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Zázraky se dějí

Nebojte se, dějí se nám všem. Nejen vyvoleným, 
i obyčejným lidem.

Ne, zázrak skutečně není, když vyhrajete ve 
Sportce. Ani když vám milenec věnuje briliantový 
prsten. Ani když vás v práci povýší, nebo vám věnují 
hodinky za věrné služby.

Jde totiž o to, co kdo považuje za zázrak. A vnímání 
definice zázraku se s časem a s námi trochu mění.

V  září se mi stalo víc krásných věcí. A  některé 
opravdu připomínaly zázrak. Pokud to zázrak 
rovnou nebyl.

Tak za prvé jsem byla pozvaná na velkou, 
spokojenou a  šťastnou svatbu. Byla uprostřed 
krásných lesů, počasí nádherné (teplo a  sluníčko), 
nevěsta a  ženich šťastní a  zamilovaní, což mělo 
blahodárný vliv na jejich rodiče, příbuzné 
a kamarády. Oddávalo se na břehu rybníčka, kam se 
došlo pěšky lesem spolu s koláčky, slaným pečivem 
a butylkami k zapití slavnostního dne. Všichni byli 
milí a  rozjaření, staří i  mladí se na sebe usmívali 
a  nálada byla upřímná a  pohodová. Na jídelníčku 
byli pečení krocani a  pití a  dobrot co hrdlo ráčí. 
Když si k  dobrým pocitům připočtete, že nevěstu 
znáte od chvíle, kdy se vozila v kočárku a že na svatbě 
se rojili kamarádi a kamarádky svobodní, nebo 
s miminky v bříšku,  nebo už s miminky v kočárcích 
a  se smečkou psů, kteří se vzájemně nekousali, ale 
radovali, ubezpečíte se v  tom, že dostat se do věku 
rodičů, kdy se vaše děti zamilovávají, vdávají a žení 
a plodí miminka, je vlastně zázrak.

A  navíc se zdá, že svatby opět přicházejí do módy 
a s nimi také retro kočárky na miminka s velkými koly! 
Jupí!

Druhý zázrak byl ještě víc dojímavý.
Když na jaře umřela moje nejmilejší teta, 

alespoň částečně smutek této chvíle zmírnila její 
vnučka, když nám na pohřbu pošeptala, že čeká 
miminko. Radovali jsme se. Ale opatrně. Vždyť víte, 
pochybnosti nás provázejí vždycky. Za dalších 14 dní 
těhulka zprávu doplnila. Miminka jsou v bříšku dvě. 
Tak to jsme se radovali ještě opatrněji. Budoucí 
maminku pronásledovaly těhotenské nevolnosti a do 
konce čtvrtého měsíce se spadla o deset kilo. A tak 
jsem já a  její máma prožívaly následující měsíce 
plny obav v  duši, na povrchu ovšem kryté samými 
pozitivními hesly. Miminka v  bříšku se ukázala 
být jednovaječnými holčičkami, a  když se konečně 
přestalo blinkat, stala se z  Katky nejkrásnější 
budoucí maminka pod sluncem. Štíhlá, s  kulatým 
bříškem, které na dvojičky vůbec nevypadalo. A tři 
dny před mými zářijovými narozeninami se narodily 
ty nejkrásnější holčičky pod sluncem. Panenky 
podle zvěrokruhu a  panenky doopravdy. A  co víc, 
měly slušnou váhu 2, 5 a 2,7 kilo a mají se k světu. 
Tak co, že je to krásný zázrak?

A to nemluvím o  tom, že v naší rodině už jedna 
pětiletá holčičí dvojčátka jsou. A  oboje prosím 
vznikla zcela přirozeným, nijak nedopovaným 
způsobem.

Informace, že ještě před dvaceti lety se rodila na 
100 porodů jedna dvojčata, a  v  současné době se 
počet narozených dvojčat zdvojnásobil (1:50), totiž 
není až tak překvapivá, hormonální léčby, asistované 
reprodukce, otěhotnění do půl roku po vysazení 
antikoncepce prostě dělají své.

Svět kolem nás se zkrátka mění. Pokud bude 
přibývat zázraků, bude to jen dobře. Ale raději těch 
přirozených.

Tak vám přeju, aby i vám babí léto nějaké přineslo.
Záleží na vašem úhlu pohledu, zázraky se dějí 

každý den. Tak je nepropásněte.
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BLAHOPŘÁNÍ:
Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje 

občanům, kteří v měsíci říjnu 2016 oslaví 
významná výročí.

Burianová Božena Hluboká 80 let
Huisl Miroslav  Hluboká 80 let
Janeček Jaroslav  Hluboká 75 let
Chudoba Karel  Hluboká 75 let
Hanušová Emilie Hluboká 75 let
Benešová Monika Hluboká 75 let
Pokorný Jiří  Purkarec 75 let

V měsíci říjnu oslaví 50 let společného života
„Zlatou svatbu“ manželé:

– Václav a Růžena Novákovi z Hluboké
– Milan a Jana Smetanovi z Hluboké

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

Narodili se
Drmotová Anna Hluboká
Fardová Alice  Hluboká
Jarošová Ellen  Hluboká
Palivcová Adéla Hluboká
Polák Lukáš  Hluboká
Vopátková Elena Hluboká
Landa Filip  Hluboká
Staňková Tereza Hluboká

Opustili nás
Harazímová Marie Líšnice
Gabriško Emil  Hluboká
Hájek Jaroslav  Hluboká
Brožová Milada  Hluboká
Rausová Helena  Hluboká
Veselý Josef  Hluboká
Kusbach Jindřich Hluboká

Společenská kronika
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

Z jednání rady města
■ Rada souhlasí stejně jako v  předešlých letech s  poskytnutím dotace 
provozovateli pojízdné prodejny, který 1 x týdně zásobuje občany Hroznějovic, 
Poněšic a Líšnice.
■ Rada souhlasí s výměnou trestních lavic s příslušenstvím na zimním stadionu – 
odstranění stávajících betonových, které jsou v havarijním stavu za nové dřevěné.
■ V  souvislosti s pokládkou teplovodu z datového centra společnosti Wedos 
na plovárnu bude provedena rekonstrukce chodníku, položen nový vodovod 
a vyměněn kabel VO – vše v délce cca 470 Kč. Jedná se o společnou stavbu 
společnosti Wedos a  města Hluboká. V  dotčeném úseku dojde k  výměně 
vodovodu DN z litiny, který zásobuje vodou oblast Hamru a který je na konci 
životnosti, budou zlepšeny technické parametry chodníku a  vyměněn kabel 
veřejného osvětlení za nový.
■ Rada města potvrzuje, že zapůjčení vysoušeče PMH pro Mateřské centrum 
bude dlouhodobé.
■ Rada města bere na vědomí požadavek na navýšení rozpočtu na opravu 
komunikace v havarijním stavu (křižovatka Žižkova a Jiráskova)
■ Rada města pověřuje starostu města projednáním konkrétních podmínek 
případné směny lesních pozemků ve vlastnictví města za pozemky a  stavby 
tvořící kulturní památku  – zříceninu Karlův Hrádek. Rada se k  věci po 

projednání podmínek směny opětovně vrátí a  poté bude věc předložena 
k finálnímu schválení zastupitelstvu města.
■ Rada města souhlasí s podáním žádosti o podporu do Výzvy MŽP na provedení 
vrtu za účelem vyhledání nových podzemních zdrojů pitné vody v Poněšicích. 
Do této výzvy by bylo možno dále podat žádost o  poskytnutí podpory na 
provedení vrtu a napojení na stávající vodovodní síť v Kostelci. Bylo zvažováno 
i zajištění zásobování pitnou vodou pro obyvatele obce Hroznějovice.
■ Rada města souhlasí se zajištěním projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí o  umístění stavby na úpravu komunikace, chodníků a  dešťové 
kanalizace v prostoru ulic Poněšická a Dobřejovická.
■ Rada města projednala koupi sousoší vystaveného v  rámci výstavy Umění 
ve městě 2016 u  budovy městského úřadu do vlastnictví města. Sousoší 
bylo přijato veřejností velmi kladně a  je častým předmětem fotografování 
návštěvníků města. Zakoupení uměleckého díla nevyvolá změnu rozpočtu, 
neboť v rozpočtu města na rok 2016 je již uvažováno se zakoupením sochy.
■ PMH předložil výsledek výběrového řízení na dodávku a výměnu mostové 
váhy pro skládku Munice. Současná váha je na skládce 23 let a je neopravitelná. 
Ze tří nabídek byla vybrána jako nejvhodnější nabídky firmy ze Sezimova ústí 
s cenou váhy 515 Kč bez DPH.
■ Rada projednala výměnu 3 ks poškozených stožárů veřejného osvětlení na 
nám. ČSLA a na Masarykově ul.

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva 
Jihočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta města Hluboká nad Vltavou podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje a  volby do Senátu Parlamentu 
České republiky se uskuteční
v pátek dne 7.  října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v  sobotu dne 
8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 
v pátek 14. října 2016 od 14,00 hod. do 22,00 hod a v sobotu 15 října 2016 od 
8,00 hod. do 14,00 hod.
2. Místem konání voleb je:
■ v okrsku č. 1 – Hluboká nad Vltavou – Město I
Volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu Hluboká nad Vltavou, 
Masarykova 36, pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulici: Podskalí, 
Sportovní, Sokolská, Pod Hrází, Tyršova, Sádky, Komenského, Bezručova, 
Zborovská, Nad Parkovištěm, Horní, 28. října, Švermova, Mánesova, Alšova, 
Nerudova, Husova, Česká, Zámek, Alšova jihočeská galerie, nám. Čsl. armády, 
Masarykova – část (č. p. 1, 37, 38, 39, 40, 42,43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 55, 63, 
64, 66, 67, 68, 78, 79, 83, 308, 590, 654, 818, 971, 972, 974, 975, 976, 977, 978, 
979, 982, 983),
■ v okrsku č. 2 – Hluboká nad Vltavou – Město II
Volební místnost v budově Základní školy Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 
800, pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulici:
Boženy Němcové, Palackého, 5.  května, Munická, Pod Hůrkou, Selská pole, 
Ječná, Žitná, Na Výsluní, Karla Čapka, Fügnerova, Týnská, Havlíčkova, 
Lidická, Lesní, U Parku, Třešňovka č. p.1483, Ohrada, Vondrov, Bašta Bezdrev, 
Zvolenovská, Sudárna, Ve Školkách, Stará obora včetně č. p. 297, Masarykova – 
část (č. p. 53, 54, 57, 58, 59, 60, 207, 311, 332, 407, 431, 436, 452, 480, 574, 579, 
601), U Sudárny 304, 305,
■ v okrsku č. 3 – Hluboká nad Vltavou – Zámostí
volební místnost v  Budově Podniku místního hospodářství Hluboká nad 
Vltavou, Vltavská 287,
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulici:
Vltavská, Pražská, Křesínská, Křesín, Lipová, Kaštanová, Topolová, Javorová, 
Ruská, Poněšická, Dobřejovická, Dvořákova, Smetanova, Nádražní, Nádraží, 
Vývarka, U  Vývarky, Barborka, Zahradní, Polní, Luční, Sadová, Jabloňová, 

Janáčkova, Sukova, Fibichova, Nová, Revoluční, Haškova, Zeyerova, Svat. 
Čecha, Jiráskova, Hradčany, Na Vyhlídce, Právní, Žižkova, Na Kopečku, Na 
Čtvrtkách, Hosínská, Třeboňská, Hamry, Pod Kánínem,
■ v okrsku č. 4 – Bavorovice
volební místnost v hasičské zbrojnici, Bavorovice 122,
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu: Bavorovice včetně č. p. 37, 39, 44, 76 
(na nádraží Hluboká) a Poříčská 75
■ v okrsku č. 5 – Munice
volební místnost v Restauraci Krčma, Munice 24, pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu: Munice
■ v okrsku č. 6 – Purkarec
volební místnost ve Vorařském muzeu, Purkarec 86 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu: Purkarec, Jeznice
■ v okrsku č. 7 – Kostelec
volební místnost v bývalé Základní škole, Kostelec 17 pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu: Kostelec, Hroznějovice, Líšnice, Poněšice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro hlasování 
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní.
7. Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních) městský 
úřad a  ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost. Okrsková volební komise v takovém případě vyšle k voliči své 
dva členy s přenosnou volební schránkou.
8. Voličský průkaz pro volby do krajského zastupitelstva opravňuje k zápisu do 
stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního 
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a  v  jehož územním obvodu je volič 
přihlášen k trvalému pobytu.
9. Voličský průkaz pro volby do Senátu opravňuje k  zápisu do zvláštního 
seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, 
kde jsou volby vyhlášeny a  v  jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu.
V Hluboké nad Vltavou dne 19. 09. 2016 Ing. Tomáš Jirsa, starosta města
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Zájmový kroužek pro včely a děti
Centrum volného času Poškolák jako každý rok 
nabízí dětem trávení volného času docházením 
na zájmové kroužky. Klasika jako balet, 
keramika, florbal nebo dramatický kroužek byla 
letos obohacena o kroužek včelařský.
Včely do školy nepatří, dalo by se namítnout. 
Kde tedy budou?
Na to jsme se zeptali pana Ladislava Švehly, který 
kroužek povede.

Včelařský kroužek pro děti, to je zajímavá 
novinka. Čí to byl nápad?
Nápad pochází z hlavy pana starosty Tomáše Jirsy. 
Zeptal se mě, čím můžu být městu prospěšný. Když 
jsem řekl, že rybařím, to ho nezaujalo, takových je 
prý na Hluboké dost. Ale včely, aha! Včely! A už 
to jelo…

Vy jste na Hluboké nový.
Pravda je, že tady bydlíme teprve rok, ale 
pomalu se seznamuji a  sousedy přes ulici už 
znám. A  ten jeden je také včelař, Milan Fišer, 
tak jsem ho k  tomu nápadu přitáhl. Díky 
zázemí, které poskytuje CVČ Poškolák a  díky 
Valerii Chromé, která všechny kroužky ve škole 
organizuje, a díky financím od města Hluboká 
nad Vltavou, které podobné aktivity podporuje, 
můžeme začít.

Milan je takový ten poctivý včelař, co pilně 
vaří cukr a dokrmuje, a  já prozatím řeším nutné 
organizační věci. Známe se, kamarádíme, máme 
stejného koníčka, a  také společně pracujeme na 
Temelíně. Takže jsme do celé akce vtrhli spolu 
a uvidíme, jak se nám povede.

Jaká je realita přípravy včelařského kroužku?
Začali jsme v dubnu, květnu, nejdříve papírování, 
finanční příspěvek, chvíli to trvalo. Ale teď už 
máme vyhrazený a  oplocený kus pozemku 
u  rybníků Hvězdářů, na něm tři úly, máme 
včelstva a můžeme začít. Budeme mít včely, které 
nebudou příliš útočné, ani bodavé, dnes se chovají 
klidné linie například z Rakouska, určitě to budou 
dobré a pracovité včelky.

Pravda je, že společně s dětmi vlastně začínáme 
na konci včelí sezóny. Je podzim, včely se připravují 
ke spánku. Nakrmíme, včely se zazimují a až do jara 
budou v klidu. Na jaře uvidíme, jestli ještě přidáme 
další tři úly, každopádně pak se teprve rozjede ta 
správná včelařina. Pět měsíců máme na přípravu.

Loni jsem si povídala s  mladým včelařem 
Jakubem Rausem, kterého chytilo včelaření 
ve středoškolském věku, a  dokonce vyhrává 
soutěže pořádané Českým svazem včelařů.
Rozhodně včelaření je pro děti dobrá alternativa 
k  obvyklému sedavému životu ve škole 
a s počítačem. Článek jsem četl, Jakub je šikovný 
kluk, ale bohužel je spíš výjimka. Mezi dětmi není 
včelaření příliš obvyklé. Koníček je to ale krásný, 
a já doufám, že se doba zájmu o záležitosti kolem 
přírody zase vrátí.

Co se týká včelaření, sem tam se ozve nějaký 
výkřik do tmy, když si třeba město dá úly na 
střechu radnice. Je to sice zajímavé, dobře, ale 
včely by měly být tam, kam patří, a to je podle mě 
příroda. Tam si mohou žít svým životem a je jim 
tam dobře.

Proto jsme naše nápady, kam úly na Hluboké 
umístit, brali reálně. Vytipovali jsme asi 5 míst, 

kam je dát, jedno také bylo u  centra města 
v  zámeckém parku. Ale rozhodli jsme se raději 
pro méně navštěvované místo. Včela nás sice může 
štípnout kdekoli a kdykoli, ale proč tomu zbytečně 
chodit naproti. Proto naše včely jsou u  rybníků 
na kraji města, úly viditelné zdaleka, když půjde 
někdo okolo na procházku, nebo se psem, může 
se jim vyhnout. Oplocení je samozřejmost, nejen 
aby k  nim někdo nešel zbytečně blízko, ale také 
z důvodů krádeží, zvědavců, vandalů.

