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UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU
studijní program ČLOVĚK, DĚJINY, SLOVESNOST

SEZNAM NABÍZENÝCH KURZŮ:

• Archeologie jižních Čech 
ve středoevropských souvislostech

• Řeč šlechtických sídel na jihu Čech 
v 16. až 19. století a jejich stavebníci

• Příběh jižních Čech v kontextu významných 
dějinných událostí 20. století

• České literární nebe, aneb nově o velkých osobnostech 
české literatury

• Evropské literatury od období romantismu

• Jazyky a jazykověda

informace: http://www.ff.jcu.cz/czv-u3v 
tel.: 389 034 803, e-mail: studijni@ff.jcu.cz
příjem přihlášek: od 1. 11. 2016

POZVÁNKY
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Advent, prosinec, Vánoce. Čas dávání, obdarovávání, 
čas dojímání, ale také čas shonu, nervů, nákupů, 
pečení, vaření, uklízení, ročních uzávěrek, inventur.

My všichni víme, a  možná si i  přejeme, aby 
nás advent konečně naučil přimknout se spíše 
k  duchovnímu rozměru Vánoc. A  naučil nás dávat 
dobro, radost, porozumění, soucit a  lásku. Ale ve 
skutečnosti, v  běžném životě zjišťujeme, že to někdy 
není tak jednoduché. Do hry totiž vstupují city, pocity, 
rodinné averze, a  různé jiné překážky, které nám 
dokážou ztrpčit to průzračně laskavé kouzlo Vánoc.

Někdy je jednodušší obdarovat někoho cizího, 
neznámého, muzikanta s  otevřeným futrálem na 
Karlově mostě, poslat peníze na konto pomoci, hračky 
do dětského domova, obejmout a  popřát šťastné 
a  veselé někomu málo známému… Protože pokud 
někoho neznáme zblízka, je jednodušší dělat si o něm 
iluze.

Jak na to se svými blízkými? Známe je přece tak 
dobře. Jak se správně naučit vybalancovávat po celý 
život obě „jednoduché“ rubriky: dávání i  braní? 
A všichni tušíme, že o peníze, ani hmotné statky tady 
nejde…

Pravdou je, že brát se naučíme jako první věc na 
světě. Ovšem i nejmenší miminko umí nejen brát, ale 
i  dávat. První úsměv, první zabroukání, to je přece 
odměna, která nevyspalým rodičům bohatě nahradí 
všechny rodičovské strasti. Zde je proces dávání  – 
braní úsměvně jednoduchý.

Ale! Časem je z  miminka puberťák, a  jeho přání 
a potřeby a opravdové pocity už jsou trochu zahaleny 
mlhou, kterou ne všichni rodiče jasnozřivě prohlédnou. 
Stejně tak dospělé dítě těžko rozeznává pravé pohnutky 
hysterických matek, které někdy nechtějí (neumějí?) 
pochopit, že pětadvacetiletý syn je už chlap a třicetiletá 
dcera alergická na životní rady typu: Vzala sis spodní 
košilku?

Proč sami sobě neumíme přiznat, že svým dětem 
říkáme něco jiného, než chtějí slyšet? A  proč my 
děti už nechceme hrát role dětí? Proč líp vycházíme 
s  pokrevně nepříbuznými? Proč my příbuzní dospělí 

s  sebou tak různě a  někdy i  hrůzně manipulujeme? 
Proč nemůžeme na rovinu říct tetě Bóže, že nám 
svými pomluvami nepřítomných osob kazí každého 
Ježíška? Proč se tchýně Bláža vrhá umývat nádobí 
hned po štědrovečerní večeři, aby ukázala jaká je 
pilná hospodyňka (zatímco snacha nikoli) a  Ježíšek 
musí čekat? Proč všechny české matky provolávají, že 
rozhodně nic od Ježíška nechtějí, ale nemyslí to vážně? 
A  proč musíme upéct tolik druhů cukroví, kolik je 
společensky nutné?

Kdo to ví?
Připadá mi, že se v Čechách více než v jiných zemích 

nehrají city na rovinu. A  věřte, mám to okoukané. 
Proč nemůžeme být prostší, jednodušší, přímočařejší – 
bohužel, my české ženské sedíme v umění manipulace 
neochvějně na první příčce světového žebříčku (možná 
se tam dobře drží i Slovenky…).

Co bychom někdy dali za upřímná slova! (Fakt mě 
štveš, ale nezabiju tě, protože by se mi po tobě stýskalo!)

Těžko říct, zda sahat k  extrémům. Jestli by nám 
typ americké matky měl zaimponovat jen proto, že se 
s dcerou umí ztřískat na vánočním večírku, a obě mají 
podobný počet plastických operací, takže vypadají jako 
vlastní sestry. A  američtí otcové i  synové k  sobě sice 
těžko hledají cestu, ale přes dobrý byznys ji nakonec 
najdou a zázračně zbohatnou. Jenže… možná jsou to 
jen fi lmy s happy koncem.

A  tak se zase obujeme do těch klasických českých 
Vánoc, s  klasickými rodinnými vztahy. Nebojte, 
přežijeme je i letos.

S  pohádkami, cukrovím, smaženými kapry, 
vaječňákem, zlatým prasátkem, štědrovečerními 
migrénami, trucovitým Božím hodem vánočním 
a pohádanými Štěpány.

Ale já půjdu letos do sebe, nebudu vykřikovat, že 
nic od Ježíška nechci, naopak řeknu, co chci! A  jestli 
to nedostanu, pchá, klidně sama sním všechna vosí 
hnízda z krabice ve špajzu. Ať si všichni uvědomí, že 
maminka má na Vánoce taky svá práva.

Duchovní pojetí Vánoc vocaď pocaď.
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BLAHOPŘÁNÍ:
Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje 

občanům, kteří v měsíci prosinci oslaví významná výročí

Houšková Anna  Kostelec  95 let
Piskačová Marie  Hluboká 92 let
Hromková Vlasta Hluboká 92 let
Bartuška Miloslav Poněšice 90 let
Antošová Anna  Hluboká 80 let
Jandíková Marta  Hluboká 75 let
Kuncl Petr  Hluboká 75 let
Kellner Vilém  Hluboká 75 let
Vlčková Anna  Hluboká 75 let
Brůhová Milada  Hluboká 75 let

V měsíci prosinci oslaví 60 let společného života 
„Diamantovou svatbu“ manželé Jaroslav a Marie 

Radovi z Hluboké nad Vltavou.

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

Narodili se
Picková Ema  Purkarec

Opustili nás
Janků Milan  Bavorovice
Křiváčková Olga  Bavorovice

Společenská kronika

Šťastné a veselé vánoční svátky
Ať je Vám v kruhu rodiny, mezi přáteli a všemi, se kterými se v čase adventu 
a o Vánocích budete potkávat na Hluboké a okolí, co nejkrásněji.
Vše dobré Vám přeje

Městský úřad, starosta města Hluboká nad Vltavou a Hlubocký zpravodaj

a o Vánocích budete potkávat na Hluboké a okolí, co nejkrásněji.

Městský úřad, starosta města Hluboká nad Vltavou a Hlubocký zpravodaj
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ROZHOVOR

Ať vám to v novém roce dobře šlape!
Proč připomínáme, že pohyb je jedna 

z  nejdůležitějších nutností? Protože bez pohybu 
není život.

Pavla Mrázková a  Václav Sedláček a  jejich 
společný koníček – Nordic Walking – rozpohybovali 
zdravou chůzí s hůlkami už docela velkou partičku 
nejen hlubockých „chodičů“, které baví chodit 
pěšky a  poznávat tak své okolí tím nejbližším 
a nejpodrobnějším způsobem. Pro časy, kdy většina 
lidí volí pohyb autem nebo aspoň na kole, je to 
krásný příklad. Šlapat si městem, parkem, přírodou 
a  sledovat jaro, léto, podzim i  zimu v  přímém 
přenosu, je fajn. Odměnou je nejen navázání 
pěkných přátelských vztahů, ale také kondice 
našeho fyzického já. A  ta bývá opravdu potřeba. 
Ať už jste junior, senior nebo v tak zvaně nejlepších 
letech, hýbejte se, je to zdravé. Ani netušíte, jak 
moc!

