj patří představitelům města Hluboká n. Vlt.
v čele s Ing. Tomášem Jirsou.
Přeji všem krásné a klidné léto.“
www.hchluboka.cz
www.facebook.com/hchluboka
HC Knights Hluboká nad Vltavou

Napsali jste nám…
Článek: Jak jsme vítali soudruha Brežněva
… pár slov ke vzpomínce MUDr Věnceslava Černého z lednového čísla Hlubockého zpravodaje. Jako členové tehdejšího ČSM jsme také vítali
Brežněva. Naše mávací místo bylo u hotelu Podhrad. Čekali jsme dlouho, ale dočkali jsme se. Zamávali jsme uzavřeným autům a hurá do kopce,
okolo Šteklu, na příjezdovou cestu k zámku, kde jsme mávali stejným autům, která s delegací projela parkem. Na nádvoří zámku nám Brežněv
zamával s balkónu. Takže, jak si já a někteří spolužáci vzpomínají, Brežněv na Hluboké tehdy skutečně byl.
Marie Jirátková

Přátelský koncert na Hluboké
29. května kostel sv. Jana Nepomuckého

Program společného koncertu pěveckých sborů Sonitus a Záviš:
Sonitus - pěvecký sbor byl založen v roce 1977 sbormistrem Jiřím Švecem. Tehdy
byl sbor mohutným pěveckým tělesem i s doprovodným orchestrem. V jeho
repertoáru byly většinou lidové i umělé písně z jihočeského regionu a nějaké
klasické i polyfonní skladby. V roce 1985 převzal vedení sboru Mgr. Josef Hrdý,
tehdejší ředitel LŠU v Písku a program rozšířil o skladby starých českých mistrů
i světových autorů.
V roce 2008 převzal symbolickou taktovku mladý dirigent Václav Kraus, který
sbor obohacuje hudbou spíše jazzového rázu.
Alleluia: Zdeněk Lukáš; Lux aurumque: Eric Whitacre; Ubi caritas: Maurice
Deruflé; Cantate Domino: Vytautas Miskinis; Ó magnum mysterium: Javier Busto;
Za naším huménkem: Zdeněk Lukáš; Esti dal: Zoltán Kodály; Tolita toten: Zdeněk
Lukáš; Keď ja pojděm: Ivan Hrušovský; Veselá kopa: Zdeněk Lukáš; Hava nagila:
hebrejská lidová píseň;
Pěvecký sbor Záviš v Hluboké nad Vltavou má dlouholetou tradici. Byl založen
v roce 1863 a název dostal podle českého skladatele, jímž byl Záviš ze Zap (2. pol.
14. století). Současný ženský pěvecký sbor Záviš je sbor ryze amatérský. Repertoár
sboru je zastoupen převážně lidovými písněmi z Čech i z jiných krajů, spirituály,
chrámovými skladbami a skladbami českých a světových hudebních skladatelů.
V současné době sbor umělecky vede Mgr. Milena Horníková, klavírní doprovod
zajišťuje MUDr. Soňa Kroutilová a skladby pro sbor upravuje Ing. Jiří Chvátal.
Na Hlubokou je cestička, Pásmo Z pohádky do pohádky, Tantum ergo
Adam Michna z Otradovic: Nebeští kavalérové, Bedřich Smetana: Poutní píseň
z opery Tajemství, Ludwig van Beethoven: Óda na radost, Giuseppe Verdi: Sbor
židů z opery Nabucco, Bedřich Smetana: Sbor venkovanů z opery, Prodaná nevěsta

SONITUS

smíšený pěvecký sbor z Písku

Kostel

sv. Jana
Nepomuckého
Hluboká n.V.

29. května 2016

15.00 hodin

Ženský pěvecký sbor Záviš
23.

23.

23.

Ženský pěvecký sbor Záviš
Vstupné

Ženský pěvecký sbor Záviš

dobrovolné

ZŠ Hluboká nad Vltavou pořádá
Finále školní soutěže v sólovém zpěvu HLUBOCKÁ SUPERSTAR!!! Bude se konat ve středu 4. května 2016 od 17:00h v KC Panorama.
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Divadelní festival podruhé!
V roce 2015 proběhl v loveckém zámečku Ohrada a v KC Panorama
divadelní festival »Křížem krážem za divadlem,« který byl zároveň
vzpomínkou na zakladatele souboru pana Vladimíra Kříže.
Ačkoliv byl festival původně inspirován a pořádán jako oslava 25. let
založení souboru Křížžáci, díky nadšené odezvě z řad zúčastněných
souborů, i z řad návštěvníků festivalu, rozhodli jsme se naši divadelní
akci letos zopakovat.
Festival se uskuteční opět v prostorách loveckého zámečku Ohrada,
ve dnech 27. a 28. května 2016. Svá představení přivezou jak jihočeské
soubory, tak soubory z Prahy a východních Čech.
Na úvod se představí hlubocký dětský dramatický soubor
malý poŠKOLÁK, pak bude následovat pohádka Ostrov divochů,
odpoledne a večer se představí soubory z blízkého okolí. Sobota se
bude konat v podobném duchu, dopoledne pohádkové, odpoledne
a večer bude určen odrostlejšímu publiku. Pro zpestření programu
jsme pozvali baletky z hlubocké umělecké školy a žáky z hudebních
kurzů KAMI, kteří nám zahrají, zazpívají, zabubnují…
Za zmínku ještě stojí náš »festivalový vláček«. Díky ochotě
a vstřícnosti pana Dvořáka budeme mít dopravu vláčkem na Ohrada
a zpět k dispozici ještě ve větším rozsahu než v loňském roce.
»Festivalový vláček« nejenže přiveze děti z místní základní školy na
páteční představení, ale zapojí se také do dalších divadelních aktivit.
Víc už opravdu neprozradíme. Celý program bude včas zveřejněn
na internetových stránkách města Hluboká nad Vltavou, na
stránkách divadelního souboru Křížžáci, v informačním centru a na
vývěskách…
Těšte se a přijďte se na divadelní svátek podívat…