Pro děti jakého věku je kroužek určený?
Chceme ho mít otevřený dětem celého školního 
věku. Protože u včeliček se můžete něčemu přiučit 
kdykoli, na věku nezáleží. Děti nemusí chodit jen 
trvale, ale třeba při přírodopisu, až budou brát 
hmyz, mohou přijít na exkurzi. Přínos pro děti 
vidíme nejen v tom, že se dozví, jak včely žijí a jak 
se chovají. Naučí se praktické věci, ale úspěch 
bude i to, že si domů odnesou výsledek své práce – 
sklenice medu.

Takže zatím mohou přijít děti ve věku od 1. do 
9. třídy, a později uvidíme, jestli je třeba rozdělíme 
na dvě skupiny. Alergické děti bohužel raději 
do kroužku zvát nebudeme, je to ošemetná věc. 
I  když jsou včelaři, kteří chodí ke včelám bez 
kukly, je jim přes osmdesát let, mají slabší srdce, 
a  jen si ometou žihadla, když jich pár dostanou, 
a všechno v pohodě.

My rozhodně riskovat nebudeme. Máme 
samozřejmě připraveno veškeré vybavení, kukly, 
rukavice. Kroužky v  Čechách jsou, ale každý je 
vedený jinak. My si s  Milanem nemyslíme, že 
víme všechno, to neví ani zkušený nejstarší včelař. 
Tak trochu, co včelař, to názor. Ale rozhodně 
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chceme kroužek vést tak, aby to bylo zajímavé. 
Něco povíme my, máme různé filmy, v  okolí je 
spousta odborníků, chceme zvát včelaře k  nám, 
aby dětem předvedli, co dovedou. Velmi šikovní 
včelaři s  množstvím včelstev jsou na Třeboňsku, 
tak ty bychom chtěli zase třeba navštívit, vyjedeme 
za nimi na výlet.

K čemu člověku včelaření je? Tedy kromě získání 
medu.
Dřív k venkovským školám včelaření, holubaření 
patřilo, učitelé, ale i tátové k němu vedli své žáky 
a  děti. Dřív byl včelař každý druhý na vsi nebo 
maloměstě, a dneska třeba nepotkáte jediného.

Včelařstvím se dá dost dobře uživit, dnes 
vznikají velké včelařské farmy. Když začnete 
v  mládí a  postupně chov včel rozšiřujete, je to 
ideální. Začít najednou se 150 včelstvy je náročné. 
Na velké objemy včelstev vám už nestačí obyčejný 
medomet na kliku, musíte nakupovat drahé 
přístroje a  věnovat tomu veškerý čas, to už je 
řemeslo na plný úvazek. Kdežto já jsem takový 
víkendový včelař a zvládám to v klidu.

Kdo vás k včelaření dovedl?
Včely má strejda a  tchán, ale nikdo mě k  tomu 
nenutil. Já si před 10 lety řekl, zkusím si to taky 
a  začal jsem. Nemůžete do toho včelařům kecat, 
něco kritizovat, a přitom nemít vlastní včely. Takže 
dnes už máme společně s tchánem nové úly, koupili 
jsme si společný medomet, vychováváme si včelí 
matky sami, děláme oddělky, oba jsme se někam 
posunuli a  vedeme to jakoby „modernějším“ 
způsobem.

Nejlepší úly jsou klasicky dřevěné. Existují 
novinky: plastové, nebo z tvrzeného polystyrénu, 
ale pořád ta klasika ze dřeva, tvar bedýnky, dole 
matka, nad tím naskládané rámečky, nahoře 
medník… takový úl považuji za nejlepší. Včelám se 
sice daří nejlíp ve vykotlaných stromech, ale málo 
platné – lidé je chovají kvůli medu. Včelařů, kteří 
nechávají včely žít jen svým životem a nevytáčejí 
med, je minimum. Já jim sice vezmu med, ale zase 
je zakrmím, když nemají v  zimě dost, dokrmím 
medovým těstem. Starám se o ně.

Jaký med získají děti od včeliček od Hvězdářů?
Na začátku jara  – květen, červen  – určitě med 
květový. Okolo jsou ovocné stromy, jetel, 
pampelišky, lípa. Jsou to světlejší, velmi kvalitní 
medy, rychleji tuhnou. I když to lidi nemají rádi, 
je to tak dobře. Červenec – to je čas pro med lesní, 
les je tam také nablízku, krásně voní, med bude 
tmavší. Já osobně nerozlišuji, nám doma chutnají 
oba medy stejně, med jako med, účinky jsou 
víceméně stejné. Lipový med voní krásně lípou, 
ale stejně není jen z lípy, smíšený s pampeliškou, 
řepkou. Med je vždycky mix květů, vůní a chuti.

Kdy si děti odnesou z kroužku první skleničku 
medu?
Řekl bych, že s vysvědčením donesou domů svůj 
první med. Za odměnu. Kolik? Když spočítáme 

zhruba med od jednoho včelstva, to je tak 15 kg, 
tak celkem ze tří včelínů celkem pořídíme 45 kg, 
když bude 15 dětí, každé dítě může dostat tři kila.

To zní skvěle. A není to jen symbolické množství.
Myslím, že děti budou na svůj první med pyšné 
a asi ho samozřejmě donesou mamince, nebo těm, 
které budou chtít potěšit. Možná dostane Valerie, 
možná pan starosta, že to vymyslil.

A bude med i na vánoční a velikonoční perníčky.
Já budu časem určitě prosazovat, aby včelstev 

bylo aspoň pět, nějaké další peníze máme 
přislíbeny. Určitě by bylo dobré, kdybychom 
na pozemku mohli ještě postavit přístřešek na 
uschování potřebných věcí, nějaké sezení, pergolu, 
udělat to tam u včeliček zkrátka hezčí.

Mám pocit, že společný zájem lidi sbližuje. 
Vidím to na včelařských schůzích, kde staří 
a  mladí včelaři bouřlivě diskutují do pozdních 
večerních hodin, každý se pere za tu svou pravdu. 
Když se někomu stane, že přijde o všechny včely, 
jiný včelař mu vypomůže. A napřesrok si to zase 
třeba oplatí. Je to v lidech, jak se chovají, jak je to 
zajímá, jak chtějí trávit volný čas.

Proto si myslím, že společný zájem sblíží i děti. 
Bude to o  společné práci. Jeden bude vkládat 
rámečky, třetí odebere propolis, čtvrtý stočí med, 
práce kolem včel rozvíjí zručnost, přemýšlení. 
Když někdo bude chtít naučit se vyrábět rámečky 
do včelína doma, proč ne, budeme jen rádi. A pak 
třeba kluk zjistí, to mi jde, práce s dřevem mě baví, 
budu truhlář.

Škola hrou.
Vlastně to, že se ve škole učí jednotlivé předměty, 
můžeme u včel rozvinout: jak se včely rozmnožují: 
biologie, jak udělat rámeček: dílny, naučit se o tom, 
co děláme, mluvit, a ještě to bude týmová práce.

Zažívat ve škole pořád jen teorii, a  praxi 
minimální, pro mě osobně byla otrava. Tady 
přilítne včelka, na nožičkách pyl, a  už můžete 
říct, koukej, teď ho předá dělnicím, ty ho dají do 
včelí buňky na plástvi, udělají z něho med, a my 
ho pak stočíme. A dítě ví, o co jde. Ne, že si něco 
přečte v učebnici a vlastně netuší, jak to funguje 
doopravdy.

To, jak včelí systém funguje, je pro mě pořád 
neuvěřitelné. Včelka letí šest kilometrů – pro tak 
malý hmyz velkou dálku  – sbírá pyl, a  zase se 
vrátí tím malým otvorem do správného úlu a ještě 
o tom vypráví ostatním včelám a pošle je tam taky. 
Jsou to záhady.

Třeba tam v  těch dětech najdeme nějakého 
budoucího vědce, který na tohle všecko přijde, jak 
to ve včelstvech funguje.

Takže děti čeká inspirace nejen o včelách…
Řemesel okolo včelaření je spousta. Třeba 
vyrábění voskových svíček  – to miluje moje 
žena, formy na včelí vosk třeba na vánoční 
ozdoby, pečení perníčků a  jejich zdobení, někdo 
dělá masti… Může to pomoci i dětem ve vyšším 
ročníku, někam je posunout. Někoho začne víc 

bavit biologie, přírodní vědy, třeba jim to pomůže 
rozhodnout se, jestli jsou spíš technického nebo 
přírodovědného založení.

Kde koupit dobrý med, v  obchodě nebo od 
včelaře?
Nikomu neberu, že má právo si koupit med 
kdekoli, v obchodě nebo od včelaře.

Ale přece jen si myslím, že je dobré vědět, 
že pokud vám med koupený v  obchodě, byť 
se sebelepší nálepkou  – zůstane tekutý a  čirý, 
neztuhne, nebude v  něm přimíchán jen nějaký 
sirup, ale zřejmě i  nějaká chemie. A  proto si 
myslím, že poctivý přírodní med od včelaře je 
vždycky lepší, i když o trochu dražší.

Ale je to věčný boj s lidmi, když se mě v zimě 
zeptají, jestli nemám tekutý med.

Nemám, a  do mikrovlnky nebo trouby ti ho 
dávat nebudu, říkám, to si ho se vším, co je v něm 
dobré, znič radši sám.

Tekutý med je čerstvý, později prostě tuhne. 
Někdo má rád med pastovaný, dá se udělat 
jednoduše z  čerstvého tekutého medu dlouhým 
mícháním. Zajímavé třeba je, že když má včelař 
štěstí a včely mu hodně lítají na akáty, tak akátový 
med sice ztuhne, ale dá se krásně nabírat lžičkou. 
Z jiných stromů, květů nebo bylin to tak není.

Co máte s medem nejradši vy?
Určitě mám rád bílý jogurt s  čerstvým medem, 
to jsem okoukal v Řecku, v podstatě celé léto než 
mi med ztuhne, ho jím. Med je skvělý na ovesnou 
kaši, já si ho dám rád třeba i na švestkové knedlíky, 
mám rád medové buchty, koláče, perníčky. Trošku 
skořice, hořká čokoláda, ořechy, to vše chuť medu 
ještě zvýrazní.

Med má neskutečně mnoho možností uplatnění. 
Vosk, propolisová tinktura, ta se velice jednoduše 
připraví s trochou lihu, můžete ji používat, když se 
říznete, na jakékoli problémy na kůži, dezinfikuje, 
proti bolení v krku, to je nekonečný seznam. Včelí 
jed, to už je trochu vyšší level, ale každý běžný včelař 
může používat med, včelí vosk a propolis a vystačí 
si s tím v domácí lékárničce na spoustu problémů.

A  to nemluvím o  medovině! I  když tu zatím 
s dětmi asi vyrábět nebudeme.

Přejeme novému kroužku úspěch. Zakrmte 
na zimu včeličky, začněte s  teorií, zajděte si do 
kina na Včelku Máju a Včelí medvídky. Myslím, 
že děti ocení i pánské vedení kroužku. A jak si 
vlastně mezi sebou říkají včelaři?

Příteli. Oslovují se tak zřejmě od dávných dob, 
a ono to ve většině případů je pravda.

Takže já s přítelem Milanem Fišerem povedeme 
kroužek přátel včel, a doufám, že nás čeká sladký 
med a sladké zážitky.

Na včelařský kroužek se přihlásilo už 16 dětí. 
První schůzka proběhne 7. října.

Včelařský kroužek nabízíme i  dospělým 
zájemcům. 

Pro info volejte 777 278 426, Valerie Chromá.
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Muž v  nejlepších letech. Český emigrant, dříve 
žijící v  Holandsku. Muž s  krásnou češtinou 
s  jemným odstínem cizokrajného dialektu. Muž, 
který úspěšně podnikal. Člověk, který se zřejmě 
nikdy v  životě nenudil. Člověk s  nakažlivou 
energií a  silným tahem na branku. Absolvent 
dvou vysokých škol. Ten, kdo umí promlouvat 
a oslovovat. Ten, kdo mluví holandsky, anglicky, 
německy, francouzsky a italsky. Ten, kdo dokázal 
vyskočit z  druhého patra hořícího domu, aby si 
zachránil život.

A přesto to není akční hrdina. I když…
Tomas van Zavrel se zabydluje na faře a je to 

hlubocký nový farář. Se vší silou se pustil do práce. 
Není to typický katolický farář minulého století. 
Má vlastní webové stránky a je také na facebooku. 
Na jeho stránkách najdete například tento citát: 
Víra je jako wi-fi. Je neviditelná, ale má moc tě 
připojit k tomu, co potřebuješ…

A jak zní jedna z reakcí přátel? Ještě lepší jak 
wi-fi, protože signál je všude!

Hluboká má štěstí na zajímavé faráře. 
Například Mons. Prof.  ThDr.  Karel Skalický, 
velká osobnost, odešel také jako emigrant 
a  vystudoval teologii v  Římě. Po návratu 
byl farářem na Hluboké. Jak to bylo s  vámi? 
Tuším, že to nebylo vaše vědomé rozhodnutí, 
odejít z vlasti.
Moje ne. Já byl tehdy vlastně spíš přes hranice 
přenesen. Byl mi rok a  v  zahraničí jsem se 
ocitl díky mým rodičům. Narodil jsem se 
v Praze a v roce 1968 naši nastoupili do letadla, 
a  vystoupili v  Holandsku, což byla země, kde 
člověk nemusel jako emigrant podstoupit život 

v lágru a nebyl problém získat to základní: práci 
a byt v přívětivém prostředí milých lidí.

Žil jste obyčejný život?
Ano, žil jsem obvyklý život, chodil do školy, 
vystudoval práva v  Rotterdamu, nastoupil 
k jedné poradenské firmě v oblasti nemovitostí, 
kde jsem začal pracovat jako student. Když 
jsem dostudoval, nabídli mi, že bych mohl 
založit pobočku v Praze spolu se dvěma dalšími 
českými společníky. To mi připadalo jako skvělá 
příležitost. Pro nás nebylo možné, abychom 
do vlasti jezdili ještě v  době socialismu, to by 
naši byli podle tehdejších zákonů potrestáni 
za opuštění republiky a  i  já bych měl zřejmě 
problémy. Minimálně by mě čekala vojna. Naši 
raději moji zvědavost moc nesytili vyprávěním, 
jaké to bylo v Československu, ze kterého odešli. 
Jen občas jsme viděli nějaké příbuzné, babičky, 
dědu. Když proběhla revoluce, bylo mi 21  let. 
Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych v Čechách 
vybudoval svůj domov.

Ale pak jste příležitost vrátit se do Čech přijal?
Lákalo mě odjet do země, kde se znovu rozvíjel 
kapitalistických trh, všechno začínalo, rostlo, 
a k tomu to byla země nekonečných příležitostí, 
kde byl prostor pro nové iniciativy a  kreativní 
lidi.

Jaký byl váš první dojem?
Krásný. A  silný. Můj první kontakt s  rodnou 
zemí byl tento: Jel jsem v  roce 1990 na nějaký 
seminář práva pro studenty, a  najednou si 
připadal jako ve filmu. Ocitl jsem se v zemi, kde 

se mluvilo česky, a  já dosud češtinu používal 
jenom doma, s  rodiči jsme mluvili česky, byla 
to pro mě intimní řeč, spojovala mě jenom 
s  rodinou a  s  domovem. A  tady tak mluvili 
všichni… A  ta krásná Praha se mi moc líbila, 
byla ještě taková trochu opadaná, neopravená, 
ale měla svou velkou romantiku, bylo to něco 
nádherného. Byl jsem uchvácen a  zde asi byl 
počátek mé touhy se vrátit.

Je možné, že jste cítil jakousi národní 
sounáležitost s  Českem? Hledání kořenů, 
pocit, že tohle je vaše doma?
Nevím, slovanská dušička asi ve mně je, i když 
samozřejmě, domovem pro mě bylo do té 
doby Holandsko, tam jsem vyrůstal. Teď je můj 
domov zde v Čechách, a  to už nejméně dvacet 
let. Zpočátku to mnoho Čechů nepochopilo, že 
by se někdo ze Západu mohl cítit u nich doma. 
Já nebyl nikdy tím emigrantem, který se vrátí 
a kritizuje a radí, co a jak dělat lépe. Lidi tady mi 
byli blízcí, rozuměl jsem jim, byli a jsou mi milí. 
Prostě jsem přišel zpátky sem, přijal podmínky 
a odlišnosti, jaké tady jsou, a zůstal.