Ráda bych našim věrným hůlkařům, ale i  všem 
ostatním lidem popřála krásné Vánoce, hlavně 
zdraví a  pohodu, ať jim to v  novém roce dobře 
šlape, říká Pavla Mrázková z NWSport.

A proč byste vlastně měli pravidelně chodit?
Ještě před 100 lety by otázka, proč pravidelně 
chodit, působila absurdně. Avšak rozvoj dopravy 
a hektický způsob života změnili náš životní styl. 
Člověk se pomalu zbavuje jedné ze základních 
životních aktivit  – chůze. Přitom je to ten 
nejjednodušší a  nejefektivnější pohyb, který 
mohou všichni pro sebe udělat. Pravidelná chůze 
vede nejen k hubnutí, ale především snižuje riziko 
onemocnění srdce a  cév, cukrovky, je prevencí 
osteoporózy, křečových žil, snižuje riziko rakoviny 
prsu i jiných onemocnění. S holemi v rukou navíc 
zapojíme při správné technice až 90% svalstva 
na našem těle. Je dokázáno, že pravidelná chůze, 
trvající minimálně 40  minut denně odbourává 
stres, zlepšuje náladu a  paměť. Denně bychom 
měli ujít minimálně 6000 kroků, což odpovídá 
souvislé hodinové procházce. A  my těch kroků, 
s našimi hůlkaři nachodíme ještě víc.

V  zimě si vyšlápneme na jednu až dvě lekce 
v  týdnu, v  létě jsme venku 3  – 4× do týdne. 
Děláme pravidelné kondiční lekce, výšlapy 
i kurzy. Využíváme všechny ty krásné trasy, které 
nám Hluboká nabízí. Zámosteckou stezkou 
kolem Vltavy, okruh kolem Munického rybníka, 
přes Munice, kdy se vracíme kolem obory. 
Využijeme příjemné kopečky, které tam jsou, 
a ještě při tom nasbíráme občas Marušce Prantlů 
houby do polívky. Začínáme ráno a  kolem 
poledne jsme doma. Většinou nás chodí kolem 
deseti, ale občas nás jde slušná partička, třeba 
i 20 lidí. Všechny naše kamarády máme opravdu 
moc rádi, a  zvlášť si cením těch, kteří jsou nám 
věrni od počátku, třeba Helenky Žípkové, která 
je nejen permanentně dobře naladěná, ale chodí 
s  námi pravidelně už od našich začátků. Teď 

v prosinci jsou to přesně tři roky. Jsme perfektní 
parta hůlkařských nadšenců, kteří se těší na každý 
společný výšlap nebo výlet.

Tuším, že vaše výlety jsou pokaždé trochu jinak 
laděny, co vás čeká například v adventu?
Snažíme se nebýt jednotvární. Nejvděčnější jsme 
za hlubocký park, protože je uklizený v  zimě, 
v létě, a o nádherném prostředí tam ani nemluvím. 
A téma procházky může být pokaždé jiné.

Samozřejmě nás čeká mikulášský, předvánoční, 
povánoční a  silvestrovský pochod. Každou lekci 
naladíme trochu jinak, někdy na pohodu, někdy 
na protažení, někdy na unavení, někdy zařadíme 
kopečky. Kondice u lidí jde nahoru s pravidelným 
tréninkem. Naši svěřenci nikdy dopředu netuší, co 
je čeká. Zastavujeme se na hezkých místech – a že 
jich tady je – u Muňáku, na vyhlídce, u zámku… 
Chodit na stejné místo v průběhu roku je pěkné, 
kocháme se a vždycky vnímáme, co se změnilo: 
aha, jinan v  zámecké zahradě už opadal, ale 
minulý týden měl ještě listy…

Máme za sebou i první ročník čarodějnického 
výšlapu. Dovedete si představit, jaké bylo haló 
na zámku, když tam v  příslušný dubnový den 
přišlo 15 čarodějnic s hůlkami a náš instruktor 
Vašek, který měří dva metry, jakožto čaroděj? Já 
mu sehnala dlouhý černý plášť, k tomu vysoký 
černý klobouk, no, a  děvčata ho okamžitě 
překřtila na čaroděje Mrakomora z  pohádky. 
Turisté nevěřili svým očím! Dokonce si nás 
tehdy fotografoval jeden z  nejznámějších 
čínských blogerů. Myslím, že se hlubocké 
čarodějnice dostaly do celé Číny.

Takže tajemství veselých výšlapů per pedes  – 
dobré tipy na výlet, dobré trasy, dobrý kolektiv.
Každá partička si vybírá trochu jiné trasy. Máme 
zdravé jádro členů, které se účastní téměř všech 
akcí. Dokonce jsme už letos kromě klasických 
lekcí zařadili jednodenní výlety a  víkendové 
pobyty, třeba na Novohradsko, které jednoznačně 
vede. Poslední dobou děláme také větší výlety 
za hranice. Nejvíc se nám osvědčilo Rakousko. 
S  Vaškem jsme věnovali hodně času tomu, 
abychom našli pěkné trasy, což v té krásné krajině 
opravdu není problém. Pokud organizujeme 
výlet, znamená to, že jsme si tu trasu minimálně 
dvakrát fyzicky prošli, zjistili jsme si předem, 
jaké je převýšení, jak náročná trasa je, jestli se 
hodí i  pro seniory, či začátečníky, nebo to bude 
náročnější výšlap. Zjistíme, jak dlouho trasu 
půjdeme, abychom si k  ní mohli přidat i  další 
program, jako je třeba koupání, kafíčko, zmrzlina, 
návštěva města nebo jiné zajímavosti. Poslední 
dobou se nám začínají nabalovat i  rodiny 
s  dětmi, což je dobře, rodina by měla trávit čas 
pohromadě. Na příští rok máme připraveno 
mnoho zajímavých akcí. Dnes už vlastně jezdíme 
nejen za sportováním, ale i za relaxací.

Letos jsme pracovali pro českobudějovickou 
službu Ledax, která zajišťuje péči pro seniory. 
Bylo to moc fajn, líbilo se, a  někteří se rovnou 
rozhodli koupit si hůlky a  začít. Byla to ale pro 
nás taková „novinka“, protože donedávna se „na 
hůlky“ vydávali hlavně lidé středního věku, nebo 
přicházeli sportovci po úrazu, kteří potřebovali 
najít jinou pohybovou aktivitu, než například 
náročný běh. Většina lidí si stále myslí, že s holemi 
chodí spíše starší generace, ale opak je pravdou. 
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Většina našich klientů je ve věkovém rozmezí 
od 35  – 55  let. Senioři používají většinou hůlky 
trekingové, spíše jako oporu (pro svou stabilitu), 
ale Nordic Walking je chůze kondiční – je to sport.

O  to víc nás těší, že právě naše hlubocké 
seniorky si s  námi chodí pravidelně zasportovat 
a předávají nám životní moudro a svou nezdolnou 
energii. Někdy jsou o  generaci, někdy o  dvě 

generace dál, ale přitom nám elegantně předvádí, 
že jít s  námi „v  nejlepším věku“, můžou zcela 
v pohodě a stejným tempem. I do kopce!