Jazyková škola Jazzcom

Velkým přínosem je také následná diskuse s přednášejícími.

jazyková
škola
O přestávce
nad kávou účastníci navazují nové kontakty a vzájemně
si
vyměňují
zkušenosti se vzděláváním ve svých firmách. Letos si
jazzcom s.r.o.
sami
účastníci
mohou vyzkoušet práci na sobě pod vedením koučů
Hluboká nad Vltavou

uspořádá 20. května 2016 v hlubockém
Parkhotelu už čtvrtý ročník konference Trendy
firemního vzdělávání ve třetím tisíciletí. Letošní
ročník nabídne program se čtveřicí tuzemských
a jedním zahraničním přednášejícím. Součástí konference jsou i dva
Hluboká ožije
workshopy.

a lektorek ve dvou workshopech.
Mgr. Petra Meškánová o konferenci řekla: »Setkání a vzájemné
Tisková zpráva, 24. bř
sdílení s profesionály z oboru firemního vzdělávání, inspirativní téma,
vzděláváním
město Hluboká nad Vltavou, to je hned několik dobrých důvodů,
proč se na konferenci pořádanou společností Jazzcom, s. r. o. těším.«
Jazyková škola jazzcom
pořádáKrausová
20. května
2016 v hlubockém
Mgr. Michaela
komentovala
4. ročníkParkhotelu
konference:čtvrtý ro
»Hlavní
myšlenkou
naší
konference
firemního
vzdělávání
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doplněný diskuzemi i setkání účastníků samotných přináší všem nové
Účastníci konference si poslechnou zkušenosti se vzděláváním a jeho výsledky v t
myšlenky, impulzy a motivace, které jsou pro úspěch a dynamiku
firmách jako je CocaCola, Ideal Automotive nebo Plzeňský Prazdroj. Od zahranič
každé společnosti nepostradatelné. Těšíme se společně se všemi
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kouč.
oboru firemního vzdělávání
 inspirativní téma  město Hluboká nad Vltavou, to je h
Druhý workshop na téma Jak žít ve změnách, a to nejen v roce
několik dobrýchplném
důvodů,
se Ing.
na konferenci
pořádanou
společností
jazzcom s.
změnproč
povede
Vladimír Strejček,
kouč, lektor
a konzultant.
těším.”
Doprovodný program o přestávkách nabídne degustaci sortimentu
Účastníci konference si poslechnou zkušenosti se vzděláváním lihovaru Poněšice a prodejní výstavku šperků.
Info poskytla
Mgr. Michaela
Krausová,
ředitelka
jazykové
školy
a jeho výsledky v takových firmách jako je Coca
Cola,
Ideal Krausová
Michaela
komentovala
4.ročník
konference:
„Hlavní
myšlenkou
naš
Mgr.
Jazzcom
Automotive nebo Plzeňský Prazdroj. Od zahraniční lektorky
se
dozví
konference firemního vzdělávání na Hluboké je snaha výrazně podpořit vzděláván
www.konference.jazzcom.cz
o nejnovějších vzdělávacích trendech v rakouských korporacích.
www.hluboka.cz

motivovat k němu.
Přednášky vynikajících a zkušených odborníků, zajímavý program doplněný disku
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setkání účastníků samotných přináší všem nové myšlenky, impulzy a motivace, kte

SPORT

NORDIC WALKING DAY celodenní prezentační akce
Přijďte si ZDARMA vyzkoušet Nordic Walking – severskou chůzi.
Ukážeme vám správnou techniku chůze s holemi, společně si zacvičíme
a zabavíme i vaše děti.
Tato akce bude spojena ještě s víkendovým programem Dětské dny se
zdravou výživou, kde bude o výživě přednášet RNDr. Petr Fořt, CSc.
Zváni jste všichni!
Kde: Sportovně relaxační areál v Hluboké nad Vltavou
Kdy: 28. 5. 2016 10.00 – 17.00 hodin