A  kdy přišlo rozhodnutí, že se odpojíte od 
podnikatelské cesty mladého úspěšného 
muže, kterou jste nastoupil, přijmete jinou 
filosofii a začnete žít jinak? Byl to impuls nebo 
delší proces?
To hnutí v člověku nějakou dobu roste. Já jsem 
deset let aktivně podnikal, ale posledních pět 
let už jsem hledal nějaký smysl toho, co dělám. 
Nechtěl jsem žít „úspěšný život“ podnikatele. 
Ne, že by ve mně byla přímo nějaká krize, spíš 
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jsem hledal vysvětlení, proč vydělávat peníze 
a honit se za úspěchem, a nedávalo mi to moc 
velký smysl. A tak jsem začal hledat.

A křesťanství vás oslovovalo?
Katolík jsem byl spíš málo aktivní, v neděli jsem 
pravidelně chodil do kostela, ale jinak nic, neměl 
jsem ani věřící přátele, ani jsem se nemodlil. 
Ale vztah s Bohem ve mně postupně rostl a byl 
to nakonec skutečný zázrak, že se stalo, co se 
stalo. Nikdy bych to nečekal, ba dokonce bych, 
kdybych to věděl předem, dělal vše pro to, 
aby se to nestalo. Já v  té době založil Asociaci 
pro rozvoj nemovitostí, učil jsem na Vysoké 
škole ekonomické několik předmětů v  oblasti 
nemovitostí, snažil jsem se různým způsobem 
akčně prázdnotu naplňovat. Ale nepodařilo se, 
protože ta prázdnota byla ve mně, ne v  mém 
okolí.

A  ten poslední krok byl nevysvětlitelný, ale 
rozhodující. Já odjel na týden do kláštera do 
Nových Hradů, přijel jsem tam svým autem, 
jako mladý frajírek. Vystoupil a šel dovnitř.

A  to byl pro mě opravdu velký přelom. Byl 
jsem zvyklý žít mezi lidmi, život plný zábavy 
nebo práce. A ocitl jsem se v klášteře, naprosto 
šílené… Byl podzim, stará budova, vysoké 
stropy, ticho, žádní lidé, ani mniši tam nebyli, 
žádná zábava, to byla hrozná doba pro mě, i když 
to byl jen jeden týden. Byl jsem tam s Bohem, 
aniž bych věděl, že jsem s Ním, protože jsem Ho 
neznal, byť jsem byl takzvaným katolíkem. On 
byl se mnou, to já musel vydržet sám se sebou.

A co bylo dál?
Pátý den jsem ráno vstal a  věděl jsem: ano, 
musím spálit mosty a  udělat velkou změnu… 
a byl jsem konečně šťastný. Spokojený a klidný. 
Neřešil jsem, co teď budu dělat, co jsem si to 
vymyslel... Prostě vykročení a  rozhodnutí. Byl 
to rok 2002, tuším.

Nastala doba utlumit svoji firmu, neměl jsem 
takovou, kterou bych mohl prodat, protože jsem 
ve svém podnikání jen dělal to, co mne bavilo 
a dobře mi to vydělávalo. To byla pak výhoda, že 
jsem ji mohl během půl roku pozvolna uzavřít, 
byl to půlrok klidu a štěstí. S vědomím, že tak je 
to správně, a že to rozhodnutí je neměnné.

Přesto jsem musel vymyslet nějaký plán, ale 
chtěl jsem, aby mi ho Bůh ukázal. A  tak mně 
různými oklikami přivedl do Archy, kde jsem 
prožil tři roky – opět v Holandsku. Je to komunita, 
kde žijete a bydlíte s lidmi s mentálním postižením, 
oni žijí se svými ošetřovateli pod jednou střechou. 
Tito lidé byli pro mou další životní cestu naprosto 
zlomoví… Myslel jsem si, že tam zůstanu napořád. 
Nezůstal jsem. Ale moc mi to pomohlo. Stal jsem 
se tam člověkem – zní to divně, ale sestoupil jsem 
ze svého piedestalu a stal jsem se bližním, který 
vaří, pomáhá, stará se o  někoho jiného, nežije 
jen pro sebe, slouží nezištně. Lidé s  mentálním 
postižením byli do té doby úplně mimo sféru 
mého světa. Možná jsem přispěl sem tam nějaké 

nadaci, ale tady jsem s nimi bydlel. Nikdy jsem 
si nedokázal představit, že by se mohli stát 
mými přáteli, Stalo se, a co více: oni nepřijmou 
každého, oni vás vlastně demaskují, a  ten fakt 
člověka úplně odzbrojí. Pomohli mi najít sebe 
sama. A  já přešel do úplného extrému, nechal 
jsem si narůst vlasy, fousy, vůbec jsem neřešil 
oblečení. Toužil jsem být jako sv. František, který 
si vyměnil oblečení se žebrákem… ale ovšemže 
jsem jím nebyl… Pro mě to byl jen převlek, který 
jsem potřeboval, abych naše novou rovnováhu ve 
svém novém životě.

Byl to další extrém a extrém není nikdy dobrý.

Co na to vaši rodiče?
Když jsem v  komunitě Archa skončil, hledal 
jsem ještě něco víc duchovního. Vrátil jsem 
se do Čech, žil jako dobrovolník na Lomečku 
u Vodňan. Je tam poutní místo a klášter, a tam 
vlastně přišlo moje rozhodnutí, že se chci stát 
knězem. Těžko popsat, co se stalo. Cítil jsem 
obrovskou vnitřní touhu tímto způsobem, bez 
rodiny, sloužit lidem a Bohu. Ta touha byla tak 
silná, podobná zamilování se.

V  té době se i  moji rodiče začali smiřovat 
s  tím, že jediný syn, do kterého investovali 
veškeré naděje, city a své představy, prostě bude 
žít jiným životem, než si mysleli. Samozřejmě, že 
to nečekali, protože můj předchozí život byl dost 
bujarý, akční, nečekali, že by zrovna se mnou 
měl Bůh nějaké úmysly a že zrovna mě osloví.

Znali mě jako podnikatele, a  najednou 
už jsem žil tři roky jako úplně jiný člověk, 
nebylo to pro ně nic moc příjemného, nečekali 
takový vývoj událostí. Ale, i když to ze začátku 
nechápali, smířili se s mým rozhodnutím. Když 
rodiče vidí, že jejich dítě je spokojené a šťastné, 
akceptují tu změnu a myslím, že dnes už chápou, 
že jdu cestou, která je moje cesta. A že ta změna 
změnila i je.

Pak už jste se dostal na Šumavu?
Už jsem nikdy více nechtěl studovat, ale stát 
se knězem bez studia teologie není možné. 
Tak mě Bůh trochu přelstil. Znovu jsem zasedl 
do školních lavic. Bylo mi 40  let. K tomu jsem 
musel pět let žít v semináři, což je internát pro 
kandidáty kněžství, kde každý dostává formaci, 
aby se stal dobrým a obětavým knězem. Bylo to 
dobré pro mě i pro moji pokoru. Byl jsem starší 
než spolužáci, učili mě mnohdy lidé mladší než 
já, a byl tam i ten zvláštní pocit, že já, který kdysi 
také učil studenty na vysoké škole, teď sám opět 
sedím v lavici jako žák. Studium mne přiblížilo 
k  Bohu, mnoho jsem se o  Něm dověděl, a  to 
nyní mohu předávat dál. Formace mne naučila 
žít kněžským způsobem života.

Vystudoval jsem, jako jáhen strávil rok 
v Táboře, a pak jako novokněz jsem byl umístěn 
do Sušice, kde jsem měl na starosti několik 
farností. Byl to krásný čas s moc milými lidmi 
v  nádherném kraji. Šumaváci mi přirostli 
k  srdci. A  milovníci Šumavy, kteří tento kraj 

navštěvovali, jsou stejně úžasní lidičkové. Začali 
jsme rozvíjet mnoho aktivit, od koncertů, přes 
přednášky, krásné modlitby, procesí, poutě, 
až po církevní turistiku. Otevřeli jsme pro 
veřejnost malebné šumavské kostely a  také se 
nám podařilo v  Kašperských Horách rozjet 
Domus Maria, velmi pěkné ubytovací zařízení 
v honosné staré faře. Moc doporučuji. Také jsme 
při kostelech otevřeli několik malých muzeí, 
nebo vrátili Kašperskohorský betlém do kostela 
sv.  Markéty, opravili vzácné varhany. Bylo to 
velmi akční období, ale také velmi duchovně 
plodné, neboť jsem cítil, jak se srdce lidí otevírají 
Bohu.

Nejste tuctový kněz, provozujete aktivity, 
které nejsou úplně obvyklé. Ale na všech svých 
farnostech jste byl velmi oblíben a  všechny 
farnosti jste povzbudil k  aktivnímu životu. 
Jste farář, ale máte svůj facebook, nežijete 
středověký katolický model duchovního.
Podnikatel zůstává duší podnikatelem. To je 
dar od Boha a není dán každému. I v civilním 
světě je spousta lidí spíše úředníkem, než 
podnikatelem. Tak je to mezi věřícími, a  tudíž 
i  mezi duchovními také. K  tomu je potřeba 
podotknout, že doba tady byla jiná, dříve se 
nedalo podnikat. Komunismus se snažil potlačit 
tuto přirozenou potřebu člověka. Možná přijde 
více podnikavých kněží, kteří se již narodili 
do svobodného světa. Já vyrůstal ve světě, 
kde panoval kapitalismus. A  samozřejmě, 
spíš hlavně, je to povahou. Takže i  mezi faráři 
najdete podnikavého člověka, ano, i  když jich 
není mnoho. Někdo na to nemá energii nebo 
nervy, někdo se bojí rizika, někde převáží 
obavy, a  někdo ty příležitosti zkrátka nevidí, 
nenapadnou ho. Každý jsme jiný a to je dobře.

Na Hlubocké jste od 15.  srpna. Zatím se 
věnujete úpravě svého bydlení na faře, prvním 
krůčkům po farnosti. Už máte nějaké plány, 
jaké aktivity rozvinete na Hluboké?
Přišel jsem do farností, kde se už leccos děje. 
To je moc fajn. Rád přispěji i  já. Věřím, že to 
bude pro město přidanou hodnotou. S muzeem 
Ohrada jsem se již domluvil na Hubertské 
mši svaté. Na advent mám domluvené pásmo 
souboru Schola Gregoriana Pragensis. Doufám, 
že se nám příští rok podaří skloubit Rybovu mši, 
která je tu nyní jako koncert, s bohoslužbou na 
svátek svaté rodiny, při které jsem zvyklý žehnat 
manželům. Rád bych ještě více vylepšil prostor 
kostela a obnovil ozvučení. To se mi snad podaří 
do Vánoc. Také bych rád přispěl duchovně  – 
kulturním programem na pouť sv.  Jana 
Nepomuka. Pokud by se podařilo v  sezoně 
otevírat náš kostel, aby turisté mohli vstoupit 
dovnitř, pomodlit se, prohlédnout si jeho krásu, 
byl bych velmi potěšen.

Takže tím odpovídáme na otázku, zda se 
nemáme obávat, že v  kostele nebude prostor 
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pro koncerty a  společenský život a  zda se 
těmto aktivitám neuzavře?
Ne, ne, to rozhodně ne. Kostel je místem 
setkání s  Bohem, nejen při pravidelných 
bohoslužbách. Je potřeba jen dbát na to, že 
kostel není koncertní síň, a  tak se nehodí 
každý koncert vážné hudby do kostela. Je 
také nutné respektovat církevní období, jako 
advent, Vánoce, půst, Velikonoce. Těžko se 
lidem např. vysvětluje, že se v kostele v adventu 
nezpívají koledy, když jsou slyšet všude kolem. 
Vánoce začínají 24.  prosince a  do té doby se 
připravujeme jiným způsobem, který je ale 
velmi krásný a  obohacující. Pevně věřím, 
že to bude milé překvapení, jako tomu bylo 
na Šumavě. To už trochu předbíhám, i  když 
přípravy jsou v  plném proudu. Hluboká je 
velmi atraktivní místo, stojí v centru dění, jsou 
tu lidé, kteří chtějí, aby se něco dělo, podobně 
jako v  Kašperských Horách a  v  Sušici. Už se 
moc těším na nacházející léta, která přicházejí.

Na starosti máte i kostel v Hosíně a Purkarci.
Ano. Jsou to krásné farnosti. Už se nám podařilo 
spolu s  Hlubokou naplnit celý autobus na 
celodiecézní pouť do Nových Hradů. Kromě 
své práce ve farnosti mám totiž také na starosti 
pastoraci v celé diecézi, což je něco jako církevní 
kraj. Tuto pouť organizačně zajišťuji, a o to více 
mne těší zájem farníků.

V  říjnu začneme takovou katolickou 
specialitou, nazývanou První pátky. Lidé se 
dříve každý měsíc chodili vyzpovídat, a  tak 
tomu může být i dnes. Krom toho se na První 
pátky bude konat Nikodémova noc v  kostele, 
taková příležitost ke společnému rozjímání při 
zpěvu za doprovodu kytary a tichému zamýšlení 
pří svíčkách. Je potřeba se v  tomto uhoněném 
světě trochu zastavit. V pátek 7.  října začneme 
v Hosíně a v listopadu to bude na Hluboké.

Myslím, že se máme na co těšit. A zdá se, že 
nejen katolíci…
Když jsem se šel představit na zastupitelstvo, 
prohlásil jsem, že mým cílem je pozvat a přivítat 
všechny obyvatele Hluboké ve své farnosti a při 
nedělní bohoslužbě v kostele. Někdo by řekl, že 
i  tohle beru tak trochu podnikatelsky. Řečeno 
s nadsázkou, kopu za svoji firmu. A tou je Církev. 
A šéf mé firmy je Bůh. Ano, moc si přeji, aby lidé 
přišli. Nemluvím o instituci spjaté s restitucemi, 
ale o  Církvi, která je rodinou a  Bůh je jejím 
nebeským Otcem. Miluji tuto Církev a  miluji 
Boha a  chtěl bych to křičet ze všech střech! 
Nechci lidi nutit, bezpodmínečně je dotáhnout 
do kostela… Ale ze zájmu, z  touhy poznat 
něco nového, naplnit vnitřní prázdnotu, utěšit 
smutek v srdci, sdílet radost. Ne každý přichází 
pravidelně na mši. O  to přece nejde, i když by 
to bylo fajn a  plný kostel by prospěl akustice 
v kostele (směje se pan farář). Ale když nabídnu 
něco jiného, co osloví, lidé možná přijdou 
a nechají se obohatit novou myšlenkou. Jediné 

co pro to mohu udělat, je to něco nabídnout… 
a čekat.

Možná jde také o  vlídné slovo, aby lidi 
nedostávali vyhubováno za to, že se nechovají 
jako správní katolíci, že nechodí do kostela 
pravidelně a dělají si hříchy.
Ano, znám povídání o  farářích, kteří lidem 
o Vánocích vynadají, že přichází jen jednou do 
roka… tak toho se u mne nemusí nikdo obávat. 
Naopak, budu mít obrovskou radost z každého, 
kdo přichází.

Jaké jsou vaše první dojmy z  nového 
působiště? Už se něco mění k  lepšímu? Co 
byste rád změnil?
Myslím, že Hluboká má velký potenciál, chodí 
i  rodiny, děti. Bylo jich více, jak jsem slyšel… 
bude jich více, říká mi prorocký duch. Mám ve 
zvyku mít kázání pro děti, ono i pro dospělé je 
to zajímavější a  vytváří dobrý společný vztah 
i pro budoucnost. Je tu skvělý varhaník a snad se 
i ke slavnostem někdy přidá sbor Záviš. Posunul 
jsem čas nedělní bohoslužby o  půl hodiny, na 
devátou hodinu, aby se lidé mohli trochu déle 
vyspat a rodiny měli více času dopravit děti do 
kostela; víc ji posunout nešlo, protože navazují 
další v obcích. Já samozřejmě nebudu vyspávat, 
protože v 7.30 hodin už sloužím v Purkarci.

Kostel na Hluboké má zvláštní uspořádání 
lavic, vznikl tam takový divný prázdný prostor, 
a  lidé mi říkají, že to dříve tak nebylo. Stejně 
tak akustika je horší, protože kostel je nejspíše 
stavěn pro kapacitu stovek lidí, a nás v současné 
době tolik není. Řešíme ozvučení s  Janem 
Zvánovcem, už je dvacet let staré, a  věřím, že 
s  moderními prostředky půjde vylepšit, aby 
v kostele každý dobře slyšel.