Samozřejmě se nestýkáme jen při chůzi, ale 
máme i pravidelná posezení v hospůdce. Občas je 
totiž třeba se pobavit i v sedě, anebo při tanci…

Naše společné šlapání, to není jen fyzická 
záležitost, ale určitě v  ní hraje roli i  vzájemná 

psychická podpora lidí, kteří nechtějí být sami, 
hledají někoho s podobnými vlastnostmi a zájmy, 
a chtějí, aby nám to všem spolu dobře šlapalo…

A to je to přání, které vlastně chci vzkázat všem. 
Ať nám to i  v  novém roce dobře šlape! Buďte 
zdrávi a buďte šťastni.

Děkujeme našim hůlkařům za přízeň a těšíme se 
na vás i v roce 2017!

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

KOMORNÍ SCÉNABIOGRAF

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

PROSINEC 2016

VSTUPENKY MOÎNO RESERVOVAT NEBO ZAKOUPIT V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 - 10.00 HODIN, NEBO 1 HODINU P¤ED ZAâÁTKEM P¤EDSTAVENÍ, JIÎ OD 20. LISTOPADU 2016!!!
RESERVOVANÉ VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDùJI 30 MINUT P¤ED ZAâÁTKEM P¤EDSTAVENÍ, POTÉ BUDOU UVOLNùNY K PRODEJI!

DùTSKÉ P¤EDSTAVENÍ
11.
nedûle

17.00hodin

USA–2016 animovan˘ (107 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

ODVÁÎNÁ VAINA: LEGENDA O KONCI SVùTA
Pfies oceán za záchranu svûta zaÏívá nejedno dobrodruÏství ve spoleãnosti poloboha Mauiho...
ReÏie: RON CLEMENTS, JOHN MUSKER (âESK¯ DABING!!!)

21.
stfieda

17.00hodin

âR–2016 rodinn˘/komedie/fantasy/pohádka (90 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

ANDùL PÁNù 2
Vûãné po‰Èuchování Petronela a Uriá‰e zapfiíãiní skutálení jablka poznání aÏ na zem...
Hrají: IVAN TROJAN, JI¤Í DVO¤ÁK, VICA KEREKES, JI¤Í BARTO·KA ad.
ReÏie: JI¤Í STRACH

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ
Pfiejeme Vám v‰em poklidné svátky vánoãní a v Novém roce 2017 se budeme
tû‰it na va‰i náv‰tûvu pfii kulturních pofiadech nejen v KC Panorama.

Petr a Eli‰ka PÍ·OVI – provozovatelé kultury v Hluboké nad Vltavou

2. âR–2016 komedie (90 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

BEZVA ÎENSKÁ NA KRKU
Uãitelka a hrobník pod jednou stfiechou ...
Hrají: OND¤EJ VETCH¯, PETRA H¤EBÍâKOVÁ, VÁCLAV POSTRÁNECK¯ ad.
ReÏie: TOMÁ· HOFFMAN

pátek
19.00hodin

3. âR–2016 romantick˘/komedie (110 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

POHÁDKY PRO EMU
Chlapovi, co byl do padesáti let zvykl˘ Ïít sám je oznaãen za otce dítûte o kterém ani neví...
Hrají: A≈A GEISLEROVÁ, OND¤EJ VETCH¯, EMA ·VÁBENSKÁ ad.
ReÏie: RUDOLF HAVLÍK

sobota
19.00hodin

4. OZVùNY FILMOVÉHO FESTIVALU
VODA–MO¤E–OCEÁNY
P¤EHLÍDKA VÍTùZN¯CH FILMÒ • VSTUP ZDARMA!!!

nedûle
13.00-17.00hodin

9. USA/ANGLIE–2016 drama/komedie (97 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

HOLOGRAM PRO KRÁLE
Orientovat se v Saudské Arábii není pro amerického obchodníka vÛbec jednoduché...
Hrají: TOM HANKS, SARITA CHOUDHURY, SIDSE BABETT KNUDSEN ad.
ReÏie: TOM TYKWER âESKÉ TITULKY!!!

pátek
19.00hodin

10. USA–2016 fantasy/rodinn˘ (133 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

FANTASTICKÁ ZVÍ¤ATA A KDE JE NAJÍT ve 3D
Ze svého záhadného kuffiíku mu uniknou vzácní-magiãtí a trochu nebezpeãní tvorové ...
Hrají: EDDIE REDMAYNE, DAN FOGLER, COLIN FARRELL, RON PERLMAN ad.
ReÏie: DAVID YATES âESK¯ DABING!!!

sobota
19.00hodin

15. âR–2016 komedie/drama (101 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

TEORIE TYGRA
Pfiíbûh stárnoucího muÏe, kter˘ se rozhodne splnit si svÛj sen a Ïít si podle svého ...
Hrají: JI¤Í BARTO·KA, ELI·KA BALZEROVÁ, TATIANA VILHELMOVÁ ad.
ReÏie: RADEK BAJGAR

ãtvrtek
19.00hodin

16. âR–2016 rodinn˘/komedie/fantasy/pohádka (90 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

ANDùL PÁNù 2
Vûãné po‰Èuchování Petronela a Uriá‰e zapfiíãiní skutálení jablka poznání aÏ na zem ...
Hrají: IVAN TROJAN, JI¤Í DVO¤ÁK, VICA KEREKES, JI¤Í BARTO·KA ad.
ReÏie: JI¤Í STRACH

pátek
19.00hodin

17. ANGLIE/FRANCIE/IRSKO–2016 komedie/romantick˘ (123 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘ od 12 let

DÍTù BRIDGET JONESOVÉ
Ve sv˘ch ãtyfiiceti letech otûhotní a neví s k˘m ...
Hrají: RENÉE ZELLWEGER, COLIN FIRTH, PATRICK DEMPSEY, EMMA THOMPSON ad.
ReÏie: SHARON MAGUIRE âESK¯ DABING!!!

sobota
19.00hodin

22. USA–2016 akãní/horor (118 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY ve 3D
Michael se probouzí z kryogenního spánku-pátrá po Selenû a její dcefii Evû. Nová bitva zaãíná...
Hrají: KATE BECKINSALE, THEO JAMES, LARA PULVER, CHARLES DANCE ad.
ReÏie: ANNA FOERSTER âESKÉ TITULKY!!!

ãtvrtek
19.00hodin

6.
úter˘

18.00hodin

VÁNOâNÍ KONCERT

2. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMùLECKÁ ·KOLA
Îáci ze tfiídy E.BENDOVÉ, T.ZEMANA

13.
úter˘

17.00hodin

VÁNOâNÍ VYSTOUPENÍ BALETNÍ T¤ÍDY

2. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMùLECKÁ ·KOLA
Îáci ze tfiídy paní uãitelky J.MÜLLEROVÉ

14.
stfieda

17.00hodin

„CESTUJEME PO SVùTù“
„PERU, BOLIVIE“

Vyprávût bude paní Mgr.Markéta JE¤ÁBKOVÁ

16.
pátek

17.00hodin

VÁNOâNÍ VYSTOUPENÍ BALETNÍ T¤ÍDY

2. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMùLECKÁ ·KOLA
Îáci ze tfiídy paní uãitelky J.MÜLLEROVÉ a M.VLA·ICOVÉ

17.a 18.
sobota

15.00a17.00hodin
nedûle

14.00hodin

V Á N O â N Í  K O N C E R T

ÎENSK¯ PùVECK¯ SBOR ZÁVI·
Pfiedprodej vstupenek v AJG

18.
nedûle

19.30hodin

âESKÁ M·E VÁNOâNÍ HEJ, MIST¤E!
Orchestr Musica da Camera • Pûveck˘ sbor Perchta • dirigent – Petr PÍ·A 
K.Chromãáková (soprán) • D.Volfová (alt) • P.Chrá‰Èansk˘ (tenor) • S. Sem (bas)

31.
stfieda

16.30- 19.15hodin

„ S I L V E S T R O V S K É  D I V A D L O “
VRAÎDY A NùÎNOSTI
„Divadlo Pikl“ (vstupenky na toto pfiedstavení prodává pouze divadlo Pikl)

8.
ãtvrtek

18.00hodin

VERNISÁÎ V¯STAVY
...NùCO O JABLKU A STROMU...