TENIS

Tenisové kurty TJ TK MANE – sezóna zahájena
Letošní jarní počasí přálo tenistům, sezóna byla zahájena oproti minulým
létům v předstihu. I v tomto roce se hráči zúčastní mistrovských soutěží
smíšených družstev, které se konají každou sobotu a neděli od posledního
víkendu měsíce dubna do konce června. Na červenec a srpen jsou
naplánovány celostátní turnaje staršího a mladšího žactva.
Novinkou je facebook »Tenis.hluboka«, kde vás budeme informovat
o akcích pořádaných na našich tenisových dvorcích. Věříme, že s větší
informovaností se najde i více příznivců, kteří si k nám najdou cestu buď jako

BASEBALL
NEJLEPŠÍ HRÁČ EXTRALIGOVÉHO VÍKENDU
Přinášíme Vám první novinku letošní sezóny. Extraliga bude na svých
stránkách pravidelně vyhlašovat nejlepšího hráče každého týdne.
O víkendu se utkaly extraligové týmy a historicky prvním oceněným
hráčem se stal Martin Mužík, jenž předvedl výborný zápas v pátek proti

JARNÍ TURNAJ U13 - BEZ ÚTOKU
SE NEVYHRÁVÁ
•
David Jelínek nadhazuje proti Technice Brno
Jarní turnaj v Eagles parku v Praze prověřil náš tým U13 po všech stránkách. Před
turnajem jsme neměli žádný venkovní trénink a první dva turnajové dny také ke
hře na hřišti nenabádaly. Až v neděli se udělalo příjemné baseballové počasí. Ve
zkoušce odolnosti jsme obstáli tak na polovic. Osmé místo z 12 družstev není nic
pozoruhodného. Z velké části za to mohl slabý útok (celkový pálkařský průměr
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Program:
•
krátká přednáška o NW a přínosu pro lidské zdraví
•
výuka správné techniky chůze
•
ukázky zahřívacích a strečinkových cviků
•
seznámení s vybavením pro Nordic Walking
•
přednášky o výživě – RNDr. Petr Fořt, CSc.
•
sportovní program
Na výuku si můžete předem rezervovat své místo.
Kontakt: 602 377 319, info@nwsport.cz, www.nwsport.cz

potencionální tenisté nebo jako věrní fanoušci. Pro všechny je k dispozici
příjemné zázemí včetně zajištěného občerstvení. Těšíme se na Vás.
Na domácí půdě se utkají družstva TJ TK MANE se svými soupeři
v těchto termínech:
Dospělí „A“ - Divize
7. 5. - s LTC TONSTAV-SERVICE Č. Budějovice
28. 5. - s TK MAS Sezimovo Ústí A
11. 6. - s TK Strakonice A
25. 6. - s TK ZVVZ Milevsko A
Dospělí „B“ - Krajský přebor I.
30. 4. - s LTC TONSTAV-SERVICE Č. Budějovice
21. 5. - s Jiskra Bechyně B
11. 6. - s TK Pelhřimov
25. 6. - s TJ Jiskra Třeboň A
Starší žactvo - Krajský přebor I.
30. 4. - s TK Strakonice B
28. 5. - s TK ZVVZ Milevsko
18. 6. - s TK Pelhřimov B
Mladší žactvo - Liga – O putovní pohár prezidenta ČTS
8. 5. - s LTC Humpolec
29. 5. - s LTC Tábor 1903 B
19. 6. - s TJ Jiskra Třeboň
Začátky utkání od 9.00hod. (případné změny budou uvedeny na fcb)

Eagles. Jeho čísla byla úchvatná – 4 hity (singl, singl, double, grandslam
Homerun) a 6 RBI.
Martin je odchovanec Sokolu Hluboká, momentálně hraje extraligu za
Kotlářku Praha, Českomoravskou ligu za Sokol Hluboká, je dočasným
trenérem mužského A týmu, trenérem hlubockých catcherů a nově
i trenérem týmu U9.
Martine, velká gratulace a velké díky za to, co pro hlubocký baseball
děláš!

0,234) a hloupé chyby při běhu po metách (7 chycených běžců mezi metami).
Tři zápasy bez získaného doběhu hovoří za vše. Naopak velmi příjemné bylo
pozorovat vystoupení našich elitních nadhazovačů: Martin Jiránek proti Sabatu
(0 obdržených bodů, 11 SO ze 17 pálkařů), Karolína Dvořáková v zápase
s pozdějším vítězem z Třebíče (ve 4 směnách proti Třebíči žádný doběh a pouze
2 hity) a Viktor Sedláček v utkání o 7.místo proti Arrows Ostrava (byl vystřídán
za stavu 5:3 pro nás a povolil pouze 2 hity).
V obraně převládá dobrý pocit z vnitřního pole, kde jsme, ač v neúplné
sestavě, zvládali rutinní hry. V zadním poli jsme měli lépe číst míč, být rychlejší
a obětavější.
Hlubocký zpravodaj | květen 2016