Moc mě těší spolupráce s  městem. Pan 
starosta je velmi praktický a milý člověk a setkal 
jsem se s  několika inspirujícími zastupiteli. 
Na posledním zastupitelstvu jsem se cítil 
mimořádně mile přivítán. Poděkoval jsem 
jim za to, že se do kostela za posledních 25  let 
už mnoho investovalo. Je to vizitka města 
a  tato štědrost se jistě odráží v  tom, jak město 
vzkvétá. Boží ekonomika funguje podivuhodně. 
Pochopil jsem, že ze strany mého předchůdce tu 
za posledních deset let nebylo možné investovat 
do kostela a  do fary. Již roky oklepaná fara 
s  děravou střechou je ostudou pro město. 
Pokusím se s  omítkou něco udělat, i  kdyby to 
bylo svépomocí. Snad i to zvládnu do Vánoc. Se 
střechou to bude podstatně náročnější. Máme 
co dohánět. Říká se: práce jako na kostele!

Slíbil jsem na radnici zastupitelům, že se 
budu snažit ze všech svých sil přispět k dalšímu 
rozkvětu města a  že za součinnosti města 
zvládneme mnohem více. Jen potřebuji trochu 
více času, kvůli své časové zaneprázdněnosti. 
Myslím i na ty, co se necítí být součástí církve, 
mohou přijít na naše aktivity, jsme otevření 
všem. Spolku baráčníků se podařilo najít 

důstojnější příbytek než vlhký zahradní domek 
se zničeným komínem, kde bylo nebezpečné 
v  zimě topit. Díky angažovanosti starosty, 
který je, jak jsem slyšel, také baráčník, a ochoty 
ředitele DPS, se schůzky mohou konat v teplém 
sále DPS. Velmi se mi ulevilo, protože baráčníci 
už také nejsou nejmladší.

Hluboká je krásné, milé město, také lidé jsou 
milí, cítím se přijatý. Věřím, že se tady budu díky 
vám všem cítit dobře. Těším se na naše soužití.

Vy jste vlastně tím podnikatelem zůstal, jen 
teď máte…
… jiného šéfa a  jiné cíle. Nejde o  zisk pro mě 
nebo firmu, jde o  jiný, spíš duchovní zisk pro 
každého. Abych se nenudil, mám na biskupství 
na starost pastoraci celé diecéze. Tým lidí, který 
rozjíždí a  organizuje různá setkání, poutě, 
nejbližší na Nových Hradech, takže nadále 
plním vlastně manažerské úkoly. A  musím se 
tak trochu rozpůlit, abych to všechno stihl, ale 
s Boží pomocí to zvládnu.

.
Jak Vás máme oslovovat? Máte holandské 
jméno…
Já jsem se narodil jako Tomáš Zavřel. Ale když 
jsme odešli z  rodné země, i  kvůli bezpečnosti 
mých rodičů, bylo obvyklé, že se jméno přeložilo 
do jazyka té země, kde žili. Ale to dost dobře 
nešlo, Zavřel, to zní v holandštině jako Otevřel, 
Přivřel, v  Holandsku taková jména nemají… 
A  protože půlka Holandska má předložku 
van jako například Jan z  Husi, tak si nechali 
přidat van, háčky a čárky samozřejmě odpadly, 
ty se v  holandštině vůbec neužívají. Po naší 
naturalizaci po 10 letech jsme dostali holandský 
pas s  naším novým jménem. Jsem Tomas van 
Zavrel.

A  jak mě oslovovat? Já myslím, že jsem pro 
všechny pan farář. Tak jako je pan starosta nebo 
pan doktor. A  lidé, kteří jsou věřící a  vnímají 
mne jako duchovního otce, mi říkají Otče 
Tomasi.

Stýská se vám po Holandsku, vracíte se tam?
Málo. Domov už mám tady, a  času je málo. 
V církvi se musí makat (směje se pan farář).

Takže všude dobře, doma nejlíp?
Přestože jsem odešel z  Česka v  prvním roce 
svého života, tu slovanskou dušičku, která se tady 
narodila, zřejmě uvnitř opravdu mám a cítím se 
v  Čechách dobře. Dnes už snad mohu říct, že 
patřím sem, i  když zůstanu navždy cizincem, 
který mluví takovou zvláštní neurčitou češtinou 
a má holandský pas a divné jméno.

Nedělní bohoslužby
7.30 Purkarec
9.00 Hluboká
10.30 Hosín
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Sportovní přístav Hluboká nad Vlt.
Jak bude vypadat budova Kapitanátu?

■ Stavbu provádí Stavitelství Karel Vácha a syn, s. r. o.
V jediné budově se o prostory kapitanátu dělí Ředitelství vodních cest, které 
financuje výstavbu a  vybavení objektu částkou téměř 10 milionů, a  Státní 
plavební správa, financuje objekt služebny SPS částkou 3, 5 milionu korun.

Termín stavby od srpna 2016 do 15. prosince 2016.
Architektonické řešení navrhl Atelier 8000, s. r. o. Martina Krupauera a Jiřího 

Stříteckého. Projektant VPÚ DEKO Praha, a. s.
Když se podíváme směrem od silnice, uvidíme jedinou budovu, o který se 

tyto dva subjekty dělí.
Eliška Váchová z  firmy Stavitelství Karel Vácha a  syn uvedla, že objekt 

Kapinátu stavějí takzvaně „na klíč“. V nabídkovém řízení vyhráli celou zakázku, 
a tak ve výsledku odevzdají nejen stavební část, ale celou budovu zařídí včetně 
technologie a nábytku a veškerého dalšího vybavení. I když pohledově bude 
finální objekt působit jako jeden celek, budova uvnitř má dva investory, z nichž 
každý bude užívat svou část. Cenová nabídka vyhověla oběma investorům, 
se stavební částí, elektrickým rozvodem a sanitárním vybavením se vypořádá 
hlubocká stavební firma sama, dodávka ovládacího pultu a  specializovaných 
technologií bude zajištěna subdodavateli.

Budova bude obložena cihelným obkladem, membrány chránící venkovní 
schodiště jsou architektem navrženy tak, že připomínají plachtoví na lodi, 
pohled od silnice, který vidíme v  ilustračním nákresu, tak bude vhodně 
korespondovat s přístavištěm.

Oba subjekty zde najdou dostatečné zázemí, jak pro svůj vlastní provoz, tak 
pro návštěvníky, kteří přijedou lodí a budou přístaviště využívat.

V části kapitanátu najdete sociální zařízení pro muže a ženy, včetně sprchy, 
záchod pro invalidy.

V budově bude velín, který bude řídit provoz přístaviště.
Služebna Státní plavební správy, která organizuje kapitánské zkoušky, vydává 

i certifikáty na malá plavidla. Tady se budete například moci informovat, jak na 
to, abyste si udělali zkoušky vůdce malého plavidla. Nemylte se, na Hluboké už 
si je ti prozíravější dělají. Prostě vzali za své, že naše město má přístav a bude se 
tady čím dál častěji plout po Vltavě. Tak proč to nezkusit?

Ráda se chodím na přístaviště dívat shora od vinice, říká Eliška Váchová. Je to 
pro nás Hlubočáky nový, nezvyklý pohled, ale je to hezké. Když už tady přístav 
máme, proč nevyužít možnost vidět okolí města z jiného úhlu. Z Budějovic na 
Hlubokou není výlet lodí tak atraktivní, ale dál směrem do Purkarce, pod Babou, 
kolem AMU, je to opravdu krásný úsek řeky, nádherná příroda. Teď na podzim se 
kocháte překrásně zbarvenými lesy, listnatými stromy a uvědomíte si, jak je údolí 
Vltavy u nás krásné.

Před Vánoci 15.  prosince odevzdáme stavbu hotovou a  příští rok ji zřejmě 
investoři uvedou do plného provozu.

Informace ke stavbě Kapitanátu z ředitelství vodních cest:
Stavba kapitanátu bude dokončena na konci letošního roku, uvedena do 
provozu bude se začátkem plavební sezóny 2017, tj. v dubnu 2017.

V  přízemí kapitanátu bude informační centrum a  prodej drobných věcí 
potřebných při plavbě zajišťovaný správcem přístavu. Má obdobný charakter 
jako na benzinové pumpě. Zvláštností bude dálkové ovládání zdvižného mostu 
přes vjezd do přístavu.

V  patře pak bude hygienické zázemí pro posádky a  návštěvníky s  WC 
a sprchami.

Informační centrum bude otevřené v hlavní letní sezóně každý den od 8:00 
do 19:00 hodin, ve vedlejší sezóně může být o něco kratší. Hygienické zázemí 
bude přes den přístupné veřejnosti, v noci jen pro posádky plavidel pomocí 
přístavní čipové karty.

Přístav zatím slouží na vodní cestě splavné v  délce přibližně 28 km mezi 
Českými Budějovicemi a  přehradou Hněvkovice. V  dubnu 2017 se otevře 
nová plavební komora na jezu Hněvkovice, a lodě tak doplují až na Orlík, 
což je 98 km. Malé lodě do hmotnosti 3,5 tuny a šířky 3 m, které pomocí 
lodního výtahu a převozu vlekem překonají přehrady Orlík a Slapy, doplují 
dokonce do 180 km vzdálené Prahy.

Přístav Hluboká má celkem 73 stání plavidel. Z toho 40 stání u středního 
ostrova je vyčleněno pro dlouhodobé pronajímané stání, ostatní jsou pro 
návštěvníky. V letošním roce bylo těchto 17 stání obsazeno, což je více než 40 %. 
Další lodě připlouvaly na kratší dobu. Tato druhá sezóna ukazuje, že zájem 
o přístav rapidně narůstá a přitom vodní cesta stále není propojená.

Ing. Jan Bukovský, Ph.D., Ředitelství vodních cest ČR
vedoucí oddělení správy a provozování majetku a evropských agend, zástupce 

ředitele, tiskový mluvčí

INFORMACE
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Proč zrůžoví Hlubocká 
radnice?
V  řadě měst se nasvítí růžovým světlem 
významné budovy, budete si moci koupit růžové 
víno s  mašličkou (vinařství Vajbar), v  Českých 
Budějovicích navštívit benefiční představení. 
Možná se v některých restauracích setkáte s růžovým jídelním lístkem, 
nebo si objednáte v  cukrárně něco sladkého s  růžovou mašličkou. To 
vše vás v říjnu může růžově překvapit. Stejně jako růžová radnice na 
Hluboké.

Město Hluboká se k této aktivitě připojilo a Jan Zvánovec sponzorsky 
zajišťuje technickou instalaci osvětlení. V  polovině října si tak díky 
růžovému nasvícení radnice uprostřed našeho města symbolicky 
připomeneme, že nemoci se nám nevyhýbají, ale že vždycky má smysl 
zabojovat. A že pokud se společně v úsilí podporujeme, je to vždycky 
dobrá věc.

Říjen obarvený narůžovo
Je říjen a kolem nás se zase začalo spoustu věcí zabarvovat, nejen do 
barev podzimu, ale také do růžova. Možná se ptáte proč? Tato barva 
je již dlouhou dobu, stejně jako třeba růžová mašlička, symbolem 
podpory žen s rakovinou prsu a boje s touto nemocí. A právě proto 
ti, kterým není osud žen zasažených touto nemocí lhostejný, zahalují 
sebe, nebo své produkty do růžové barvy jako symbolu vyjádření 
podpory těmto ženám, ale také proto, že chtějí na toto nádorové 
onemocnění a  jeho význam upozornit veřejnost. Takže až během 
října spatříte kolem sebe další a další růžové budovy, výrobky, nebo 
akce v  této barvě, bude to nejpravděpodobněji právě kvůli tomuto 
účelu.

Už po několik let se ve spolupráci s  partnery snaží obarvit říjen 
na růžovo pacientská nezisková organizace Mamma HELP. Ta se 
již od roku 1999 věnuje ženám, které zasáhla rakovina prsu a  jim 
a jejich blízkým nabízí psychoterapeutickou pomoc prostřednictvím 
Mamma HELP center, která v současnosti působí již v 8 městech ČR, 
a to v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Přerově, Zlíně, Olomouci, 
nebo také právě u nás na jihu Čech v Českých Budějovicích. Kromě 
potřebné podpory novým pacientkám poskytují poradenství 
v  Mamma HELP centrech proškolené terapeutky, což jsou samy 
pacientky, které podstoupily léčbu karcinomu prsu. Kromě toho 
se v  centrech neustále konají zajímavé přednášky, workshopy, 
zaměstnávají se šikovné ruce, nebo se zde pravidelně cvičí, pořádají se 
společné výlety, exkurze, nebo také rekondiční pobyty pro pacientky, 
které právě prošly léčbou. Mammahelpky lze ale potkat na místech 
po celé republice, a to na jejich bezplatných přednáškách, na kterých 
předávají posluchačům veškeré užitečné i odborné informace, které 
se týkají nemoci a zejména její prevence, jejíž nejdůležitější součást, 
pravidelné samovyšetření, si může každý z  přítomných vyzkoušet 
a naučit se na fantomovém modelu prsou, který na žádném edukační 
akci Mamma HELP nesmí chybět.

Právě důležitost prevence, zejména tedy samovyšetření, ale také 
pravidelné návštěvy sonografického nebo mamografického vyšetření 
na odborném pracovišti, se staly letošním motivem říjnové kampaně 
Mamma HELP s  názvem „Udělej uzel! a  nezapomeň na prevenci!“. 
Symbolem této kampaně je uzel na kapesníku, který si lidé odjakživa 
dělali, aby na něco důležitého nezapomněli. Mamma HELP se 
rozhodl tento symbol trochu oprášit a  tentokrát ho použít právě ve 
spojitosti s  prevencí rakoviny prsu, na kterou by také nikdo z  nás 
neměl zapomínat. Cílem kampaně je, aby si lidé udělali svůj uzel 
(nejen na kapesníku) a nezapomínali na své zdraví a na zdraví svých 
blízkých. Uzel totiž může udělat kdokoli a kdekoli každé ženě, jejíž 
zdraví nám není lhostejné, a to právě proto, aby na prevenci rakoviny 
prsu, tedy pravidelné provádění samovyšetření a návštěvy odborných 
pracovišť, nezapomněla.

Veškeré informace o  kampani, o  tom jak správně uzlovat, nebo 
jak na prevenci se lze dozvědět na webu www.udelejuzel.cz, kde 
také lze kampaň a  organizaci Mamma HELP podpořit, nebo zaslat 
elektronický uzel se vzkazem každé ženě, na jejíchž prsou vám 
záleží. Tak ani vy v zájmu zdravých prsou nezapomeňte na prevenci 
a udělejte (jí) uzel! A nejen v říjnu!

Ing. Ludmila Kubátová
koordinátorka Mamma HELP centra České Budějovice

CO SE DĚJE NA 
HLUBOKÉ
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Hlubocké kameny – místo 
setkávání

Před třemi lety se na mě obrátili moji hlubočtí přátelé, abych jim pomohl 
postavit menhir, což je určitá modlitba za přátelství vod, země a  lidského 
pokolení. Nakonec jsme se domluvili na komunitním místě na břehu 
Munického rybníka s  výhledem na Kleť. Důležité bylo mít kde opékat 
špekáčky, hovořit o  sobě i  o  záležitostech obecného dobra. Navrhl jsem, 
že přátelství hor a  vod by mohl představovat kámen vyrůstající ze dna 
rybníka…

Místo samotné leží na spojnici poutního kostela v Kájově, vrcholu Kleti, 
Zámeckého vrchu na Hluboké a  kruhového hradiště Baba, starého stejně 
jako poslední a  největší přestavba Stonehenge. Z  pokusu postavit kámen 
se začala odehrávat úvaha o  jihočeské krajině a povaze lidí, kteří zde žijí. 
A nejenom to: ukázala se jakási Praevropská unie, Říše středu ležící mezi 
Alpami dávajícími měď, jižními Čechami poskytujícími zlato a cínonosnými 
Krušnými horami. Čeká-li nás návrat k lokálním ekonomikám, budeme se 
vracet k původní místní mentalitě, klidné hladině rybníků, hvězdám ve výši 
i kosmickému smutku, který vede k úvahám o počátcích věcí.

Václav Cílek

Tolik z úvodu knihy, která právě vyšla: V síti paměti uvízl, Slunce se ptal.
Kniha stojí 278 Kč a je možné jí zakoupit v Infocentru a v Knihkupectví 

u pí. Trčkové.
Hlubocké kameny už stojí, knihu si můžete přečíst, a my všichni ostatní 

můžeme doufat, že na místě setkávání u kamenů se budou setkávat bytosti 
láskyplné a  přemýšlející, nikoli ti z  kmene Vandalů… Ale prý ani oni 
nebyli jen špatní.