V˘stava obrazÛ – RÛÏena Pe‰ková a Zdena Perníková

7.
stfieda

17.00hodin

VÁNOâNÍ KONCERT

2. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMùLECKÁ ·KOLA
Îáci ze tfiídy pana uãitele Libora PET¤VALSKÉHO

20.
úter˘

18.00hodin

VÁNOâNÍ KONCERT

2. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMùLECKÁ ·KOLA
Îáci ze tfiídy P.PÍ·I

BIOGRAF PANORAMA

ROZHOVOR
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Sherry – psí záchranářka
Kombinace psího čichu a  správné taktiky dává 
fantastické možnosti.

„Co člověk nevidí na metr, my cítíme na sto 
metrů.“ Tahle věta přesně vystihuje možnosti 
čtyřnohých záchranářů. Kynologové tvrdí, že 
jeden kvalifikovaný pes dokáže v  závislosti na 
podmínkách nahradit třeba i  sto dvacet metrů 
širokou rojnici, a jeho postup terénem je daleko 
rychlejší. Navíc jeho schopnosti detekovat 
člověka nejsou, na rozdíl od policistů v rojnici, či 
helikoptéry ve vzduchu, závislá na viditelnosti či 
teplotě. Psi tedy mohou pracovat i v noci.

Zdeněk Čmejrek se kynologii věnuje více jak 
30 let, s výcvikem záchranných psů začal v 80. 
letech ve Svazarmu. Patří mezi zakládající členy 
Jihočeské záchranné brigády kynologů.

Svoji profesní cestu ověnčil mnoha 
vítězstvími. Z  těch posledních jmenujme 
prvenství v  náročném mezinárodním 
závodě Intercup Humanity, Mistrovství ČR 
záchranných psů 2014. A  čerstvě  – díky 
účasti psovodů JČZBK na sutinových atestech 
Ministerstva vnitra, které proběhly v říjnu – byl 
Zdeněk Čmejrek a Jitka Tomanová se svými psy 
uznáni jedinými úspěšnými týmy Jihočeského 
kraje, jež mohou být oficiálně povolány HZS 
na praktický zásah v  rámci Integrovaného 
záchranného systému. Členkou Jihočeské 

záchranné brigády kynologů je také jeho dcera 
Tereza, která má boxera Bruce.

Kynologem záchranářem se člověk nestane 
ze dne na den. Ani splněním vyšší zkoušky. 
Vždy je to běh na dlouhou trať. Záchranářský 
tým, složený z dvojice psovod a pes, musí být 
vyvážený a společně se propracovat k nejvyšší 
úrovni. Lapidárně řečeno, na obou stranách 
vodítka se musí nacházet odborník. Může prý 
nastat situace, kdy v týmu ten zkušenější je pes. 
Psovod by totiž neměl usínat na vavřínech, 
i  pro něj je důležité pracovat na svém rozvoji 
a  vzdělávání. Nejdůležitější disciplína pro 
psovoda je umět vyčíst z  chování psa sdělení, 
které mu pes předává. Důležité je znát práci 
s  větrem, s  vysílačkou, GPS, mít znalost 
bezpečnostních předpisů, rozeznávat různé 
typy sutin. Důležité je i  umění rozdělit si 
terén, a  to jak sutinu, tak také plochu, umět 
taktizovat a krom jiného umět šetřit síly – jak 
psa, tak své. Odhadnout nebezpečí zásahu, ani 
v  soutěži se nervat za každou cenu. Zbytečně 
neriskovat svůj a  psí život. Umět překročit 
svou ctižádostivost. Kynolog záchranář není 
rozhodně disciplína jen o výcviku psa, ale také 
o osobnosti psovoda.

Vychovat a  vycvičit záchranného psa, aby 
byl schopným pomocníkem svého pána, 

není legrace, a  je to koníček na plný úvazek. 
Pan Čmejrek už jich vycvičil pět. S  fenkou 
německého ohaře Sherry ovšem získal nové 
kynologické zkušenosti, protože před ní měl 
čtyři boxery – a rozdíl ve výcviku těchto dvou 
plemen je znát.

Těžko říct, která profese pana Čmejrka baví 
víc – být kynologem či restauratérem v proslulé 
myslivecké restauraci Hubert. (Konečně ke zde 
vyhlášeným zvěřinovým pochoutkám získal 
i správného loveckého psa!)

Ale rozhodně jeho kynologická parta, se 
kterou jsme ho fotografovali, je plná skvělých 
psích osobností.

Posuďte sami:
Německý boxer Bass Hebe Box, civilním 

jménem Bruce, šampionka Omaha z Vtelenských 
polí, zvaná Sherry (německý krátkosrstý ohař) 
a  psí hvězda F’Hare Krishna Corsairey Cash, 
zvaný Riči, bruselský grifonek (naprosto stejný 
komik jako psí herec známý z  filmu s  Jackem 
Nicholsonem Lepší už to nebude)

Jak se dá udělat z  loveckého psa záchranář? 
Rasa německý krátkostrstý ohař – co ten má 
u myslivců na starost? Pernatou zvěř?
Je to myslivecký univerzál. V  lese zvládne 
všecko. Chtěl jsem vyzkoušet lovecké plemeno, 
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protože v  záchranářství má díky svému 
temperamentu a  jemnému nosu větší šance. 
Navzdory výcviku od psího mimina je ale 
Sherry pořád lovec. Zaujme ji každý pohyb, 
každý přelet ptáka, veverka na stromě…

Tváří se, jako když s námi nemluví.
Ona je Sherry taková kamenná tvář, konstatuje 
Zdeněk Čmejrek. Zezačátku jsem z  ní byl 
trochu nešťastný. Po 30 letech, které jsem 
prožil se psy plemene boxer to pro mne byla 
velká změna. Boxeři se umí smát, dávají najevo 
všechny možné emoce, přijdete domů, bouřlivě 
vás vítají. A Sherry přišla, sedla, dvakrát mávla 
ocasem a hotovo. Tím bylo uvítání odbyté.

Vy jste o  svoji poslední záchranářskou fenu 
boxera bohužel přišel. Proto jste už další 
boxerku nechtěl?
Zemřela úplně náhle a nečekaně, ještě ke všemu 
se to stalo na Štědrý den. Bylo jí sedm let. Ani 
jsem tehdy neměl sílu pátrat proč, co se jí stalo. 
A  první reakce samozřejmě byla, tak a  dost, 
končím s  pejskařinou, už nechci žádného 
psa. Stejně by ji žádný nenahradil. Jednak 
byla opravdu krásná, co se týče exteriéru, 
šampionka ve své profesi, pro záchranařinu 
měla skvělou povahu. Chovala se spíš jako pes, 
než fena, tvrdá, nekompromisní, lepšího psa 
jsem si nemohl přát. Bylo mi jasné, že každého 
dalšího boxera bych s  ní porovnával… a  že 
žádný by už nebyl dokonalý jako ona.

Ale zůstat bez psa?
To víte, že se za chvíli začnete ošívat. A tak jsem 
začal lavírovat – aby to bylo plemeno velké jako 
boxer, s  výborným nosem, krátkosrsté, hnědá 
barva, to by bylo dobré… a  z  toho zadání mi 
vyšlo tohle lovecké plemeno. Napoprvé jsem 
našel inzerát chovné stanice v Ostravě, ale když 
jsem zavolal a řekl, že bych měl zájem o štěně, 
a že chci psa na záchranařinu, ne, ne, kdepak. 
Myslivci jsou docela svérázní, a  tenhle mi dal 
jasně najevo, že tohle tedy ne.