SPORT
Prvotním cílem na turnaji byl postup ze skupiny D. To vypadalo po matné
hře našeho týmu a ještě horším výkonu rozhodčího na domácí metě proti
Eagles dost beznadějně - 0:7. Ve druhém utkání se Sabatem Praha jsme měli
před sebou povinnost vyhrát minimálně o 7 bodů. Díky dvěma šestibodovým
směnám v útoku se to stalo skutečností - 13:0.
Ve čtvrtfinále jsme potkali špičkový tým Třebíč Nuclears. Utkání mělo 4
směny vynikající úroveň, dominovali nadhazovači a obrany. Blíže k prvnímu
doběhu byla i tak Třebíč. Nuclears prolomili hlubockou obranu až v 5.směně
a po vystřídání naší nadhazovačky si vytvořili dostatečný náskok (0:6), který
udrželi až do závěrečného outu.
Ve skupině o 5. - 8. místo jsme narazili na další kvalitní mančaft, plný velkých
silných hráčů - Techniku Brno. V prvních třech směnách jsme vždy zbytečně
ztratili běžce při nenakaučované krádeži druhé mety. To nás stálo udržení
kontaktu se soupeřem, který s přibývajícím časem přidal více bodů a rozdrtil
nás 0:9. Utkání s Ostravou o 7. místo jsme chtěli nezbytně vyhrát a většinu
času jsme předváděli urovnanou hru a prosadili se i v útoku. Nejskvělejší počin
zaznamenal dvoubodovým homerunem Martin Jiránek. Bohužel po vystřídání
Viktora Sedláčka z nadhozu jsme po chybě v poli, metě zdarma a dvou odpalech
do zadního pole přišli o cenné vítězství - 5:6.
I přes nevalné výsledky v přípravném turnaji (1 výhra, 4 prohry) má tým na to
odehrát dobrou sezónu. Můžeme být nepříjemným soupeřem, pokud zlepšíme
útok (hlavně sílu odpalů). Taktéž potřebujeme hrát v co nejoptimálnější sestavě,

STOPROCENTNÍ BILANCE
U11 NA PRVNÍM TURNAJI
OBLASTNÍHO PŘEBORU
Sokol Hluboká U11 vstoupil do oblastního přeboru pravou nohou. Na prvním
ze tří turnajů základní části uspěl ve všech zápasech a průběžně vede tabulku.
Další turnaje navazují 8. 5. na Hluboké a 29. 5. v Plzni. Sezóna v regionu
vyvrcholí finálovým turnajem v září. Pořadatelem bude nejlepší tým po
základní části.
Na turnaj jsem jel mimořádně v pozici hlavního kouče místo Martina
Marka, který byl toho času jedním ze dvou koučů mužů na soustředění v Itálii.
Nutno se zmínit, že na turnaji absentovalo 5 hráčů U11 (z toho jen dva kvůli
nemoci). Díky tomu jsme museli tým doplnit o staršího Viktora Sedláčka
(r. 2004) a o benjamínka 8 letého Lukáše Chromého. I tak jsme velmi intenzivní
turnajový program odehráli v 9 hráčích včetně se sebezapřením hrajícího Míši
Cajze. Příprava na první zápas začala v 10.40, následovaly čtyři utkání v řadě
s koncem cca v 17. 00. Sled zápasů přerušily jen nezbytné krátké přestávky na
občerstvení.
U11 na turnaji zaujaly pevnou obranou. Tři až čtyři chyby na zápas jsou na
této úrovni slušným měřítkem. Překvapivě silně jsme odpalovali. Zaznamenali
jsme 16 odpalů, po nichž pálkař doběhl alespoň na 2.metu. Nadšený jsem byl
z morálky a bojovnosti dětí, které i přes zjevnou únavu vydržely poctivě hrát až
do posledního outu.
Na této regionální úrovni se u U11 praktikuje spíše coachball. Týmy v regionu
ještě nemají vychované nadhazovače. Coachballem jsme odehráli první tři

GOLF

Den otevřených dveří
V neděli 17. 04. 2016 se na driving range Golf Resortu Hluboká konal Den
otevřených dveří.
Během dne proběhlo celkem šest lekcí pod vedením zkušených trenérů
Pavla Ambrože a Michaela Puffera. Účastníci mohli trénovat dlouhé rány na
odpališti a krátké rány na putting green. I přes nepříznivou předpověď počasí
začalo mírně pršet až kolem 16. hodiny a hráči si tak mohli užívat pěkného dne.
Zapůjčení vybavení bylo zcela zdarma. V tento den si účastníci mohli zakoupit

www.hluboka.cz

zatím nám vždy nějaké opory chyběly. A především se musíme naučit hrát
s radostí, i když prohráváme o pár bodů. Stažení hráčů do sebe týmu k obratu
nepomůže.
Na závěr blahopřeji Máťovi Klangovi a Míšovi Malátovi, kteří se
s reprezentačními týmy probojovali na medailové příčky (2. a 3. místo).