Díky nápadu Jindřicha Soukala, výtvarníkovi Matouši Holému, 
RNDr.  Václavu Cílkovi, požehnání nového pana faráře a  všem lidem 

okolo tady máme místo, kde můžeme přemýšlet nebo opékat špekáčky. 
Přemýšlet ovšem můžeme na všech místech okolo naší Hluboké, i dál…

Podpora cestovního ruchu
Město Hluboká nad Vltavou v letošním roce zrealizovalo projekt "Vybavení 
infocentra Hluboká nad Vltavou informačním panelem a tvorba webových 
stránek" za finanční podpory z  dotačního titulu Jihočeského kraje. Jak 
již sám název napovídá, město Hluboká nad Vltavou se může pochlubit 
novými tzv.  responsivními webovými stránkami www.hluboka.cz. Stránky byly obnoveny podle grafického 
návrhu, který byl podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje v minulém roce. Další novinkou je instalace 
LED informačního panelu do Infocentra Hluboká nad Vltavou, který bude sloužit návštěvníkům a občanům 
města k informování o aktuálním dění ve městě, zejména kulturních, sportovních a společenských akcích. Panel 
o rozměrech 80 x 137 cm s úhlopříčkou 152 cm byl nainstalován do jednoho z čelních oken v přízemí budovy. 
Projekt byl zrealizován za použití nových informačních a komunikačních technologií na podporu cestovního 
ruchu ve městě i okolí.

Mgr. Lucie Jozová, Odbor ekonomický a správy majetku
www.hluboka.cz

Úvodní pasáž ze vzkazu uloženého do kamene:
Milí potomci budoucích časů,
pokud čtete tuto zprávu, znamená to, že jste objevili vzkaz od nás, kteří 
prožívali své životy v těchto místech před Vámi. Píše se rok 2016, je září 
krásného teplého léta.

Naše město a  okolí, celá Česká republika je krásným místem pro 
život, a přes problémy a smutky, které každodenní život občas přináší, 
neznám místo, kde bych žil raději.

Jsem šťastný, že se spolu s ostatními občany mohu podílet na rozvoji 
našeho města.

Naši Hlubokou, celou naši vlast milujeme, a žije se nám v ní dobře. 
Poslední – II. světová válka – skončila v roce 1945 a nám je dopřáno 
prožívat nepřetržitě přes 70 let v míru. V roce 1989 se naše vlast spolu 
s dalšími zeměmi východního bloku zbavila komunistické diktatury.

Svět  – do té doby ekonomicky a  politicky rozdělen na dvě části, 
se spojil. Od této chvíle budujeme novou Evropu a  navazujeme 
rovnoprávné vztahy jako svobodní občané země, do které se vrátila 
svoboda slova a podnikání. Přesto není vše růžové, dnešní Evropa se 
potýká také s problémy masivní migrace a terorismem.

Doba přelomu tisíciletí procházela rychlými změnami, dávný 
vynález knihtisku nyní předčila doba počítačů, chytrých telefonů, 
internetu. Čas jakoby se zrychlil a  propojil lidstvo celé naší planety. 
Internet a mobilní telefony považují naše děti za samozřejmost, ale my 
ještě dobře pamatujeme svět bez nich.

Informační propojení objevilo nové možnosti sdílení – a  tak i my 
lákáme občany i  turisty k  prožívání hezkých chvil v  našem městě. 
Rozhodně je zjevné, že na Hluboké se pořád něco děje. Ať už na zemi, 
ve vzduchu či ve vodě, na poli kulturním či sportovním. Facebookové 
a webové stránky svými příspěvky, fotografiemi či krátkými filmovými 
šoty dokumentují události ve městě, a tato media sdílejí různí účastníci 
celého světa.

Naše město je nám milé, a komunita, která v něm žije, je přátelská 
a pospolitá.

Vymýšlí zajímavé akce, které nás obohacují.
Jednou z  nich je vztyčení kamenů, které symbolizují naše spojení 

s  tisíciletou historií těchto míst, na břehu Munického rybníka. Náš 
vzkaz, který jsme při této příležitosti Vám budoucím zanechali, Vám 
předáváme s láskou a pokorou.

Přejeme Vám šťastné životy na místě, kde jsme žili i my. Naplněné 
prací, která Vás bude těšit a životem s rodinami a sousedy, kteří Vám 
budou milí.

Tomáš Jirsa, starosta města v letech 1994 - dosud (rok 2016)
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ORANŽOVÝ 
ROK

Sobotní odpoledne 10. září 2016 proběhlo na Hluboké a v Bavorovicích 
ve jménu sportu a  zábavy. Sportovně relaxační areál připravil zajímavé 
disciplíny pro malé i  velké Hlubočáky pod hlavičkou Hlubockých 
sportovních her. Dospělí mohli zápolit v  přetahování lanem, závodit 
se svázanými nohami, vyzkoušet si překážky v  Pardálově výběhu, utkat 
se v minifotbale, ve stolním tenise ne v plážovém volejbale. Děti si také 
vyzkoušely překážkovou dráhu na kolech, chůzi na chúdách a další zábavné 
disciplíny. Myslelo se také na seniory, pro které byl přichystán minigolf, 

petanque nebo dáma. Odměnou všem zaregistrovaným návštěvníkům 
byl kromě jiného také volný vstup do adrenalin parku, hudba a  pečené 
prase. O něco dál v přilehlých Bavorovicích mezitím probíhala akce pro 
místní občany Vesnice v pohybu aneb Hawaii v Bavorovicích. Připravené 
disciplíny se nesly v  duchu prázdnin u  moře, nechyběla ani večerní 
veselice s hudebním programem a vystoupení místního Velkého spolku 
perfektních holek.

Zářijové sportovní akce

V  sobotu 17.  září  2016 proběhly na Hluboké již tradiční slavnosti 
vína. O zahájení se postaral Karel  IV. se svojí družinou v podání herců 
Kulturní společnosti Alta a pan starosta Ing. Tomáš Jirsa. Poté nás svým 
tanečním uměním opět potěšily mažoretkové hlubocké princezničky 
i jejich větší kolegyně. Organizátor akce CVČ Poškolák přichystal bohatý 
kulturní program, který nejen slovem provázel p.  Miroslav Surka, ale 
také jako dirigent CBC Big Band. Milým hostem se již po druhé stala 
zpěvačka Dasha, která si připravila známé a oblíbené melodie. Vystřídala 
jí dětská dechová hudba Baboučci pod vedením Daneše Sládka ze ZUŠ 
Piaristické nám. České Budějovice. Dalším bodem programu bylo 
vystoupení folklorního souboru Bystřina pod vedením Terezy Kadlecové 
a poté cimbálová muzika Štěpána Hanuše. Po celou dobu slavností mohli 

návštěvníci ochutnávat vína v hotelu Záviš, kam se po ukončení hlavního 
programu na náměstí přesunula i  stylová cimbálová hudba. Součástí 
slavností byl také dobročinný knižní bazar, kde si mohli přítomní zakoupit 
darovanou knihu a podpořit tak činnost Dětského domova v Boršově nad 
Vltavou.

Město Hluboká nad Vltavou děkuje organizátorům akcí za odvedenou 
práci, všem účinkujícím a návštěvníkům za účast a hlavnímu partnerovi 
Jaderné elektrárně Temelín Skupiny ČEZ za partnerství v rámci projektu 
Oranžový rok 2016.

28.  října  2016 nás čekají ještě Rybářské slavnosti tentokrát na břehu 
Munického rybníka.

Slavnosti vína na Hluboké
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Sporthotel Barborka otvírá 
restauraci pro veřejnost

Několik let sloužila restaurace Sporthotelu Barborka pouze hotelovým 
hostům, občanům Hluboké pak pouze v  letním období. Nyní zůstane 
otevřená pro veřejnost i přes zimu. Chceme se soustředit na zajímavá 
jídla z naší i  evropské kuchyně, ale i na zapomenuté nebo opomíjené 
recepty. Restauraci oficiálně otevíráme 7.  října, a  na úvodní týdny 
jsme pro naše hosty připravili kulinářskou cestu několika evropskými 
zeměmi, dále pak staročeské recepty a tradiční podzimní ryby a zvěřinu. 
Menu bude vždy týdenní od pátku do následujícího čtvrtka. V  úterý 
11.  října navíc proběhne celorepubliková akce Den soukromého 
podnikání, v  rámci které budeme nabízet speciální ochutnávkové 
pětichodové menu.

Restaurace bude mít otevřeno vždy PO-PÁ 17-22h a SO-NE 11-22h.
Rezervace lze provádět emailem nebo na telefonu 702 170 442.

Petra Nel Smolová
Spirálová cesta

 

Petra Nel Smolová 
 

Spirálová cesta 
 

 
 

Víkendový seminář s astroložkou  
 

Kdy:  5. a 6. listopadu 2016 
Čas konání: sobota 10.00 - 19.00 hod., neděle 9.00 - 16.00 hod. 

Cena semináře: 2.100 Kč 
Kde:  Sporthotel Barborka, Hluboká nad Vltavou, Zahradní 879, 373 41 

 
Seminář, je zaměřen na pravidelně se opakující cykly, kterými procházíme. Každý účastník 
pozná své cykly dle čaker, svůj roční cyklus, své pyramidy vývoje a základní cykly Saturna - 
zralosti, Jupitera - moudrosti a Urana - pravdy. Tak, aby klient pochopil, jaké má v dané chvíli 
životní téma, o co jde, a jak nejlépe pochopit a rozvíjet svůj potenciál. Díky pochopení svých 
cyklů se člověk může vyvarovat zbytečnému zabloudění, či věnování pozornosti 
nepodstatnému. 
Naučíte se nástroje, jak tyto cykly vypočítat pro sebe i ostatní. Seminář je proto vhodný i pro 
terapeuty a pracovníky, kteří pracují s lidmi. Tento způsob vám dá vhled do dané situace 
člověka. 
Seminář je otevřen všem, i když nemáte znalosti astrologie. Postačí mít otevřenou mysl a 
nadšené srdce. 

Přihlášky na seminář zasílejte na adresu agentury: tiliatara@seznam.cz  
Informace M. Bláhová 607 118 180 

V místě je možné se ubytovat. Rezervace ubytování a stravování na tel.  607 117 026. 
 www. sporthotelbarborka.cz 

Seminář, je zaměřen na pravidelně se opakující cykly, kterými 
procházíme. Každý účastník pozná své cykly dle čaker, svůj 
roční cyklus, své pyramidy vývoje a základní cykly Saturna 
- zralosti, Jupitera - moudrosti a  Urana - pravdy. Tak, aby 
klient pochopil, jaké má v  dané chvíli životní téma, o  co 
jde, a  jak nejlépe pochopit a  rozvíjet svůj potenciál. Díky 
pochopení svých cyklů se člověk může vyvarovat zbytečnému 
zabloudění, či věnování pozornosti nepodstatnému.

Naučíte se nástroje, jak tyto cykly vypočítat pro 
sebe i  ostatní. Seminář je proto vhodný i  pro terapeuty 
a  pracovníky, kteří pracují s  lidmi. Tento způsob vám dá 
vhled do dané situace člověka.

Seminář je otevřen všem, i když nemáte znalosti astrologie. 
Postačí mít otevřenou mysl a nadšené srdce.

Přihlášky na seminář zasílejte na adresu agentury: 
tiliatara@seznam.cz

Informace M. Bláhová 607 118 180
V  místě je možné se ubytovat. Rezervace ubytování 

a stravování na tel.: 607 117 026.
www. sporthotelbarborka.cz

Víkendový seminář s astroložkou
Kdy: 5. a 6. listopadu 2016

Čas konání: sobota 10.00 - 19.00 hod., neděle 9.00 - 16.00 hod.
Cena semináře: 2.100 Kč

Kde: Sporthotel Barborka, Hluboká nad Vltavou, Zahradní 879, 373 41
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Co na sebe Eva Bůrková 
v posledním čísle HZ neřekla

Před 35 lety si obvodní lékaři nemohli zdravotní sestry 
do svých ordinací vybírat. Byly to hlavní sestry OUNZ, 
které o tom rozhodovaly. V té době vznikla také nová 
sesterská specializace tak zvaných geriatrických 
sester, které pomáhaly tehdejším obvodním lékařům 
navštěvovat starší pacienty v jejich domovech. Práce to 
byla náročná, většinou jezdily na kolech, nebo chodily 
pěšky a pomáhaly všem, kteří se nemohli do ordinace 
dostavovat sami.

Tehdy jsem, jako pacient na infekčním oddělení, poznal sestru Evu 
Bůrkovou, Hlubočandu, která souhlasila s  tím, že by nastoupila jako 
geriatrická sestra v  mém zdravotním obvodu. Měla velké odborné 
zkušenosti získané dlouholetým působením na interně a  infekčním 
oddělení. Byla ale také nesmírně citlivá, empatická a byla příkladem toho, 
jak se lidé mají k sobě chovat.

Dovedla se samostatně a správně rozhodovat i za okolností, kdy neměla 
možnost problém konzultovat s  lékařem. Jednou byla svědkem těžkého 
alergického šoku, včas podala správný lék, a přivolaná záchranná služba 
již pouze konstatovala: „Udělala jste, paní kolegyně, vše správně, my už 

můžeme jet zpátky.“ Její znalosti infekčních nemocí, zvláště „pupínkových“ 
onemocnění, byly ohromné, a vždy bylo dobré je s ní konzultovat.

V roce 2002 byla vyhodnocena v celostátní soutěži Sestra roku, získala 
ocenění a stala se finalistkou. Přijetí se konalo na Žofínském ostrově s paní 
Dagmar Havlovou.

Pomáhala také při organizaci Jihočeských gerontologických 
dnů  – celostátní konferenci, které se zúčastňovalo až 600 odborníků. 
Spolupracovala na klinických studiích některých nových léků týkajících 
se Alzheimerovy choroby.

Pracuje již od roku 1990 v  Poradně pro poruchy paměti, naší první 
specializované ordinaci v  tehdejším Československu. Pomáhá při dosti 
komplikovaných psychotestech stanovovat diagnózu.

Pracovala jako vrchní sestra v  Domově důchodců, ve funkci, kterou 
musela opustit, což ji velmi mrzelo, stejně jako mnohé klienty tohoto 
domova. Stále však tam dochází i  nadále, a  je tak v  kontaktu se všemi, 
kteří potřebují pomoc pro své obtíže s pamětí.

Pomáhá v ordinaci kolegy Jakovljeviče a navštěvuje i jeho starší pacienty.
Eva Bůrková naplňuje vrchovatou měrou svými 60 lety práce ve 

zdravotnictví vše, co je smyslem slibu a přísahy zdravotních sester.

Je tedy jen na místě popřát Evě uprostřed rodiny i mezi jejími pacienty 
mnoho šťastných chvil.

Jan Reban

Podmínky pro vydávání 
parkovacích karet
Města Hluboká nad Vltavou
Pro bezplatné parkování občanů na parkovacích místech a veřejných 
parkovištích, vymezených v bodě 1, vydává Město Hluboká nad Vltavou 
prostřednictvím Podniku místního hospodářství, (dále jen PMH), 
parkovací katy za následujících podmínek.

Obecné zásady:
1) Parkovací karta opravňuje držitele bezplatně parkovat motorové 
vozidlo na místech určených Městem Hluboká. (V  současné době na 
Masarykově ulici.)
2) Parkovací karta umožňuje bezplatně zaparkovat i  na parkovacích 
místech s časovým omezením, nejdéle však po dobu určenou dopravní 
značkou.
3) Každá karta je opatřena jedinečným číslem karty
4) Každá karta je vystavena pro jedno vozidlo, jehož RZ je uvedena na 
parkovací kartě
5) Karta je nepřenosná
6) První karta je vydána k vozidlu zdarma
7) Vydání další karty (ztráta, poničení karty) je zpoplatňováno:
a. Vydání nové karty za kartu ztracenou: 200.- Kč

b. Vydání nové karty – náhrada poničené karty: 100.-Kč
c. Vydání nové karty pro nečitelnost údajů- vyblednutí tisku  apod. - 
zdarma
8) Správu parkovacích karet, jejich evidenci a  vydávání zajišťuje pro 
Město Hluboká nad Vltavou Podnik místního hospodářství v Hluboké 
nad Vltavou
9) Parkovací karta se vydává pouze na osobní automobily a motocykly 
(rozhodný je údaj podle technického průkazu motorového vozidla – dále 
jen TP)
10) Žadatel o vydání parkovací karty musí doložit k ověření podmínek 
pro vydání karty:
a. Občanský průkaz
b. Technický průkaz vozidla
c. Písemné prohlášení zaměstnavatele (pouze v  případě Podmínky A. 
odrážka c)
11) Na vydání pakovací karty není právní nárok. V  individuálních 
případech může rozhodnout o vydání parkovací karty rada města.
12) Vydaná parkovací karta neopravňuje držitele k porušování obecně 
závazných předpisů ani Zákona o provozu na pozemních komunikacích.
13) Držitel parkovací karty je povinen ohlásit PMH jakoukoli změnu 
vedoucí k  zániku PK (prodej vozidla, změna trvalého bydliště  apod.) 
a parkovací kartu vrátit na PMH.