Další inzerát, štěňata se narodila 1. 1. 2009, 
hezké datum. Pán je poradce chovu, takže má 
psy vedené opravdu po generace k  praktické 
myslivosti, a  v  genech Sherry je lov dokonale 
utvrzený. Alespoň, že chovatel s myšlenkou na 
psa záchranáře problém neměl žádný, takže 
jsem se pro štěně vydal s  dcerou. Měl jsem 
domluveno, že si ze štěňat mohu vybrat, ale 
chovatel sáhl mezi štěňata sám a řekl, tak, tuhle 
jsem vám vybral. Takže on mi vlastně Sherry 
přidělil.

A  kdy jste zjistil, že vám přidělil toho 
správného psa?
U  štěněte bohužel stoprocentně nezjistíte, 
jakou bude mít povahu. Něco málo poznáte, 
podle toho jak se chová, jestli je odvážné nebo 
bázlivé, ale jinak to byla vysloveně sázka do 
loterie. A naštěstí vyšla.

Chvíli to ale trvalo. Výcvik potřeboval jiný 
přístup, než jsem byl zvyklý. Házet míčky, 

aportovat, poprat se s  páníčkem o  hračku  – 
čekal jsem, že pes bude nadšený. Hm, Sherry 
pro míček doběhla jednou, podruhé… 
a nezájem. Prostě rozdíl v motivaci služebního 
a loveckého psa je velký.

Možná chce pořád nové impulsy. Možná je 
chytřejší než jste čekal.
Pokud byl figurant v pohybu, to ji zajímalo moc. 
Schoval se za nějakou bednu, doběhla tam, aha, 
co ty tady tak sedíš? Tak nic, žádná zábava. 
A  odešla. Což je pro záchranářku trochu 
handicap. Prostě viděla, že se ve skutečnosti nic 
neděje, tak ty situace nechtěla řešit.

V  odměňování psa nakonec zvítězily 
pamlsky. Ideální jsou granule, může být i  jiný 
mlsek, co má ráda. A  tak kolem toho třetího, 
čtvrtého roku jsme si už začali dokonale 
rozumět, ona zmoudřela, já zvykl novému 
psovi a už jsme pár.

Výcvikem tedy prošla jako ostatní psí 
záchranáři.
Musí projít všemi zkouškami, závody ve 
sportovní kynologii. Aby se mohla nominovat 
k  dalším stupňům, musí absolvovat všechno. 
Poslušnost, vyhledávání živých a  mrtvých 
pohřešovaných v terénu…

Má Sherry naopak plusy, které boxeři nemají?
Je pravda, když si odmyslíme tu nepraktickou 
loveckou povahu, tak nos loveckého psa je něco 
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fantastického. Umí pracovat s  větrem, rozsah 
toho, co vnímá čichem, je neuvěřitelný. Má to 
prostě v  sobě, genetická výbava je dokonalá. 
Pak je další plus vytrvalost, odolnost. Boxer je 
třeba hodně handicapovaný v horku, má krátký 
zvrásněný čumák, zadýchává se, to ho trochu 
brzdí. To, že boxeři jsou společenštější psi, to je 
zase pro záchranařinu výhoda.

Ale Sherry trošičku tím, jak dospívala vedle 
dceřina boxera, který je jen o  půl roku starší, 
začala zapadat do škatulky „boxeři“, ona sama 
se tak přizpůsobila a začala se chovat jako on.

Jaká plemena vy záchranáři máte?
Celou škálu psů. Lovečtí, labradoři, retrívři, 
špringeršpanělé, pak tak zvaná služební 
plemena jako dobrmani, ovčáci, boxeři…

Jak připravíte psa na zkoušky sutinových 
atestů Ministerstva vnitra, které vás opravňují 
provádět i  mezinárodní záchranářskou 
činnost?
Trénujeme. Specializace na vodu, v  suti 
a  speciální úkoly. Není to o  těsném kontaktu 
s  páníčkem. Pes naopak potřebuje hodně 
samostatnosti, vy ho vyšlete do sutiny, zůstáváte 
venku a  psa necháte pracovat. Je to hodně 
o  povaze psa. Musí být natolik sebevědomý, 
aby si troufl do neznámého prostoru, hledal 
a  našel, musí sám prohledávat. Je to o  jeho 
odvaze a nasazení.

Zkoušky v  Kaznějově u  Plzně, pronajatá 
bývalá fabrika, postupně se to ubourává 
a vytváří se trenažer: polygon, který pes musí 
sám projít. Na akci se přibourávají sutiny podle 
potřeby. Trénovat tam nelze, musíte přijít do 
úplně nového prostředí, dokonce i bezpachové 
přístupy jsou budovány, aby tam pachovou 
stopu donesl figurant nějakou dutinou z boku 
sutě, aby pes nemohl jít po stopě. Pes hledá 
shora na suti. Čili je to situace skutečně 
podobná realitě, pes musí najít člověka pod 
sutí, a  k  „oběti“ nevede žádná přicházející 
pachová stopa.

Dnes spadáme pod tým české organizace 
USAR*, spadá pod OSN a  můžeme vyjet 
zachraňovat do celé Evropy a do určitých lokalit 
Afriky. V  týmu jsou kynologové, hasiči se 
specializací, lezci, doktoři, celý tým je zajištěný 
a  připraven kdykoli vyrazit. Podstupujeme 
psychotesty, fyzické testy a  máme aktuální 
očkovací schéma, udržujeme se v pohotovosti.

Limit pro složení této finální zkoušky 
atestu je do osmi let věku psa, a  musí se 
každé dva roky znovu obnovovat. Splnili jsme 
tedy zkoušky, které nás opravňují pomáhat 
a  zachraňovat doma i  v  zahraničí. A  i  když 
v žádném případě nechceme přivolávat nějaké 
neštěstí, jsme připraveni na praktické využití 
našich zkušeností. Proto to děláme, proto tady 
jsme, kdyby nás bylo potřeba: zachránit lidský 
život.

A  najednou se zdá, že Sherry emoce najevo 
dává, když chce. Fenka se právě propracovala na 
sedačku vedle svého pána a  lísá se. Vypadá to, 
že by si také dala něco dobrého na zub, když už 
se na kynologickém cvičišti v Podskalí u Vltavy 
podává čaj a sušenky.

Teď už byste Sherry nevyměnil, že ne?
Už ne, teď už to jde, už se mi z  ní podařilo 
udělat závisláka, usmívá se Zdeněk Čmejrek.

Jsem spokojený. Přece nebudu lhát, když sedí 
vedle mě a poslouchá. Teď jsme v takové formě, 
že kolikrát nemusím ani promluvit a ona ví, co 
chci. Jsme dokonale vyladění, ona je na vrcholu 
svých sil a specializace, rozumíme si.

Chce to pokoru, ale i hrdost. Předloni, jak se 
nám podařilo vyhrát mistrovství republiky, tak 
jsme se trochu nafoukli. A  pak vždycky něco 
následuje. Loni na jaře, po prvním závodě, 
dostala zánět dělohy, musela podstoupit 
kastraci, měla to na poslední chvíli. A musím 
říct, že celý ten rok to nebylo po sportovní 
stránce nic moc. I  když se fyzicky zberchala 
po operaci během měsíce, a  relativně byla 
v pořádku, cítil jsem, že to není ono, že ten pes 
do toho nedává všecko. Teď už je to zase dobré, 
letos se povedlo všechno nejlíp, jak to šlo, je ve 
skvělé formě.

Škoda, že se psi nedožívají lidského věku, 
aby mohli své zkušenosti ještě víc zúročit. 
Pes je pro spoustu kritických situací naprosto 
ideální záchranář.
Těžko ty jednotlivé zkušenosti hodnotit. Ale 
v případě třeba výbuchu plynu, je použití psa 
jedna z dobrých možností, jak rychle označit, 
jestli v  tom domě někdo zůstal. Je to ale 
zodpovědnost, když jste tam sám před nějakou 
sutinou a celá ta parta policistů, hasičů a dalších 
čeká na to, co vy řeknete, jak rozhodnete. Jestli 
je to „čisté“ a  jestli se na místo může pustit 
těžká technika, a  začít bourat, nebo ne. Jestli 
tam zůstal člověk a je přibližně tam a tam pod 
sutí. 