Výsledky

Skupina D: Eagles Praha - Sabat Praha 1:8, Sokol Hluboká - Eagles Praha 0:7,
Sabat Praha - Sokol Hluboká 0:13 - 1. Sokol Hluboká, 2. Eagles Praha, 3. Sabat
Praha
Čtvrtfinále: Sokol Hluboká - Třebíč Nuclears 0:6
o 5.-8. místo: Sokol Hluboká - Technika Brno 0:9, Sokol Hluboká - Arrows
Ostrava 5:6
Konečné pořadí: 1. Nuclears Třebíč, 2. ČR U12 WHITE, 3. ČR U12 NAVY, 4.
KMC Ambassadors, 5. Technika Brno, 6. Eagles Praha U13, 7. Arrows Ostrava,
8. Sokol Hluboká, 9. Tempo Titans, 10. SaBaT Praha, 11. Red Barons, 12. Eagles
Praha U11
Sestava týmu: Lukáš Blažek, Kája Dvořáková, Verča Fuková, Filip Hanzalík,
Matěj Hošna, Ondra Humpolec, David Jelínek, Martin Jiránek, Pepa Kovanda,
Sofka Pokorná, Viktor Sedláček

utkání na turnaji: oba plzeňské kluby (nové na baseballové mapě) jsme porazili
jednoznačně. Atraktivní, napínavý průběh přinesl duel s Wolfs Domažlice. Už
v prvních dvou směnách jsme měli velký tlak, ale třetí out vždy přišel při plně
obsazených metách. Wolfs dobrou hrou vedli 4:0. V celkem šesti směnovém
utkání jsme začali dotahovat ve 4. směně a stupňovaným tlakem otočili vývoj
utkání až v poslední směně. Bylo to vítězství vůle proti dobře vedenému týmu.
Až v posledním utkání proti rivalovi z Poříčí jsme mohli vyzkoušet
nadhazovače při baseballu. Naše rotace: Lukáš Jelínek (1. a 2. směna), Terka
Jílková (3.sm.), Kuba Špilauer (4. sm) a Kája Sedláček (5. sm) byla technicky
lepší. Zaznamenala 9 SO a pouze 3 mety zdarma. Soupeř neměl takovou
kontrolu a poněvadž jsme byli úspěšnější i při odpalech, vyhráli jsme 9:5.
U11 sice nemají tak široký tým jako U13, ale na turnaji ukázaly dobrý
základ a dokázaly na svou stranu překlopit nepříznivě se vyvíjející zápas
s Domažlicemi. Potřebují kvalitně trénovat alespoň dvakrát týdně a mít
dostatek hráčů na zápasech.
Děkuji Honzovi Špilauerovi za to, že tým i přes četné omluvenky dal
dohromady a všem ostatním rodičům za pomoc s koučováním, zápisem
a dopravou.
Sestava Hluboké: Míša Cajz, Kája Sedláček, Kuba Špilauer, Lukáš Jelínek,
Denis Kronus, Terka Jílková, Kája Kundrátová, Viky Sedláček, Lukáš Chromý
Výsledky Hluboké
Sokol Hluboká - Baseball Plzeň 17:2; Wolfs Domažlice - Sokol Hluboká 4:7;
Slavia Plzeň - Sokol Hluboká 1:20; Sokol Hluboká - Sharks Spálené Poříčí 9:5;

členství v Golf Resortu Hluboká se speciální slevou 50 %. Pro děti byl připraven
doprovodný program v podobě malování a her. Dále se hráči mohli občerstvit
na grilu od golfové restaurace Dolce Cabaňa. Dne otevřených dveří se celkem
zúčastnilo kolem 70 návštěvníků. Novinkou v programu byla prohlídka hřiště
s trenéry, kteří zároveň předvedli profesionální hru na jamce číslo 1, 2, 8 a 9.
Dle potlesku účastníků lze konstatovat, že se den vydařil a všichni si ho náležitě
užili.
Velice děkujeme za hojnou účast a těšíme se na viděnou v Golfovém klubu
Hluboká nad Vltavou!
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DOBRÁ ZPRÁVA

Zoologická zahrada se stala
majitelem inkubátoru
Jihočeská zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou obdržela od firmy
TSE spol., s. r. o., jediného českého výrobce novorozeneckých inkubátorů
s dlouholetou tradicí, stacionární inkubátor SI- 302, jehož výroba byla
již ukončena. Zařízení mohlo být rozebráno, namísto toho se jej firma
rozhodla věnovat zoologické zahradě.