Purkarečtí pozvali Karla IV. na 
jeho hrádek
8.  října ve 14  hodin chceme slavnostně odhalit informační tabuli 
u  Karlova hrádku. Účast přislíbil Karla  IV. (pan Vocilka z  Kulturní 
společnosti Alta přislíbil, že Karla IV. přivede… takže pro všechny ostatní 
to bude překvapení.)

Ohledně návrhu obsahu tabule byli osloveni paní Sudová z  týnského 
muzea, a  ta zprostředkovala spolupráci s  ředitelem Státního archivu 
Danielem Kovářem v Č. Budějovicích. Informace na tabuli jsou zajímavé 
a jistě si je rádi přečtou nejen kolemjdoucí.
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Od roku 2017 nabízí Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích možnost studia v  rámci univerzity třetího věku (U3V) 
v programu Člověk, dějiny, slovesnost.

Program vychází z  odborného zázemí nejvýznamnější humanitně 
zaměřené fakulty v Jihočeském kraji: kurzy se zabývají otázkami regionální 
archeologie, historie, jazykovědy

i  literární vědy. Přednášející jsou předními odborníky, kteří v  dané 
oblasti vědecky bádají a  dokáží o  svém oboru erudovaně a  poutavě 
hovořit. Studujícím se tak nabízí ucelený program v oblasti humanitních 
věd, který je seznámí s  hlavními tématy, jimž se pracovníci filozofické 
fakulty odborně věnují.

Výuka je organizována po semestrech, základní ucelený program U3V 
je šestisemestrální. Přijímací zkoušky se nekonají.

Základními formami kontroly a  hodnocení v  oborovém studiu U3V 
jsou zápočet, kolokvium, nebo zkouška (bude specifikováno vždy na 
začátku výukového bloku).

Absolventy U3V se stávají účastníci, kteří splnili stanovený rozsah učiva 
daného oboru, vypracovali a  obhájili závěrečnou práci. Uchazeč/ka se 
může účastnit pouze vybraného/vybraných kurzů (pak ovšem nezíská 
osvědčení o absolvování U3V). Úspěšným absolventům studijních oborů 
vydává Jihočeská univerzita osvědčení o studiu.

Program: Člověk, dějiny, slovesnost
Počet semestrů: 6
Kurzy programu:

Začátek výuky: únor 2017
Začátek zápisů: 1. 11. 2016
Cena za semestr: 600 Kč

Další informace: www.ff.jcu.cz nebo tel.: 38 903 4803 (M. Hosnedlová)

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě JU

Poděkování
Stala se mi banální příhoda, jako někdy každému z nás. Vybila se baterie 
u dálkového ovladače garážových vrat. Bylo 18 hodin. Všude zavřeno. Jak 
garáž zavřu? Smutná z toho, co budu dělat, jsme potkala kamarádku M. K., 
která měla skvělý nápad, abych se poradila s městským policistou, který 
právě něco řešil před kostelem.

Když jsem se mu svěřila se svým „problémem“, byla jsem překvapena 
jeho reakcí, pochopením a snahou mi pomoci. Baterii jsme sehnali.

A proto bych touto cestou chtěla poděkovat strážníkovi panu Michalovi 
Saitzovi z Městské policie Hluboká nad Vltavou.

Jiřina Stráská

P. S. Jeho ochotu a vstřícnost bych dovedla pochopit, kdyby před ním 
stála mladá pohledná dívka, ale on pomohl – bez zaváhání – ženě více než 
osmdesátileté.

Prosba o spolupráci
Dne 21. 9. 2016 mezi 10.15 až 11.15 hod., nějaký občan vysypal odpad do 
strže u  „Bíláku“. Jedná se o  dřevotřískový nábytek, židle, koberce a  další 
drobné věci pravděpodobně z vystěhovaného, nebo rekonstruovaného bytu.

Vzhledem k objemu odpadu musel být k přepravě použit přívěsný vůz 
za osobní automobil, nebo tranzit případně nákladní auto. Vozidlo muselo 
být zaparkováno na cestě ke staré oboře.

Prosíme občany, kteří toho dne mezi 10.15 až 11.15 projížděli Bílákem 
mezi lesním závodem a Hamry a všimli si popsaného jednání, případně 
budou schopni z fotografií identifikovat původce odpadu, aby laskavě své 
poznatky nahlásili na městskou policii případně na městský úřad.

Děkujeme
Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou

Kontakty:
Městská policie - 387 001 334, 774 728 009, 775 965 442
mestska.policie@hluboka.cz
Městský úřad - 387 001 322, posta@hluboka.cz

Domov důchodců u Zlatého Kohouta 
hledá pracovní sílu do kuchyně, nástup možný ihned  ■ kontakt: 602 451 110; 387 966 160
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Ano, ten, který i  pro Hlubokou před lety udělal srovnávací fotografie 
Hluboké „před sto lety“ a dnes… Slavnostní předání proběhlo v obřadní 
síni českobudějovické radnice 19. 9. v devět hodin ráno. Jaký dojem v něm 
uznání krajského města zanechalo?

Přátelé, známí a kamarádi, řekl nám oslavovaný fotograf. Po deseti letech 
nominací jsem za loňský rok obdržel Cenu města České Budějovice.

Opravdu jsem se v roce oslav 750 let založení města nezastavil. Je to pro 
mě velká čest a určitě budu hrdý nositel tohoto ocenění.

Nedá mi to, abych se nepochlubil novou srovnávací knihou, která vyjde 
ještě v letošním roce.

Sám se na ni moc těším. Srovnání bude tentokrát na dvou stranách A4. 
Na jedné straně stará fotografie a na druhé nová. Při této velikosti se objeví 
spousta detailů, které určitě čtenáře zaujmou.

Porovnání skvěle otextoval Daniel Kovář, ředitel státního okresního 
archivu v Budějovicích.

Přeji krásný podzim a mějte se skvěle!

ÚSPĚCHY

Oceněný fotograf Milan Binder

Žáci složili zkoušky z angličtiny
Minulý týden proběhlo slavnostní předávání certifikátů žákům ZŠ 
Hluboké, kteří se v  loňském školním roce zúčastnili mezinárodních 
jazykových zkoušek z angličtiny. Jedná se o jazykové zkoušky Cambridge 
English. Možnost účastnit se těchto zkoušek zaštiťuje naší škole Evropské 
centrum jazykových zkoušek České Budějovice. Žáci byli celý minulý 
rok v  rámci speciálního kurzu připravováni právě na složení zkoušek 

dané úrovně. Jedná se o  zkoušky YLE (tzv.  dětské zkoušky) a  letos 
dokonce někteří žáci úspěšně složili i zkoušku KET (tzv. velké zkoušky). 
Slavnostního předávání se zúčastnil starosta města Hluboká nad Vltavou 
Ing. Tomáš Jirsa, ředitel ZŠ Hluboká nad Vltavou Mgr. Jaroslav Schmied, 
zástupkyně Evropského centra Mgr.  Adéla Janušová a  paní učitelky, 
které děti ke zkouškám připravovaly, Mgr.  Magda Jíšková a  Mgr.  Šárka 
Jeřábková.
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Bylinková zahrada 
„U berušek a broučků“
Děti si samy vypěstovaly zdravé jídlo

Unikátní projekt se rozhodli uskutečnit v  mateřské školce v  Hluboké 
nad Vltavou. Děti si s  pomocí učitelek založily vlastní zahrádku, kde 
pěstují nejenom bylinky potřebné k  dochucování jídel, ale i  zeleninu, 
především rajčata, okurky a  oblíbený hrášek. Projekt našel podporu 
u  Nadace ČEZ, která na bylinkovou a  zeleninovou zahrádku věnovala 
50 tisíc korun.

Kdo má dnes službu na zalévání a kdo bude sklízet? Tak neobvykle 
začíná den v  mateřské školce Masarykova v  Hluboké nad Vltavou. 
Od jara do podzimu se děti pravidelně střídají v  péči o  bylinkovou 
a zeleninovou zahrádku, jen několik metrů od nich na zahradě. Děti zde 
pěstují nejenom bylinky k dochucování jídel a přípravě zdravých čajů, ale 
i různé druhy zeleniny, které se uplatní při svačinách a obědech. Podle 
slov vedoucí učitelky a  autorky projektu Dany Kostečkové je práce na 
zahrádce pro děti zábavou a zároveň odměnou. „Nejen, že děti pochopí, 
kde se bere jídlo, které dostávají na talíř, ale zároveň je to i  nenásilná 
výchova. Ale hlavně, když si to samy vypěstují, daleko víc jim to chutná.“

Potvrzují to i  samy děti, které se do role pěstitelů vžily s nebývalým 
nadšením. Ne vždy zvládají práci jako profesionální zahradníci, ale fakt, 
že to, co ještě před několika dny zalévaly, mohou sníst, je přinejmenším 
baví. „Nejvíc se mi líbilo, když jsme to připravovali a malovali truhlíky 
a chutnají mi teď asi nejvíc rajčata,“ říká pětiletý Matýsek Hantek. Kromě 
čerstvé zeleniny a bylinek už ale v letošním roce děti ochutnaly i vlastní 
špenát, nebo sezónní dýňovou polévku.

Zahrádku děti získaly díky podpoře ČEZ, 50 tisíc korun pokryl nákup 
zahradnických potřeb, truhlíků a sazenic.

„Aktivitu a nadšení školky velmi oceňuji. Není jednoduché skloubit 
práci a  radost u  tak malých dětí, ale tady se to povedlo,“ říká starosta 
Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. A  Petr Šuleř, vedoucí útvaru 
komunikace elektrárny dodává „Je úžasné vidět děti, které dobrovolně 
jedí zeleninu a bylinky. Z vlastních zkušeností vím, že to rozhodně není 
samozřejmost.“

Právě podpora zdravého životního stylu byla pro Nadaci ČEZ 
rozhodující. Zahrádka tak uspěla v konkurenci stovek projektů. „Správní 
rada zohlednila právě to, že jde o projekt kombinující školství a zdravý 
životní styl. V dnešní době, kdy samotné pěstování zeleniny se pomalu 
vytrácí ze zahrad, je něco podobného velmi potřebné,“ říká člen správní 
rady nadace ČEZ František Lust.

Kromě výsadby bylinkové a  zeleninové zahrádky podpořila Nadace 
ČEZ výsadbu stromů. Jen v  letošním roce vzniklo díky ní šest nových 
alejí v jižních Čechách.

fo
to

: a
rc

hi
v 

šk
ol

ky



Hlubocký zpravodaj | říjen 2016strana 18

VZPOMÍNKOVÝ 
SERIÁL

SPORTOVNÍ STŘÍPKY
Hokej

Stejnou vážnost jako fotbal, měl u  nás i  hokej. Ten měl ovšem proti 
fotbalu tu nevýhodu, že se muselo čekat, až bude led. Původní hokejový 
stadion stával v místech, kde v současnosti jsou haly na tenis. Dokud ten 
nebyl, hrával se hokej na Staré řece. V  boudě na břehu bývaly složené 
části mantinelu, které se na ledě poskládaly do tvaru hřiště, a  hrálo se. 
Tyto heroické doby znám pouze z vyprávění svého otce a jeho kamarádů. 
Počátkem padesátých let vznikl v  místech, kde jsou dnes tenisové haly, 
hokejový stadion, sloužící pochopitelně i jako kluziště. Ten měl ještě ostré 
rohy, jejich zakulacení přišlo o něco později. Střídačky byly postaveny na 
té straně, kde stadion sousedil s Podskalskou loukou. Naproti střídačkám 
stávala rozhlasová kabina s kabinou časoměřičů a trestnou lavicí, byl v ní 
i sklad nářadí a barev.

Když v zimě uhodily mrazy, chodili chlapi kropit hřiště ve dne i v noci. 
Čím silnější se totiž podařilo vytvořit ledovou desku, tím vydržel led déle, 
někdy až do konce února. Když to tak probírám, bývalo tehdy v  zimě 
chladněji, než nyní a také padalo více sněhu. Po nějaké rolbě k úpravě ledu 
nebylo tehdy vidu ani slechu. S koncem třetiny naskákali na led pořadatelé 
s  dřevěnými hrably a  v  rojnicích stahovali sníh a  ledovou tříšť. Další 
aktivisté pak vyhazovali sníh uhelnými lopatami za mantinel. Největší 
hromady sněhu bývaly kolem kabiny časoměřičů a směrem k tenisovým 
kurtům, my jsme je samozřejmě využívali jako tribuny. Když padal sníh, 
muselo se uklízet rychleji, aby se hráčům neztrácel pod sněhem puk, a tak 
se zapojovali do úpravy plochy i  hokejisté obou družstev. Naprostým 
výkřikem techniky byly sáňky, na kterých byl připevněn sud s  vodou 
a  s  kohoutkem, kterým se pouštěla voda na hadr, připevněný na lajsně 
za sáňkami. Když mrzlo, byla takto upravená plocha výborná, jenomže, 
i  když saně byly dvoje, trvala přestávka někdy déle než celá třetina. 
Z dnešního pohledu se takové úpravě ledu nedá ani věřit.

Zápasy se hrávaly od osmi hodin večer, takže někdy jsme přicházeli 
domů krátce před půlnocí, což sice bylo hrubě proti školnímu řádu, ale 
když to bylo v  doprovodu rodičů, nikdo nic nenamítal. Na večerních 
zápasech bývaly často i dvě stovky diváků, utkání měla nezapomenutelnou 
atmosféru. Tatran Hluboká hrával tehdy v hokeji I. třídu Západ a někdy 
tam bývaly řežby připomínající zápasy kanadských rváčů Saskatoon 
Quakers. Kromě toho se na Hlubockém kluzišti párkrát i krasobruslilo, 
ale to bylo opravdu jen výjimečně. Tehdy totiž bylo krasobruslení 
ohromně populární, a  to hlavně díky sourozencům Romanovým, kteří 
se v  šedesátých létech stali mistry světa v  tancích na ledě. V  roce 1964 
se např. uskutečnil v Č. Budějovicích už pátý ročník Velké ceny Českých 
Budějovic v tancích na ledě, který Eva a Pavel Romanovi vyhráli a v hledišti 
bylo 8 000 diváků!

Pro nás kluky byl prioritní hokejovou událostí turnaj školních tříd 
v  rámci zimních SHM. Ten se hrával na konci sezóny, když mužstva 
Tatranu měla již soutěže dohrané a kluziště už nepotřebovala. Tedy, hrával 
se, lépe řečeno, hrál se, když zůstal led. Poprvé jsme hráli tento turnaj 
v  šesté třídě ZDŠ, ale bohužel nám chyběli nejlepší hráči. V  létě roku 
1963 vypukla totiž v Hluboké nad Vltavou epidemie infekční žloutenky, 
která nemilosrdně pokosila čtvrtinu školy. Neustále jsme se dozvídali, 
kdo onemocněl, koho odvezla sanitka do nemocnice a každý den jsme si 
starostlivě prohlíželi oči, nemáme-li je žluté. Ti, co onemocněli, nesměli 
celý rok chodit na tělocvik a ve školní jídelně tvořili zvláštní řadu a fasovali 
u okénka dietní jídla. Bylo i dost dětí, které díky těžkému průběhu nemoci 
stonaly celý rok a musely pak třídu opakovat.

Ale zpátky k  hokeji. Družstvo jsme jakž takž dali dohromady, ale 
zkušenosti s  hokejem jsme měli nulové. Maximum výbavy krom bruslí 
a  hokejek tvořily všelijak povypůjčované chrániče holení, sem tam měl 
někdo hokejové rukavice. Většinou jsme měli na holeních fotbalové 
chrániče, které se daly koupit v  hračkárně u  Márů za 13 korun. Byly 
levné, také toho moc neuchránily. Velká hokejka stála tehdy 18 korun, 

což se z dnešního pohledu jeví jako naprosto směšné, tenkrát to ale žádná 
směšná částka nebyla. Kdo měl možnost, vlastnil na tehdejší dobu úžasnou 
hokejku, které se říkalo „kalaška“. Výrobcem byl, jak název napovídá, pan 
Kalaš z  Hluboké, který vyráběl na tehdejší dobu velice kvalitní lepené 
hokejky, které hlubockým hokejistům záviděli i budějčáci.