Musíte tomu psovi věřit. Kolikrát jsem si 
to vyzkoušel při soutěži, kdy jsem používal 
„rozum“ a  předpokládal, hledal nějakou 
logiku… Cítíte se být chytřejší, chcete psa 
šíbovat někam jinam, abyste mu „pomohl“ 
a  ono zrovna ho to táhne na jinou stranu. 
A ukáže se, samozřejmě, že pes měl pravdu.

A domluvené znamení nálezu?
To je vždycky štěkání. Vy na psa kolikrát vůbec 
nevidíte, takže štěkot je jasná zpráva. Povelová 
technika, že zalehne, nebo začne hrabat, ne, ta 
je na nic, musí to říct nahlas. Někdy je to štěkání 
slaboučké, když je opravdu někde hluboko 
uvnitř, musíte být opravdu ve střehu. Ne, že by 
si pes jen tak poštěkával pro radost, to nedělá. 
U  něj je to opravdu sdělení a  samozřejmě si 
taky psovod s  tím psem rozumí, takže dobře 
rozezná, co chce říct.

Psi mají raději živé. Když najdou figuranta, 
ohlásí to vesele, protože v  tréninku většinou 
figurant vyleze a pes od něj dostane pamlsek, 
takže se motivuje. Hledání neživého je 
imitováno tabletou s  určitým pachem. Tam 
potom odměňujeme my sami, ale pro psa už to 
není takový zážitek…

Měla Sherry štěňata?
Štěňata neměla a ani mít nebude. Čistokrevný 
ohař má podmínku loveckých zkoušek, aby 
štěňata byla uznána s  průkazem původu. 
A  ohaři mají myslivecké zkoušky nejtěžší, 
jak voda, tak liška… a  tyhle zkoušky jsme 
nedělali. To už by měla Sherry dvě vysoké 
školy, a  navíc  – od zvířat ji držím radši dál. 
Stačí, když ji vezmu na procházku do lesa a ona 
se začne chovat úplně jinak a vehementně mi 
dává najevo: Koukej, pro tohle já se narodila, 
bavilo by mě to, to mám v krvi!

Asi byste ji měl občas vzít na bažanty.
Ptáci, to je naše velká slabost.

Dělali jsme s  kolegy se psy pro děti 
záchranářské ukázky u zoo, to jí byly tři roky. 
Do zoo psi nesmí, nám udělali výjimku, tak 
jsme se prošli. Sherry byla v  sedmém nebi. 
Jen u  medvědů ne, stála jako socha, chvíli 
koukala, pak se jí rozšířily zorničky, ocas mezi 
nohy a  couvala. To nebylo ono, pochopila, že 
medvěd není její lovecký repertoár. Ale pak 
jsme šli kolem naučné tabule u  Munického 
rybníka, tam jsou nakreslené siluety ptáků 
v  letu. Strnula, začala vystavovat, ani se 
nehnula, pozornost napjatá. No, to víte, že se 
nám všichni smáli…

*USAR tým (USAR - Urban Search and 
Rescue Team = vyhledávací a záchranný tým) – 
zde se sdružují kromě jiných záchranných 
složek hasičů také kynologové se psy cvičenými 
k  vyhledávání osob v  sutinách a  složitých 
terénech. Specializovanou jednotku složenou jak 
z profesionálních psovodů, tak i z dobrovolníků, 
již od roku 2003 budují profesionální hasiči. 
USAR týmy jsou nasazovány do mezinárodních 
záchranných operací při odstraňování následků 
přírodních katastrof nebo teroristických 
útoků. Členy týmů jsou hasiči  – záchranáři se 
specializací pro práci při záchraně osob z výšek 
a  hloubek. Nacvičují spolupráci při činnostech 
ve zřícených a staticky narušených budovách.
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Vážení občané Hluboké nad 
Vltavou, Bavorovic, Hroznějovic, 
Jeznice, Kostelce, Munic, Líšnice, 
Poněšic a Purkarce,

opět nadešel čas adventní, který by měl být obdobím rozjímání, uvědomění 
si tradičních křesťanských i  lidských hodnot a  tradic. Pro mne jako 
místostarostu města je tento čas také již tradiční příležitostí popřát vám 
všem nejen příjemný a  dle možností klidný čas adventu, ale především 
krásné prožití svátků vánočních v  kruhu rodiny a  přátel. Rovněž vám 
do nového roku 2017 přeji klidný a  spokojený život a  splnění vašich 
předsevzetí, snů a plánů. A především vám přeji to nejdůležitější – zdraví.

Vážení spoluobčané, hodně štěstí v novém roce!
Ing. Pavel Dlouhý, místostarosta města Hluboká nad Vltavou

Koledy na Kvildě
Dne 27. 12. 2016 se uskuteční tradiční „zpívání koled na Kvildě“ – 
tentokrát v kostelíku.

Odjezd autobusu v  16:00 hod z  centrálního parkoviště v  Hluboké 
nad Vltavou.

Pojeďte si s námi užít sváteční atmosféru na Kvildě!

Děkujeme!
Konečně opět fungují hodiny kostelní věže!

Místní občané si všímají a děkují za opravu Městskému úřadu

Rozsvícený vánoční strom
Děti z  MŠ Hluboká nad Vltavou zazpívaly při rozsvícení 
vánočního stromečku a  všem přítomným popřály Veselé 
Vánoce.

K přání dětí se připojují všichni zaměstnanci mateřské školy 
a přejí mnoho příjemných chvil v pohodové vánoční atmosféře, 
pevné zdraví, hodně štěstí a lásky v novém roce.

Poděkování
V letošním měsíci září uplynulo 22 roků, které odpracovala paní Věra 
Kabourková v  našem Domově důchodců v  Hluboké nad Vltavou 
jako zdravotní sestra. Své práci se věnovala s  plným profesionálním 
a  lidským přístupem, i  když podmínky v  práci nebyly vždy lehké  – 
častá rekonstrukce budovy i vnitřního zařízení v tomto domově a časté 
zastupování chybějících pracovnic.

Všichni obyvatelé našeho zařízení jí děkujeme a  přejeme hlavně 
zdraví a vše co si ona sama přeje ke šťastnému životu v dalších letech

Zámek si hýčká milovníky 
zahrad a parku
Pro všechny, kteří mají rádi procházky v zámeckých zahradách, jsme 
připravili vánoční výzdobu, kterou bychom chtěli přispět k  pohodě 
Vánoc.

Oba vánoční stromky jsou ozdobeny také cukrovím, které můžete 
obírat a sníst!!!

Tak – veselé Vánoce!!!
Jitka Böhmová a kolektiv zahradníků zámku Hluboká

ŠKOLA BRUSLENÍ
• Pro koho? Pro holky i kluky, ženy i muže, od 6 let do x let – neomezeně
• Kde? Zimní stadion Hluboká nad Vltavou
• Kdy? Každé pondělí a středa od 15.30 do 16.30 hod. /od 30. 11. 2016 
do března 2017, můžete se připojit kdykoliv během kurzu/
• S  kým? Pod vedením trenérů  – Davida Oulíka, Františka Daška 
a Kamily Chrtové
• Za kolik? 3.000 Kč za osobu bez rozdílu věku /nejméně 25  hodin 
výuky/
• V  čem? Nutné jsou vlastní brusle, hokejová popř.  lyžařská helma, 
rukavice zakrývající i zápěstí, běžné sportovní oblečení na bruslení.
• Chcete se zeptat? Odpoví Vám Dašek František 777 366 094, Oulík 
David 721 263 516, případně pište na email zimak.hluboka@seznam.cz 
nebo do zprávy facebook.com/zhluboka

CHARITATIVNÍ SBÍRKA
Do 17. 12. 2016 je možné nosit věci určené do vánočních balíčků pro 
potřebné (kosmetika, drobné oblečení - rukavice, šály, čepice, spodní 
prádlo, kuchyňské vybavení - hrníčky, příbory, něco na zub, ručníky) 
do kostela v Hluboké nad Vltavou vždy před nebo mši, která se koná 
každou neděli od 9 do 10 hodin.
Do 31. 12. 2016 je možné zároveň nosit větší věci nebo větší množství 
ošacení, peřiny, povlečení, ručníky apod. do sběrného dvora Podniku 
místního hospodářství během provozní doby: pondělí až pátek 06:00 – 
14:30 hodin, sobota 08:00 – 12:00 hodin
Také kdykoliv během roku je možné nosit věci pro děti i dospělé přímo 
do Domova Sv.  Pavla v  Českých Budějovicích, Riegrova 32, 370 01 
České Budějovice, tel.: 387 315 388.