MEZIPRŮZKUMY/ SBÍRKA AJG 1300 – 2016/ Nová
stálá expozice Alšovy jihočeské galerie
• V nové sezóně 2016 přichází Alšova jihočeská galerie hned s několika
dlouhodobě připravovanými výstavními projekty, mezi nimiž nechybí
ani nová stálá expozice v prostorách hlavního sídla galerie v Hluboké nad
Vltavou.
Stálá expozice nazvaná jednoduše Sbírka AJG. 1300 – 2016 vůbec
poprvé v historii představí dobře známý soubor památek středověkého
umění společně s českým moderním uměním 20. století, které bylo možné
souhrnně zhlédnout naposledy v letech 2003 – 2008. Od té doby byly různé
části sbírky vystavovány velmi sporadicky. Bohatství sbírky této významné
regionální galerie dovoluje expozici pravidelně obměňovat. Návštěvníci
tak budou moci spatřit díla Bohumila Kubišty, Otto Gutfreunda, Toyen,
Josefa Šímy, Hany Wichterlové, Bedřicha Stefana, Kamila Lhotáka, Zdeňka
Sýkory, Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Roberta Piesena a mnohých
dalších.
Jednou ročně, na počátku sezóny, bude expozice oživena též vstupy
současných českých i zahraničních umělců. Cyklus současných
uměleckých intervencí zahájí malíř Patrik Hábl, jenž ve spolupráci
s architektem expozice vytvořil důstojný rámec významné sochařské
památce 14. století – Kristu z Božího hrobu z Českých Budějovic. Galerie
v současnosti jedná o spolupráci s rakouskou umělkyní Esther Stocker,
která by měla navázat v příštím roce.
K obměně stálé expozice dalo impulz mimo jiné i významné výročí.
Přesně před 60 lety, 15. dubna 1956, byla slavnostně otevřena čerstvě
zadaptovaná zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou. Alšova jihočeská
galerie, doposud sídlící v provizorních prostorách, tak mohla konečně
představit svou sbírku. Už tehdy expozice zahrnovala v chronologickém
sledu umění od středověku až po padesátá léta 20. století.
Martin Vaněk, jenž v AJG v minulosti pracoval jako kurátor sbírky
starého umění, se společně s Hynkem Látalem po dobu dvou let intenzivně
věnovali rešerším a mapováním uměleckých děl ve sbírce. Během této
činnosti naznačili cesty, jimiž by se měla nová stálá expozice ubírat.
V podobě projektu „Dílo sezóny“ uskutečnili sezónní vstupy klíčových
děl českého středověkého umění z Národní galerie do stálé expozice
gotického sochařství a malířství v AJG. Ve výstavě s názvem „Z hladu po
kráse“ (2014 – 2015) zase poprvé propojili díla holandského a vlámského
malířství s pracemi malířů české moderny. V průběhu let také obměňovali
stálou expozici středověkého umění tak, aby více odpovídala současným
návštěvnickým standardům.
Doba stěžejních akvizic sbírky moderního a poválečného umění
leží v 60. letech 20. století, kdy v galerii pracovala jako kurátorka Věra
Linhartová, významná česká historička umění a spisovatelka žijící od roku
1968 v Paříži. V roce 1965 AJG uspořádala přelomovou výstavu „Jihočeská
pozdní gotika 1450 – 1530“. Na tuto tradovanou „zlatou éru AJG“ se autoři
snažili v nové stálé expozici různými způsoby navázat. Činili tak nejen
pomocí výběru exponátů, ale také způsobem prezentace uměleckých děl,
který je znám z dochované fotografické dokumentace.
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„Inkubátor využijeme v případě potřeby
na odchovy některých mláďat drobných
savců nebo ptactva a rekonvalescenci
handicapovaných a podchlazených živočichů,
kteří se k nám dostávají z volné přírody,“ uvedla
vedoucí zoologického oddělení Ing. Kateřina
Kucírková.
www.zoohluboka.cz

Pro řadu návštěvníků bude jistě novinkou vystavení děl středověkého,
moderního a současného umění společně v jednom vzájemně provázaném
celku. Klíčem k propojení děl různých epoch nebyla pouhá formální
spřízněnost, ale také hlubší, významové kontexty.
Cílem expozice je zprostředkovat návštěvníkům prožitek nejen ze
setkání se zcela výjimečnými uměleckými díly dávné minulosti, ale i s těmi,
která vznikla v nedávné minulosti. Autoři expozice chtějí divákům sdělit,
že nezáleží ani tak na samotném stáří uměleckého díla a jeho postavení
v dějinách umění, ale spíše na jedinečnosti souvislostí jeho vzniku,
konkrétní výtvarné působivosti a obsahu, který díla předávají.
Alšova jihočeská galerie tak po desetiletích konečně prezentuje stálou
expozici, v níž návštěvníkům nabízí přehled toho nejlepšího ze svých
sbírek, a to ve vzájemných a často nečekaných souvislostech.
Popsaná koncepce nové stálé expozice podnítila rovněž neodmyslitelnou
a systematickou péči o sbírkové předměty. Na základě spolupráce
s Technickou univerzitou v Mnichově bylo možné provést důkladný
restaurátorský průzkum některých vybraných děl ze sbírky středověkého
umění, jenž odhalil zcela nečekané kvality. Vynikající pozdně gotický
reliéf Čtrnácti svatých pomocníků z Rožmberka nad Vltavou, který vznikl
v dosud neznámé dílně v roce 1493, bude prezentován v expozici právě po
důkladném restaurátorském průzkumu a očištění, kterým na univerzitní
průzkum navázal restaurátor Miroslav Křížek.
K nové stálé expozici je vydán průvodce obsahující stať o historii
instituce a medailony převážné většiny vystavených děl autorů Hynka
Látala, Petry Lexové a Martina Vaňka.