Pravidla jsme v  podstatě neznali, něco jsme měli odkoukané 
a odposlouchané z televize, kde občas běžel přenos první ligy. V oné době 
hrálo prim družstvo ZKL Brno (ZKL = Závody Kuličkových Ložisek), 
Spartak Praha Sokolovo (pozdější Sparta), VŽKG Ostrava (Vítkovické 
železárny Klementa Gottwalda) a  Slovan Bratislava. Někteří z  nás ale 
neměli o pravidlech ani šajn, ofsajd a červená nebo modrá čára jim nic 
neříkaly.

Byli jsme na turnaj natěšení, ale náš první soupeř byla třída 7. B, která 
dávala základ hokejovému družstvu školy, hoši měli i  výstroj a  určité 
znalosti taktické a hlavně, uměli bruslit, uměli to s hokejkou a pukem, a na 
rozdíl od nás si dokázali přihrát. Brankáři dostali celou výstroj půjčenou 
od hokejového oddílu. Chudák náš brankář se v  tom vůbec neuměl 
pohybovat a do branky jsme ho museli dostrkat. On tam stál jako solnej 
sloup, když se pohnul, padnul a zůstal ležet tak dlouho, dokud jsme ho 
nezvedli. My ostatní jsme po ledě pajdali jako kachny a  víc jsme leželi, 
než stáli. Apokalyptický hokej jsme prohráli 22:0 a  mohli jsme prohrát 
ještě víc, jenže sedmáky už nebavilo dávat góly. Stáli na své modré a čekali, 
až se k nim dopajdáme, pak nám vzali puk, někdo s ním dojel k našemu 
paralytickému brankáři a dal gól. Někdy taky nedal, ale nechal tam ležet 
brankáře i s pukem, vrátil se a čekal, až gólmana zvedneme a narychtujeme 
do bojové pozice.

No, a já jsem skončil průšvihem, jak jinak. Hrál jsem v obraně, či lépe 
řečeno, stál jsem v obraně a kolem mě jezdil jistý V.Š., který hokej uměl 
hodně dobře a smál se mi, jak se k němu snažím dopajdat. A tak jsem si 
ho vyčíhnul, a když jel kolem mě, majznul jsem ho hokejkou přes lejtka. 
V.Š. se nevěřícně složil a utkání nedohrál, protože jsem si dal záležet. Jenže 
on zrovna neměl puk, což jsem v zápalu boje nepostřehl, a tak jsem dostal 
trest do konce utkání. Místo mě nastoupil do obrany J.B., který na tom byl 
s bruslením asi jako já, a ten pro změnu po těch hráčích, kteří mu ujeli, 
hokejku házel. Vždycky za to dostal dvě minuty, ale tvrdošíjně odmítal 
pochopit, že se to nesmí. Když už to udělal asi popáté, vyloučili ho do konce 
utkání taky. Já jsem nakonec musel utéct, protože sedmáci v čele s V.Š. na 
mě za střídačkou čekali, že mi dají na budku. Jenže já jsem se prozřetelně 
hned přezul z bruslí, což oni neudělali, a tak jsem jim pohodlně utekl. Do 
druhého dne pak už vychladli, i když V.Š. mi opakovaně temným hlasem 
sliboval, že si mě příště podá. Ale už se k tomu nedostal.

Toto ostudné utkání bylo dobré aspoň k tomu, že jsme získali o hokeji 
určité praktické poznatky. Ti, co dokázali přebruslit až k soupeřově modré, 
věděli, co je to ofsajd. Naší slabinou ovšem byla střelba, protože většina 
z  nás měla problém dostřelit od modré čáry k  brance. Také brankář 
nepadal při každém pohybu, ale zhruba jen při každém třetím. Horší 
to bylo s  přemisťováním. To mu nešlo, a  tak při něm dále padal. Další 
utkání se třídou 7. A  jsme také prohráli, ostatně jiná varianta v  úvahu 
nepřicházela, ale bylo to jenom 6:0. V posledním utkání jsme nastoupili 
proti našim vrstevníkům, ze 6. B, kteří na tom byli podobně jako my. Ne 
sice tak hrozně, ale podobně. Toto utkání se hrálo až za týden, a tak jsme 
vedli ve škole proti sobě psychologickou válku.

„Tak si řekněte, kolik to chcete?“
Vykřikovali naši stratégové, aniž jim dosavadní naše skóre 0:28 jakkoli 

vadilo.
„Nevím, co bysme museli dělat, abysme s váma prohráli.“
Odpověděl nám na to jistý J.L. ze Zámostí a měl naprostou pravdu. Já 

jsem se siláckých řečí nezúčastnil, protože mi bylo jasný, že J.L. má úplnou 
pravdu. Možná jsme byli schopni se bránit mužstvu stejně nemohoucímu, 
jako jsme byli my, ale dopravit puk do jejich branky, to byl zjevně úkol nad 
naše síly. Abychom vyhráli, museli by si dát vlastňáka.

Nadešel den pravdy, poslední den turnaje. Napřed jsme hráli my šesťáci 
o třetí místo a nakonec se hrálo finále mezi sedmáky. Nemohoucí mančafty 
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se do sebe pustily s vervou. Zápas probíhal tak, jak jsem předpokládal. Sice 
jsme dokázali udělat několikrát skrumáž před soupeřovou brankou, ale to 
bylo všechno. Závaly před naší bránou byly častější, ale stejně bezmocné. 
Byla to zoufalá holomajzna, pamatuju se, že starší hoši, kteří nám utkání 
pískali, se často smíchy sotva drželi na nohou. Skončilo to nakonec 0:0. 
Béčko bylo lepší než my, ale ne zase o  tolik, aby nám bylo schopné dát 
gól. Řečeno politicky, jeho převaha byla neplodná a  nebyla vyjádřena 
brankami. Skončili jsme na skóre poslední, což jsem předpokládal, a tak 
mě to nepřekvapilo, ani nerozladilo. Většina mužstva se mnou souhlasila, 
ale našli se teoretici, kteří vyhlásili, že jsme nevyhráli proto, že sudí 
nadržovali béčku. A snad tomu nakonec i věřili.

Hokejové SHM jsme bohužel hráli už pak jenom jednou, ostatní roky 
nebyl led. V tom dalším turnaji jsme byli v pozici starší třídy a měli jsme 
teoreticky i šanci vyhrát, protože jsme měli nejlepší hráče PD a brankáře 
MM, který chytal za školu i Tatran. Jenomže jedna ze tříd pod námi byla 
shodou okolností velmi silná a  tvořila základ školního družstva. Proti 

nim jsme hráli první utkání a tentokrát to byla opravdová bitva. Byli jsme 
v poli jasně horší, ale bránili jsme se zuby nehty a to, co prošlo, spolehlivě 
kryl MM. Vychytal nám nulu a s ní i naději na druhé místo. Druhou nižší 
třídu jsme těsně porazili a před utkáním s rivalem Béčkem nám nezdravě 
stouplo sebevědomí. Utkání, ve kterém jsme se cítili předem jako vítězové, 
jsme prohráli po vlastních chybách 0:1, MM v  brance byl tentokrát 
bezmocný.

Ještě jednou jsme se chystali na veliký turnaj, led vydržel až do poloviny 
února. Jenomže v místě jednoho buly se vytvořil defekt o průměru asi dva 
metry, kde už pod ledovou tříští byl jen holý beton. Díru se přes velikou 
snahu nedařilo zacelit, naopak se zvolna zvětšovala. Ve škole jsme vyhlásili 
zákaz tréninků na stadionu, jen aby led vydržel, ale vedení školy s vedením 
hokejového oddílu nakonec uznalo ledovou plochu s takovým defektem 
za nezpůsobilou. Takže jsme se odvety s věčným rivalem Béčkem už nikdy 
nedočkali.

Vzpomínkový seriálek píše MUDr. Věnceslav Černý

Wellness hotel Diamant

přijme pracovníky na pozice:
■ snídaňová kuchařka (na HPP)
■ pomocná síla do kuchyně (na HPP i brigádně)
Nabízíme dobré platové podmínky, příjemné pracovní 
prostředí.
Nástup možný ihned.

Kontakt: Josef Cingel 
cingel@hoteldiamant.cz tel.: 606 698 606

INZERCE
■ Prodám družstevní byt 2+KK v Hluboké Nerudova 826.
Váš kontakt zašlete na mail nerudova826@volny.cz
Ne realitní kanceláře!

■ Hlubocký občan města hledá byt v  přízemí, nebo 
v  domě s  výtahem, Nabízí rodinný dům jako možnost 
výměny a doplatku. Info: 387 001 321

■ 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: 13. října 2016. Hluboká n. Vlt. – u 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
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Retro Foto aneb fotografická vzpomínka
Povodeň u mlýna v Hamru, rok 1953
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Tenis
Tradiční trunaj MASTERS

V  sobotu 27.  srpna se konal 
v  tenisovém areálu další ročník 
tradičního turnaje „Masters“. Po 
vyrovnaných bojích v  kvalifikaci se 
do finálové skupiny probojovaly čtyři 
tenisové páry. Ve finálové skupině se 
hrálo systémem každý s každým.

Pořadí turnaje Masters 2016:
1. Dvořáková, A. Bůrka
2. Veselý, J. Piskač
3. Etler, V. Piskač
4. R. Mallát, R. Mallát jr.
Devítiletý Románek Mallát (na 

fotce) se stal nejmladším účastníkem 
v historii turnaje a vedl si znamenitě.

JP

Světový fotbalový zápas

V pátek 16. září se sešli na hlubockém hřišti bývalí fotbalisté TJ Hluboká 
k přátelskému utkání a následnému posezení.

Utkání mezi „hlubockými“ a  „zbytkem světa“ se hrálo 2x30 minut. 
V  brance „zbytku světa“ zářil nestárnoucí Václav Bezpalec, ale i  ostatní 
hráči obou týmů svými výkony dokázali, že fotbal hrát nezapomněli. 
Utkání skončilo spravedlivou remízou. Vyrovnávací branku „hlubockých“ 
vstřelil v  poslední minutě utkání Václav Piskač nádhernou střelou 
„volejem“ z hranice velkého vápna po přízemním centru z rohového kopu.

Stará garda Hluboké nad Vltavou:
„Hlubočtí“ vs. „Zbytek světa“ 4 : 4
Branky: Dvořák, Matásek, Hošek, V. Piskač  – Hromádka 2, Lutter, 

Valenta

Poděkování patří Vladimíru Váchovi, který celou akci každoročně 
připravuje a organizuje její zdárný průběh.

JP

Golf
Den otevřených dveří
V neděli 04. 09. 2016 se v Golf Resortu Hluboká konal Den otevřených 
dveří. Během dne proběhlo celkem šest lekcí pod vedením zkušených 
trenérů Pavla Ambrože a  Martina Wörndla. Účastníci mohli trénovat 
dlouhé rány na odpališti a krátké rány na putting green.

Zapůjčení vybavení bylo zcela zdarma.
V tento den si účastníci mohli zakoupit členství v Golf Resortu Hluboká 

se speciální slevou 30  %, které je platné do konce roku 2016 a  zároveň 
i další celý rok 2017.

Poslední prázdninový víkend se velmi vydařil a  počasí bylo slunečné 
a letní. Pro děti byl připraven doprovodný program v podobě her, soutěží 
a  malování od Funpark Panda a  pro dospělé byla připravena zkouška 
z cizího jazyka „na nečisto“ od Jazykové školy Jipka.

Dne otevřených dveří se celkem zúčastnilo kolem 100 návštěvníků.
Od 17:00  hodin byla pro účastníky připravena 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!

Kopaná
Vážení rodiče,

oddíl kopané v Hluboké nad Vltavou pořádá nábor dětí všech věkových 
kategorií. Tréninky a  zápasy probíhají pod vedením zkušených trenérů 
v areálu kopané.

Rozpisy tréninků a kontakty na jednotlivé trenéry:
■ Mladší přípravka – hráči narození 1. 1. 2008 a mladší. Trénink úterý 

a  čtvrtek od 16,30 do 18,00 hod. Trenér Jan Řehoř, 607 651 815, Josef 
Plojhar 724 680 248.

■ Starší přípravka – hráči ročníků 2006 + 2007. Trénink pondělí, středa, 
čtvrtek od 16,30 do 18,00 hod.Trenér Ladislav Dohnal 724 068 828. Michal 
Vochozka 731 425 316.

■ Mladší žáci  – hráči ročníků 2004 + 2005. Trénink pondělí, středa, 
pátek od 16,30 do 18,00 hodin. Trenér Jiří Rubick 724 543 470. Jiří Štabrňák 
602 139 570.

■ Starší žáci – hráči ročníků 2002, 2003. Trénink středa, pátek od 17,30 
do 19 hodin. Trenér David Pechánek 604 210 735.

■ Dorost  – hráči ročníků 1998, 1999, 2000, 2001. Trénink středa, 
pátek od 17,30 do 19,00 hodin., Trenér Stanislav Legdan 776 293 656, Jan 
Procházka 724 618 580.

Za oddíl kopané Vladimír Vácha
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DRAMATICKÉ FINÁLE OBLASTI 
U11
V  neděli 4.  9. se na nových hřištích u  Pardálu uskutečnil finálový turnaj 
Jihozápadní oblasti U11. Na vyvrcholení se sjelo všech 5 týmů, které 
nastupovaly i  v  základní části. Pořadí v  základní části hrálo určitou roli 
i v konečném zúčtování. Družstva dle něj získala bonifikaci (Hluboká 4 b., 
Baseball Plzeň 3, Domažlice 2, Sp. Poříčí 1 a Slavia Plzeň 0). Za každou další 
výhru v zápasech během finálového turnaje si mužstva mohla připsat další 
bod.

Průběh finálového turnaje
Hned první utkání na programu Sokol Hluboká vs Baseball Plzeň bylo 

velmi atraktivní a také dosti klíčové pro konečné pořadí. Nový klub z Plzně 
ukázal své přednosti zejména v obraně, nedělal zbytečné chyby. Hluboká U11 

také nevyužila v útoku přece jen pomalejší nadhoz soupeře, skórovala jen 4 
doběhy a to na soupeře nestačilo. Výsledek Hluboká - Baseball Plzeň 4:6.

Další zápasy začínaly, probíhaly i končily ve velkém tempu. Hrálo se na 
55 minut + dohrávka, vždy souběžně na dvou hřištích. Hluboké se podařilo 
napravit zaváhání z  prvního zápasu proti Slavii Plzeň 10:3 a  Domažlicím 
10:4, také Baseball Plzeň další dvě utkání vyhrál. Bylo skvělé, že ve srovnání 
se zápasy v základní části narostlo množství utkání hraných jako baseball. 
Jen tři zápasy na turnaji se sehrály formou coach ballu.

Hluboká končila turnaj vzájemným zápasem se Sharks Spáleným 
Poříčím. Bylo to velmi zajímavé utkání. Hlubočtí pálkaři stáli tváří v  tvář 
proti rychlému nadhazovači soupeře Honzovi Perničkovi. Celý zápas byla 
Hluboká pozadu za soupeřem. Ve 4. směně nastal důležitý moment. Kája 
Kundrátová výborným švihem odpálila míč rovně do zadního pole a přispěla 
k vyrovnání na 5:5. Poté následovala nastavená směna (tie-break). Do něj už 
Hluboká vstoupila s výrazně vyšším sebevědomím a po změně nadhazovače 

MUŽÍK MÍŘÍ DO AMERIKY, 
ZA ŠANCÍ HRÁT S NEJLEPŠÍMI 
BASEBALLISTY SVĚTA
Před dvěma lety zamířil do extraligové Kotlářky Praha. První sezonu se 
baseballista Martin Mužík z Hluboké nad Vltavou rozkoukával. V té druhé 
už patří k oporám týmu. Za své výkony si 20letý hráč vysloužil pozvánku 
do seniorské reprezentace.

„S týmem odjíždím na Italský baseballový týden, který je pro národní 
tým poslední prověrkou před mistrovstvím Evropy,“ popisuje Mužík.

Není to pro něj žádná novinka. Český reprezentační dres obléká už od 
12 let. „Vynechal jsem pouze dvě sezony,“ upřesňuje.

Za léta v mládežnických reprezentacích stihl získat dvě stříbrné medaile 
z evropských šampionátů, titul mistra Evropy a páté místo na světovém 
šampionátu v kategorií do 21 let. „To jsme ukázali, že český baseball není 
na špatné úrovni,“ vzpomíná Mužík.

Jeho výčet evropských úspěchů by se mohl v  září rozšířit. Mužská 
reprezentace se bude v  Nizozemsku pokoušet vylepšit čtvrtou příčku 
z pražského turnaje před dvěma lety. „Pokud se mi bude dařit právě na 
turnaji v  Itálii, existuje reálná šance, že se do finální sestavy dostanu,“ 
domýšlí Mužík.