Kontaktní osoba: Michaela Ferdanová 774 655 377
Věci jsou určeny pro klienty Městské charity České Budějovice.

http://www.charita.cz/
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Kavárna U divadla se stala Kavárnou U divadla chvíli poté, co přestala být 
kavárnou Cafe Bali. Tedy asi před půl rokem.
Dobrá zpráva je, že ji najdete na stejném místě. Totiž v  průchodu 
kulturního centra Panorama.
Kavárna patří Lukáši Janeckému, který provozuje i  restauraci Bakalář, 
a my jsme si povídali s Kristýnou Pekařovou, která nám uvařila výbornou 
kávu. Prozradila nám hodně o kavárně a o tom, jak si nový provozovatel 
představuje její styl. Potkáte tady i  další sympatické tváře mladého 
týmu, který vás rád a s úsměvem obslouží a přidá něco navíc k příjemné 
atmosféře.

Filosofii kavárny změnili noví provozovatelé nejen v  oblasti 
jídelníčku, ale i spojením svého jména s hlubockými divadelníky. Nejen, 
že divadelní herce a herečky najdete na fotografiích v interiéru kavárny, 
dost často je tady potkáte i naživo. Tím spíš, že divadelní sezóna právě 
začíná! A  divadelníci rádi pijí dobrou kávu, a  chystají zde uvedení 
malých literárních večerů a podobně. Zkrátka, tady v kavárně by mělo 
být jejich zázemí, nebo klub, pro chvíle, kdy je přepadne tréma, anebo 
dostanou hlad jako herec. Pro obě alternativy v kavárně najdou řešení. 
Ať už v podobě kapičky něčeho na uklidnění, či specialit na slano či na 
sladko, které chutnají moc dobře.

Postupem času mění kavárna také interiér, možná už jste si všimli.

Kavárna nabízí výbornou kávu a  různé delikatesy, také hříšné 
zákusky, přesto mi připadá, že po vašich dortících tolik nepřibereme.
V našem sortimentu nabídky jídel se snažíme o příjemně zdravý přístup, 
takový, který naše hosty neodradí. Bezlepkové dorty, které máme 
v nabídce, prostě šly nejvíc na odbyt a lidem moc chutnají. Takže jsme 
varianty s  klasickou moukou prostě vyřadili. Nabízíme čokoládový, 
mandlový, karamelový dort, jablkový štrúdl, ovocné poháry. V létě u nás 
chutnaly hlavně sorbety, zmrzliny a domácí limonády. Nabízíme i zdravé 
smoothie, čerstvě lisované džusy.

Podáváme rozpékané panini, děláme je opravdu domácí, čerstvě 
připravené, nejsou to polotovary. Další naší specialitou jsou naložené 
pochutiny v dekorativních zavařovacích sklenicích. Nakládané pikantní 
sýry, jemný salát z  klasické české pochoutky  – utopenců v  octovém 
nálevu, nebo pikantní salát s uzeným lososem. Škvarková pomazánka.

Všechny tyhle dobrůtky zbaštíte ze slušivých skleněných zavařovacích 
skleniček, které se dají znovu použít. Zkrátka jste v  ekologické a  zdravé 
kavárně.

V  nabídce jsou i  další drobnůstky nebo pochutiny, výborné jsou 
ovocné nebo zeleninové saláty. Přednost dostává odlehčená kuchyně, 
stylem podobná té středozemní…

A káva?
Je hodně neobvyklá, na českém trhu se objevila asi před dvěma roky. 
Pochází z deštných pralesů, jmenuje se Reserva a je přirozeně ekologická 
a nenásilně sbíraná. Aby chuť kávy CAFÉ RESERVA byla jedinečná, jsou 
pro ni vybírána zrnka kávy vypěstované pouze na malých plantážích 
v  rovníkové Africe, Indii nebo Střední a  Jižní Americe. Všechny 
dodavatelské farmy jsou držitelem pečeti Rainforest Alliance Certified™. 
Kávovníky na farmách rostou přirozeně ve stínu deštných pralesů. Káva 
se tam pěstuje bez použití umělých pesticidů, herbicidů nebo chemických 
hnojiv. Tyto pěstební postupy pomáhají udržovat zdravé životní prostředí 
a přispívají k ochraně čisté podzemní vody. Praží se v Itálii, kde s kávou 
opravdu umějí zacházet. Zapadá dobře do stylu, který jsme si zvolili, 
nechceme hosty nijak poučovat, ale prostě jim nabídnout jídlo a nápoje, 
které se nemusí za nic stydět a jsou v dobré kvalitě s prokázanou minulostí. 
Cena naší kávy není nijak závratná a chutná opravdu dobře.

Jak je v kavárně U divadla otevřeno?
Ve všední dny od 10:00 – 22:00 hodin. O víkendech, v pátek a sobotu je 
otevřeno do 1 hodiny v noci, takže se měníme na noční bar. Zákazníky 
potěšíme hudbou a občas přichystáme i párty. Rozhodně zopakujeme suši 
večer, který měl velký úspěch. Nebo večer s tatarskými bifteky. Prostě u nás 
nabízíme neobvyklé jídlo, neobvyklé chuti, a to láká hosty, kteří mají také 
trochu neobvyklé chutě. Menu nám pomáhal poskládat výborný kuchař 
z pražské restaurace s michelinskou hvězdou.

A  k  pití? Máme i  točené pivo, a  dobrá vína různých dodavatelů, 
abychom vyhověli všem chutím: italská, rakouský veltlín a vína z Moravy, 
samozřejmě od Martina už nabízíme i mladá vína.

Přijďte ochutnat!

Kavárna U Divadla

Vánoční otevírací doba:
Na Štědrý den bude otevřeno od 10:00-17:00.

Poté už poběží otvírací doba podle normálu, takže i o svátcích bude 
otevřeno celý den.

Na Silvestra a prvního ledna bude zavřeno.



Hlubocký zpravodaj | prosinec 2016strana 12

ROZHOVOR

Nejlepší lékaři jsou Dr. Střídmý, Dr. Klidný a Dr. Veselý.

A také Dr. Jakovljevič…
Budova zdravotního střediska prošla v posledních 
letech rekonstrukcí fasády, dostala nový výtah 
a moderní lékárnu. Dobře plní účel, pro který byla 
postavena. Najdete v ní dva praktické lékaře, dva 
zubaře, gynekologa, a dětského lékaře. Krom toho 
můžete využít služby kosmetičky a v přízemním 
traktu navštěvují čtenáři místní knihovnu.

Aktuálně poslední, minulý měsíc dokončenou 
úpravou, se stalo rozšíření ordinace MUDr. Mirko 
Jakovljeviče přístavbou směrem do Masarykovy 
ulice. Přístavba změnila tvářnost vstupní fasády 
zdravotního střediska téměř neviditelně – nevadí, 
nevyčnívá, a  proto ji mnozí ani nepostřehli 
a považují ji za původní součást budovy.