Krása bude křečovitá/ Surrealismus 1933 - 1939

Slavnostní vernisáž: 14. května 2016, 15:00h./ Zámecká jízdárna,
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou připravuje pro rok 2016
velkou výstavu s názvem Krása bude křečovitá, která přinese nový pohled
na vývoj surrealismu v bývalém Československu v období let 1933 až 1939.
Výstava postihne surrealismus jako komplexní umělecký fenomén, který
zasáhl nejen do výtvarného umění, ale i do fotografie, literatury, filmu či
scénografie. Vedle stěžejních jmen autorů jako je Jindřich Štyrský, Toyen,
Karel Teige, Vítězslav Nezval, František Hudeček, František Gross, Ladislav
Zívr či Bohdan Lacina, představí i autory tehdy žijící mimo Prahu.
Výstava Krása bude křečovitá, mapující surrealismus v Československu
mezi léty 1933 –1939, bude k vidění v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské
galerie v Hluboké nad Vltavou od května do září 2016.
Doprovodná výstava, zaměřující se na pařížské surrealisty v kontrastu
k českému surrealismu, bude k vidění ve Wortnerově domě Alšovy
jihočeské galerie v Českých Budějovicích od července do září 2016.

Hudební festival Hluboká

Vstupenky v prodeji v pokladně Zámecké jízdárny AJG v Hluboké nad
Vltavou.

Hlubocký zpravodaj | květen 2016

Májka - nakreslil: Tomáš Jára

POZVÁNKY

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

BIOGRAF
5.

Inteligentní
kamerové systémy

âTVRTEK
19.00 hodin

6.
PÁTEK

19.00 hodin

7.
SOBOTA

19.00 hodin

11.
ST¤EDA

19.00 hodin

Kamerové systémy pro firemní areály i rodinné domy
Městské kamerové systémy
Systémy s inteligentními, analytickými
a statistickými funkcemi
Profesionální megapixelová řešení
Monitorování dopravy a rozpoznávání SPZ
Elektronické zabezpečovací systémy
Telekomunikační technologie

12.
âTVRTEK
19.00 hodin

KULTOVNÍ
VEâER

Pﬁíbûh malého chlapce Mauglí, kterého vychovala vlãí smeãka ...
Hrají: NEEL SETHI, BILL MURRAY, BEN KINGSLEY, IDRIS ELBA ad.
ReÏie: JON FAVREAU
(âESK¯ DABING!!!)
âR – 2016
Dolby Stereo

komedie

Dynamická Eva vlastní cukrárnu, manÏela a maminku ... V‰e zmûní jedna veãeﬁe ...
Hrají: DAVID MATÁSEK, VERONIKA ÎILKOVÁ, JANA ·VANDOVÁ ad.
ReÏie: TOMÁ· SVOBODA
USA – 2016
Dolby Digital

akãní / fantasy / dobrodruÏn˘

Pﬁi nehodû pﬁichází o narozené dítû a stává se Ledovou královnou, která uná‰í dûti-bojovníky.
Hrají: CHRIS HEMSWORTH, CHARLIZE THERON, EMILY BLUNT ad.
ReÏie: CEDRIC NICOLAS - TROYAN
(âESK¯ DABING!!!)
Francie – 2015
Dolby Digital

dokumentární

horor / krimi / drama

19.00 hodin

19.00 hodin

19.
âTVRTEK
19. hodin
00

(119 minut)
pﬁístupn˘ od 18 let

Studentka FBI se spojuje se sériov˘m vrahem, aby ji pomohl dopadnout masového vraha ...
Hrají: JODIE FOSTER, ANTHONY HOPKINS, SCOTT GLENN ad.
ReÏie: JONATHAN DEMME
(âESKÉ TITULKY!!!)

11.

CESTUJEME PO SVùTù–MEXICO

stﬁeda

drama

(102 minut)
pﬁístupn˘

(110 minut)
pﬁístupn˘

KOLONIE

Film podle skuteãné události za vlády Pinochetova reÏimu, kdy kolonii vedl P. Schafer...
Hrají: EMMA WATSON, DANIEL BRUHL, MICHAEL NYQVIST, RICHENDA CAREY ad.
ReÏie: FLORIAN GALLENBERGER
(âESKÉ TITULKY!!!)
âR – 2016
Dolby Digital

dokument / drama

Vyprávût bude Pavol TARKO·

17.00 hodin

Sál KC Panorama

29.