První rok v Praze a hned titul
Bohatá reprezentační kariéra mladého baseballisty souvisí s  výbornými 
výsledky na klubové úrovni. Odchovanec baseballového klubu z Hluboké 
nastupoval tři roky ve druhé nejvyšší soutěži. Pak přišel přesun do dresu 
Kotlářky - jednoho z nejlepších týmů v Česku.

„Musel jsem si zvyknout na rychlost nadhazovačů a celý systém hry. To 
je v extralize velmi odlišné,“ vzpomíná na svůj první rok v Praze, se kterou 
ovládl extraligu i  český baseballový pohár. „Z  mého pohledu to nebyla 
povedená sezona. Týmu se však dařilo,“ doplňuje.

Ta druhá byla zcela opačná. Klub skončil v extralize na druhém místě, 
když podlehl rivalům z  Draků Brno. Ale Mužík začal zářit na pálce. 
„Podařilo se mi odpálit 15 homerunů, což je nejvíc v  celé soutěži,“ 
pochvaluje si pravoruký polař.

V  letošní sezoně musel svou pozici catchera přenechat Danielu 
Vavruškovi. „Má pevné místo v  reprezentaci. Navíc je to hráč, který 
nastupoval v nižších ligách v organizaci New York Yankees. A mně se na 
pálce začalo dařit,“ usmívá se Mužík.

Sám přiznává, že všestrannost pozičních hráčů je v  baseballu běžná 
a  nezbytná. A  ačkoli jako chytač nastupuje už od svých deseti let, 
s  přesunem na první pozici neměl problém. „Hodně mi pomohl trenér 
ze Spojených států. Pilovali jsme například švih a různé detaily. Ty jsou 
důležité. Musíte vědět, jak se k tomu postavit nebo správně načasovat svůj 

odpal,“ poodhaluje Mužík. S bývalými profesionálními hráči, kteří mají 
zkušenosti z nejlepší ligy světa - americké MLB, se snaží český baseball 
spolupracovat. A  v  pražské Kotlářce neotálejí. V  současné době tam 
trénuje bývalý hráč Baltimoru Kris Richards.

I Martin Mužík by se jednou rád v nejlepší soutěži světa ukázal. „Je to 
obrovský sen. V lednu odlétám na univerzitu právě do USA, kde budu hrát 
a doufat, že si mě některý z týmů všimne,“ popisuje. Poté by nastupoval 
v nižších soutěžích a bojoval o šanci nastoupit v MLB.

Do té doby bude Mužík stále předávat své zkušenosti mladým hráčům 
v  Hluboké. „Trénuji kluky do 13  let a  pak se speciálně věnuji právě 
catcherům. Vždy mě poté potěší, když má Hluboká svého zástupce 
v reprezentaci a navíc je to na pozici chytače,“ říká mladý hráč a trenér.
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u soupeře doběhla pro maximální počet 5 bodů, které vedly k vítězství 10:6.
Vše i tak nasvědčovalo, že celkovým vítězem oblasti se stanou baseballisté 

z Plzně. Potřebovali však potvrdit své postavení v závěrečném mači dne se 
Sp. Poříčím. Poříčí ovšem vytasilo výborného nadhazovače i proti Plzni. Jan 
Heide vydržel nadhazovat až do konce utkání a vedl tým k výhře 6:4. Tento 
výsledek tak vrátil na celkové 1. místo v oblasti Hlubokou.

Tým Hluboké
Lukáš Jelínek, Terka Jílková, Ondra Hajný, Denis Kronus, Matěj Kubát, 

Kája Kundrátová, Anička Prčková, Kája Sedláček, Kuba Špilauer, Aneta 
Švecová, Anička Vavreková, Tomáš Vozábal

Hodnocení
Na turnaji jsme odehráli dvě velmi vyrovnaná utkání s  Baseball Plzeň 

a Spáleným Poříčím. Zejména s Poříčím ukázaly děti z U11 během utkání 
velký progres v přístupu a staly se „hráči“. Daly do hry emoce a soustředění. 
To vedlo k  obratu a  výhře v  zápase. Proti Baseballu Plzeň nás bohužel 
nepustil do hry nadhazovač, který „jen“ házel striky. Měli bychom proti 
takovému nadhazovači vytvořit silnější tlak. Ve všech zápasech nám velmi 
dobře zahráli nadhazovači. Nejkvalitněji nadhazovali Kája Sedláček proti 
Domažlicím a Anička Prčková proti Poříčí. Na pálce je potřeba získávat více 
zkušeností a sebevědomí. Často stáli naši pálkaři bojácně daleko od domácí 
mety nebo byli zbytečně zatuhlí. Duší týmu byl Lukáš Jelínek, který využil 
zkušenosti ze starší kategorie.

K  organizaci turnaje nezištně přiložili ruce organizátoři a  rozhodčí  – 
naši mladíci z U15 a U13: Petr Vojta, Martin Jiránek, David Bauer, Viktor 
Sedláček a  Matěj Vlach. Na hřišti je vedl náš zkušený rozhodčí Tomáš 
Špilauer. Děkujeme. Na chodu týmu se podíleli Honza Špilauer a  Michal 
Kubát. Poděkování patří také Martinu Markovi a  Martinu Macháčkovi za 
vedení hráčů během tréninků.

Konečné pořadí oblasti U11
1. Sokol Hluboká, 2. Baseball Plzeň, 3. Sharks Spálené Poříčí, 4. Wolfs 

Domažlice, 5. Slavia Plzeň
Individuální ceny za finálový turnaj oblasti:
nejlepší pálkař: Jan Pernička (Spálené Poříčí)
nejlepší nadhazovač: Jan Heide (Spálené Poříčí)
MVP (nejužitečnější hráč): Lukáš Jelínek (Sokol Hluboká)
 

KVALIFIKACE MČR U13
Tento víkend se v Hluboké nad Vltavou odehrál kvalifikační turnaj MČR 

v  kategorii U13. Nastoupilo proti sobě 5 týmů, které se během 10 zápasů 
poprali o postup.

Týmy
Draci Brno, Eagles Praha, Sokol Hluboká, Technika Brno, Wolfs Domažlice
Zápasy byly plné napětí a dobrých akcí. Týmy předvedly pěknou hru, a tak 

se ani fanoušci nenudili. Čím více se schylovalo ke konci, tím větší napětí 
panovalo i mezi fanoušky. Čtyři výhry si na své konto připsali Draci Brno 
(s celkovým skóre 73:16), kteří tak ovládli první místo v tabulce. O druhém 
místě rozhodlo kolečko vzájemných zápasů tří týmů, kteří měli po dvou 
výhrách a  dvou prohrách. Tedy Technika Brno (s  celkovým skóre 43:35), 
Sokol Hluboká (s celkovým skóre 30:43) a Eagles Praha (s celkovým skóre 
36:31). Na pátém místě tabulky tak skončili Wolfs Domažlice se čtyřmi 
prohrami.

Konečné pořadí týmů
1. Draci Brno - 8 bodů, 2. Technika Brno - 6 bodů, 3. Sokol Hluboká - 6 

bodů, 4. Eagles Praha - 6 bodů, 5. Wolfs Domažlice - 4 body
Do Final Four U13 tedy postupují Draci Brno a Technika Brno.

Jde o burzu dětského a těhotenského 
 oblečení, hraček a sportovních potřeb.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU  V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU (NAPROTI KOSTELU)

Zájemci o prodej si požádají o přidělení  pořadového čísla emailem   
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz  nebo smskou na 731 419 884.   

Připraví si seznam věcí (formulář Vám  bude zaslán emailem)  
a věci označí  dle instrukcí.  

Příjem věcí proběhne:  ve čtvrtek (20.10.) od 16:00 do 18:00 hodin  a v pátek  
od 8:30 do 10:00 hodin.   

Výdej neprodaných věcí proběhne:  v sobotu (22.10.) od 13:00 do 15:00 hodin.    
MC si účtuje 20% z ceny prodaných věcí od nečlenů  a 10% od členů.  

Počet věcí je omezen na max. 100 ks.

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou
Vás srdečně zve na

Více informací na www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz

21.10. 
pátek 

8:30-18:00

BURZA
Podzim-Zima

22.10. 
sobota 

8:30-13:00
a
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Muzeum Ohrada
Jan Kobylák - malíř brouků, olejomalby – do 30. 10. 2016
Výstava Bratři Hamiltonové – obrazy historického lovectví – do 31. 10.

Kniha:
Johann Georg de Hamilton (1672–1737); 
Podtitul: Malíř zvířat a lidí
Autor: Ludmila Ourodová-Hronková
Nejnovější vydání: Národní památkový 
ústav – 2016
Knihu zakoupíte na zámku Ohrada

 
Malíř Johann Georg de Hamilton proslul 
zejména bravurními olejomalbami 
s  loveckými náměty a  dokonale přesnými 
portréty koní a psů. Od samého počátku 18. 
století maloval pro knížecí dům Liechtensteinů. 
Působil převážně ve Vídni a  od roku 1705 
na jihočeských zámcích Hluboká, Ohrada 
a Třeboň, kde pracoval pro Adama Františka 
ze Schwarzenbergu. V  posledních dvou 
desetiletích života získal pozici kabinetního 

malíře na dvoře císaře Karla  VI. Svá díla dodával i  dalším mocným 
aristokratům vrcholně barokních časů, například Serényiům či Althanům. 
Byl animalistou v duchu odkazu vlámských malířů 17. století, mrtvá i živá 
zvířata maloval co nejpřesněji – tak, jak je viděl. Dodnes žasneme, jak věrně 
dokázal zachytit světlo, které dopadalo do jejich srsti či peří a odráželo se 
v jejich očích. Své umění věnoval i lidem, kteří se v blízkosti těchto ušlechtilých 

tvorů pohybovali, od jejich hrdých majitelů, 
přes přední dvorské služebníky – až po pikéry, 
trubače, náhončí, vodiče psů či sokolníky. 
Z  hlediska každodenních dějin jsou 
pozoruhodné i detailně zpracované oděvy či 
součásti jezdeckého a  loveckého vybavení. 
Rozsáhlá, bohatě fotografi cky vybavená 
monografi e vsazuje tvorbu tohoto malíře do 
širších evropských souvislostí i  do kontextu 
děl jeho otce a  bratrů, podrobně si všímá 
Hamiltonových kontaktů s  objednavateli, 
přináší reprodukce mnoha jeho děl 
uchovávaných v  tuzemských i  zahraničních 
sbírkách a zahrnuje i katalog 79 jeho obrazů, 
jež jsou součástí sbírek českých a moravských 
zámků ve správě Národního památkového 
ústavu.

AJG
Hippolyt Soběslav Pinkas (1827–1901)/ Realismus 
českého Pařížana
vernisáž výstavy: čtvrtek 13. října 2016/ Wortnerův dům/ U černé věže 22/ 
České Budějovice

Hippolyt Soběslav Pinkas (1827–1901) patří k nejvýznamnějším umělcům 
českého 19. století. Během života prošel zajímavým lidským i  uměleckým 
vývojem. Účastnil se revolučních bouří v roce 1848 a od právnických studií 
utekl k umění, které studoval v Praze, v Mnichově i v Paříži. Ve francouzské 
metropoli vytvořil díla, která předběhla svou dobu a která snesou srovnání 
s  kompozicemi dnes slavnějších vrstevníků. Po návratu do Čech se stal 
hlavním propagátorem česko-francouzské vzájemnosti.

Výstava poprvé komplexně představí dílo Hippolyta Soběslava Pinkase 
(1827–1901), jehož nejvýznamnější obraz Alšova jihočeská galerie získala 
nedávno do svých sbírek. Slavnou Modlitbu za oběšence Pinkas vytvořil 
v  roce 1861 v  Paříži, kde se během patnácti let svého pobytu dostal do 
kontaktu s  realistickými díly Édouarda Maneta, Gustava Courbeta či 

Jeana-Baptista-Camille Corota. Sám dokázal jako jeden z  první českých 
umělců tento směr refl ektovat a  po boku Maneta vystavil svého Starce 
a  smrt na legendárním Salonu odmítnutých v  roce 1863. Ve Wortnerově 
domě budou vystaveny také kresby, které jsou spjaty s počátky Pinkasovy 
umělecké kariéry a  s  revolučními léty 1848–1849, ale hlavní důraz bude 
kladen na jeho francouzské období. Expozice bude pro srovnání doplněna 
obrazy Pinkasových kolegů z Čech (Jaroslav Čermák, Viktor Barvitius, Karel 
Purkyně, Wilhelm Riedel) i  z  Francie (Gustave Courbet, Eugène Boudin, 
Jean-Baptiste-Camille Corot).

Koncerty:
■ 6.  10.  / 18.00 Trochu umění před koncertem neuškodí, ZVÍŘATA NA 
STŘEDOVĚKÝCH OBRAZECH s lektorkou Hanou Stonovou Prančlovou 
(ke koncertu Sto zvířat). Místo konání: Zámecká jízdárna/ Hluboká nad 
Vltavou.

■ 21. 10. / 19:30/ koncert David Koller & friends / Zámecká jízdárna AJG/ 
Hluboká nad Vltavou. Vstupenky k zakoupení v síti Ticketpro.

Návštěva galerie může být 
zábava i poučení
Nabízíme doprovodné interaktivní programy, komentované prohlídky, 
přednášky, dílny a celoroční výtvarné kurzy v Ateliéru Alšovka.

V rámci našich interaktivních vzdělávacích programů je návštěvníkům 
a  školním skupinám umění zprostředkováno srozumitelně a  zážitkově. 
Programy jsou sestaveny z  teoretických a  tvořivých činností, kombinují 
diskusi, techniky výtvarné a dramatické výchovy, práci s textem a hudbou. 
Návštěvníci aktivně a  tvořivě interpretují umělecká díla. Galerie tak 
přestává být místem pasivního přijímání a  stává se živým prostorem 
otevřeným pro diskusi, sdílení a vlastní tvorbu.

Vychováváme uměním k umění.
Tým edukačního oddělení je složen z  absolventů či studentů 

vysokoškolských oborů výtvarného umění, dějin umění, estetiky 
a specialistů na dramatickou výchovu.

Vzdělávací programy probíhají ve všech prostorách galerie – Wortnerův 
dům, zámecká jízdárna Hluboká nad Vltavou, mezinárodní muzeum 
keramiky Bechyně.

Kontakt:
MgA. et Mgr. Jana Wertigová / objednávky programů
E: wertigova @ ajg.cz
M: +420 606 071 182

Knížecí dvůr
pátek 14. října 2016 v 16.00 hodin – vernisáž
Pavel František Žaigla – OBRAZY. Do 4. listopadu.
(POZOR vernisáž v PÁTEK)
Otvírací doba Galerie Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou:
Po – Pá 10 – 16 hod So a Ne 12 – 16 hod

KULTURA
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UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM  ČI UŽIVATELŮM  NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) 
na dodržování  povinností  vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. 

 
 
Na základě § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky  či uživatele nemovitostí (pozemků) 
o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. 

 
 
Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „energetický  zákon“ a ČSN EN 50341 
a ČSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím…“,  podle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů. 

 

 
 
Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností  7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m od krajního vodiče na obě strany. 
V ochranném  pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 
 
Bezpečná vzdálenost  – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. 
K vodičům  se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. 
 
U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení  1 m, 
u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m, 
u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m, 
v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., či jím zmocněných 
zhotovitelů, udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. 
 
 
 
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem 
společnosti E.ON Česká republika,  s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených. 

 

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN PROVÁDĚJTE, PROSÍM, PRŮBĚŽNĚ 
 
V případě, že stav stromoví nebude odpovídat  výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, kde budou uvedeny 
informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady  E.ON Distribuce,  a.s. 
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý 
provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad. 

 
Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte  stránky www.eon-distribuce.cz. 

POZVÁNKA

Pozvánka na výstavu
- SOVY A DRAVCI
Až do konce října probíhá ve vzdělávacím centru výstava fotografi í 
Vítězslava Pužeje.

Kvakoši
Před koncem září byla mláďata kvakošů nočních (Nycticorax 
nycticorax) odchovaná v naší a v chomutovské zoo, byla okroužkována 
a vypuštěna do volné přírody. Jde o tažného ptáka, který zimuje v 
subsaharské Africe, takže mají mladí kvakoši nejvyšší čas k odletu. 

Držíme jim palce, aby přečkali všechny nástrahy, které na ně ve světě 
čekají a doufáme, že se k nám do jižních Čech na jaře vrátí.

Rozmarýnka
Rozmarýnka (letošní klisnička shetlandského ponyho) začala trénovat 
na skokové závody. Je to talent. Ihned odesíláme přihlášku.