P¤ÁTELSK¯ KONCERT

nedûle

Sonitus – smí‰en˘ sbor z Písku a Îensk˘ pûveck˘ sbor Závi‰

15.00 hodin

8.
NEDùLE
17.00 hodin

29.
NEDùLE
17.00 hodin

Jen co se zbavili nepohodln˘ch sousedÛ, mají na krku dal‰í a je‰tû hor‰í – studentky.
Hrají: SETH ROGEN, ZAC EFRON, ROSE BYRNE, DAVE FRANCO ad.
ReÏie: NICHOLAS STOLLER
(âESKÉ TITULKY!!!)
SRN/FRANCIE/LUCEMBURSKO–2016
Dolby Digital

Finálové odpoledne ÏákÛ Z· Hluboká
Sál KC Panorama

MLâENÍ JEH≈ÁTEK
komedie

„HLUBOCKÁ SUPERSTAR“

17.00 hodin

Kostel sv. Jana Nepomuckého

DùTSKÉ P¤EDSTAVENÍ

Polárník a vûdec C. Loriuse nás zavede aÏ za polární kruh,
kde objeví „Globální oteplování“.
ReÏie: LUC JASQUET
(âESKÉ TITULKY!!!)
USA – 1991
Dolby Digital

4.
stﬁeda

(89 minut)
pﬁístupn˘

NEBE A LED

SOUSEDI 2

14.

(118 minut)
pﬁístupn˘ od 12 let

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA ve 3D

PÁTEK

SOBOTA

(119 minut)
pﬁístupn˘

JAK SE ZBAVIT NEVùSTY

13.
19.00 hodin

18.

www.jhcomp.cz/kamery

dobrodruÏn˘ / drama

(106 minut)
pﬁístupn˘

KNIHA DÎUNGLÍ ve 3D

USA – 2016
Dolby Digital

ST¤EDA

JHComp s.r.o., sídl. U Nádraží 1140/II, Jindřichův Hradec
tel.: 384 325 158, 734 310 278, 602 400 433, info@jhcomp.cz

USA – 2016
Dolby Stereo

KOMORNÍ SCÉNA

KVùTEN 2016

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

(95 minut)
pﬁístupn˘

32 UTAJOVAN¯CH STRAN – ZPRÁVA Z PEKLA
Pﬁíbûh dvou âechoslovákÛ-vûzÀÛ, kteﬁí utekli z vyhlazovacího tábora
v Osvûtimi a snaÏili se informovat svût o krutostech fa‰istického Nûmecka ...
ReÏie: JÁN NOVÁK

USA – 2016

Dolby Stereo

(106 minut)
pﬁístupn˘

dobrodruÏn˘ / drama

KNIHA DÎUNGLÍ

Pﬁíbûh malého chlapce Mauglí, kterého vychovala vlãí smeãka ...
Hrají: NEEL SETHI, BILL MURRAY, BEN KINGSLEY, IDRIS ELBA ad.
ReÏie: JON FAVREAU
(âESK¯ DABING!!!)
USA – 2016

Dolby Stereo

animovaná pohádka

(108 minut)
pﬁístupn˘

ANGRY BIRDS VE FILMU

Na ostrovû Ïijí nelátaví ptáci, kter˘m jednoho dne
ukradnou jejich vajíãka ... Záchranná akce zaãíná ...
ReÏie: CLAY KAYTIS, FERGAL REILLY
(âESK¯ DABING!!!)

20.

USA – 2016
Dolby Digital

PÁTEK

CAPTAIN AMERICA:OBâANSKÁ VÁLKA ve 3D

19.00 hodin

21.
SOBOTA

19.00 hodin

akãní / sci-fi

(108 minut)
pﬁístupn˘

Avengers jsou rozdûleni na dva tábory a musí se pﬁipravit na boj ve dvou frontách ...
Hrají: CHRIS EVANS, ROBERT DOWNEY, SCARLETT JOHANSSON ad.
ReÏie: ANTHONY RUSSO, JOE RUSSO
(âESK¯ DABING!!!)
âR/SR/BULHARSKO–2016
Dolby Digital

romantick˘

(110 minut)
pﬁístupn˘

ANI VE SNU!

Laura Ïije dvojí Ïivot – ve fantazii má romantické vize – v realitû konãí karambolem ...
Hrají: BARBORA ·TIKAROVÁ, KLÁRA MELÍ·KOVÁ, JAN VONDRÁâEK ad.
ReÏie: PETR OUKROPEC
(âESK¯ DABING!!!)

(119 minut)
pﬁístupn˘

27.

USA/ANGLIE – 2016
Dolby Digital

X-MEN: APOKALYPSA ve 3D

PÁTEK

KLUK VE SVùTù P¤Í·ER

USA – 2016
Dolby Digital

akãní / sci-fi / fantasy

Apocalypse byl uctíván jako bÛh. Po tisící letech se probouzí a hodlá nastolit nov˘ ﬁád...
Hrají: JAMES McAVOY, MICHAEL FASSBENDER, JENNIFER LAWRENCE ad.
ReÏie: BRYAN SINGER
(âESK¯ DABING!!!)

19. hodin
00

komedie / drama

(119 minut)
pﬁístupn˘ od 12 let

Devítilet˘ Kjúta se dostane z moderního mûsta do svûta fantazije
ob˘vaného zvíﬁaty ...
(âESKÉ TITULKY!!!)
ReÏie: MAMORU HOSODA

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. DUBEN 2016!!!
RESERVOVANÉ VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDùJI 30 MINUT P¤ED ZAâÁTKEM P¤EDSTAVENÍ, POTÉ BUDOU UVOLNùNY K PRODEJI!

www.hluboka.cz
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