Ordinace praktického lékaře ale získala místo 
navíc a  výhodnější dispozici. Propojil se prostor 
čekárny a sociálního zařízení, následuje přijímací 
ordinace s  kartotékou, pracovna lékaře, i  další 
místnost k odborným vyšetřením.

Rekonstrukce ordinace se povedla, úpravy 
panu doktorovi a jeho dvěma zdravotním sestrám 
vyhovují, pacienti mohou být také spokojeni.

MUDr. Jakovljevič si některé technické detaily 
stvořil vlastníma rukama, stejně tak kabely 
počítačů dovedl, kam bylo potřeba. Dohlédl na 
bezbariérový vstup do ordinace a dokonce získal 
únikový východ ze svého pracoviště přímo na 
ulici. Ale nebojte se, před pacienty tudy neutíká.

V klidu počkejte, přijde na vás řada…

Pane doktore, jak dlouho už na Hluboké 
ordinujete a jak velký máte obvod?
S  praxí praktického lékaře jsem na Hluboké 
začal před deseti lety. V obvodu mám pacienty 
z  Hluboké a  okolních vesnic- Poněšic, Líšnice 
a  po pravé straně Vltavy také Chlumec, 
Purkarec. Jezdí ke mně i budějovičtí. Další část 
Hluboké, Dobřejovice, Kostelec a  ostatní obce 
spadající pod Hlubokou má na starost paní 
doktorka Kaprová, se kterou si vycházíme vstříc 
ve všech ohledech. Dnes už ale rozdělení obvodů 
není nijak striktní a pacient si může sám vybrat.

Kromě povinností praktického lékaře, 
pracujete jako internista a gastroenterolog. To 
je pro vaše pacienty výhoda.
Ano, kromě preventivních prohlídek se věnuji 
i  diagnostice a  léčbě chorob vnitřních orgánů, 
speciálně chorob zažívacího traktu. K dispozici 
máme na Hluboké EKG, spirometr, koagulometr. 
Největším pomocníkem v  diagnostice je však 
ultrazvuk. Díky němu ušetřím čas pro zjištění 
diagnózy a pacienti cestování do Č. Budějovic. 
Nicméně ultrazvuk se mi finančně rozhodně 
nevyplatí. Provoz je drahý, odejde vám 

vyšetřovací sonda, a když koupíte novou, hned 
jste o 100 tis. korun lehčí.

Kompletní endoskopii se věnuji na 
gastroenterologické ambulanci interního 
oddělení nemocnice v Českém Krumlově.

My pacienti začínáme vnímat nedostatek 
lékařů. Mnohdy odmítají přijímat další 
pacienty nejen praktičtí lékaři, ale 
také oční lékaři, zubaři, gynekologové, 
endokrinologové… a  jiné specializace. Co 
s tím?
Lékařů je opravdu málo, a  je to problém i  pro 
nás samotné. Například když chci odjet na 
dovolenou, je velmi těžké sehnat za sebe zástup. 
Dřív občas vypomohl pan doktor Reban, dnes 
už nemám náhradníka, který by byl ochoten či 
měl na záskok čas.

Doktoři už opravdu nemají volnou kapacitu. 
A  když vezmou pacienty navíc, jsou pak díky 
tomu přetížení a nervózní.

Jsou lidé, kteří si stěžují, že jsem je odbyl příliš 
rychle, ale mohou to být ti, kteří přijdou třikrát 
za týden, jednou na krev, pak na ultrazvuk 
a potřetí na popovídání. Třikrát týdně 20 minut 
na jediného pacienta, když máte plnou čekárnu 
lidí – to už je moc. Samozřejmě, když se něco 
opravdu děje, snažím se být pozorný a ve většině 
případů opravdu zareaguji.

Obvodní doktor těžko může suplovat 
psychoanalytika nebo chybějící rodinné 

vztahy. Vyřešilo by něco objednávání pacientů 
na určitý termín?
U praktického doktora bohužel ne. Je to těžké, 
přijdou dva lidé akutně nemocní a  už se 
vám čekací pořádek v  čekárně zhroutí. Moje 
ordinační doba na Hluboké je pět dní v týdnu, 
v dopoledních časech, kromě čtvrtka, kdy mám 
úvazek v  Českém Krumlově, a  na Hluboké 
jsem pak odpoledne. Začínám obvykle od půl 
sedmé ráno, takže ti, co chvátají do zaměstnání, 
mohou stihnout návštěvu brzy po ránu. 
Z  pohledu obvodního doktora máte v  jednom 
dni na starost 50 lidí, z toho jich většina přijde 
s běžnými chorobami jako je nachlazení, bolesti 
v  zádech a  podobně, a  dvěma pacientům je 
něco opravdu vážného. Výhodou toho, že lidé 
chodí k  praktickému lékaři opakovaně, je to, 
že je zná a  může zareagovat: dneska se mi ten 
člověk nelíbí. Něco se děje. A  hledáte důvod 
svého pocitu. Příliš časté návštěvy pacientů 
u  lékaře jsou jaksi kontraproduktivní. Když 
někdo chodí příliš často, těžko si všímáte změny 
detailů a začínám mít pocit, že bych mohl něco 
přehlédnout.

Samozřejmě, pokud má někdo psychický 
problém, těžkou událost v  rodině a  potřebuje 
poskytnout jakousi oporu i pro něj tu doktor je. 
Snažím se pacienta vyslechnout, promluvíme si, 
a pokud to jde, nějak pomůžu.

 
Když si uvědomím, jaké se člověku občas 
v práci přihodí chyby a omyly, smekám před 
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doktory za jejich zodpovědnost a  odvahu. 
Něco pokazit může být fatální…
Obvodní doktor má větší šanci svůj omyl 
napravit. Lékaři, zabývající se akutní medicínou, 
mají větší problém. V  Krumlově, kde dělám 
endoskopie, tam by byl případný průšvih 
vidět hned. (Endoskopie stojí na pomezí 
interny a  chirurgie. Mimo vyšetřování dutých 
orgánů zažívacího traktu a  odběru vzorků 
k mikroskopickému zpracování /biopsie/ provádí 
i  spoustu zákroků, které dříve řešil chirurg. 
Pozn. red.)

Den otevřených dveří se v  ordinaci konal 
hned po dokončení rekonstrukce ve středu 
26.  října. Pan doktor pozval své pacienty 
a  další zvědavce. Proto jsme se také přišli 
podívat a vzali jsme i fotografa.
„Náklady na přístavbu ordinace si město a pan 
doktor rozdělili spravedlivě napůl. I když jsou už 
v republice místa, kde doktory platí zlatem a rádi 
by ordinaci ochotnému praktikovi financovali 
sami, jen kdyby nějakého získali,“ dodal starosta 
města, Ing. Tomáš Jirsa, který také přišel popřát 
k slavnostnímu otevření.

Také on je pacientem zdejší ordinace. Pochválil 
zdravotní péči, která se místním občanům dostává 
a s ohledem na vybavení ji nazval nadstandardní. 
Zmínil své zkušenosti ze zahraničí, ze svých 
častých cest, například na Ukrajinu. Koločava, 
u  nás proslulá obec, po 1. světové válce patřila 
Československu. Její bývalý starosta a  nyní 
hejtman místní oblasti prý často volá do Čech 
o  pomoc. Rentgen je nefunkční, nemají na jiný. 
Rádi by získali cokoli, co odloží bohatší sousedé. 
Veškeré zdravotnické vybavení mají řádově 
o desítky let starší, než máme my. Postele od druhé 
světové války, polohovací postele první generace. 
Spousta zdravotnického materiálu a  vybavení 
prostě chybí. Možná si neuvědomujeme, jak 
dobře se máme. Bohatá Evropa by mohla být 
velkorysejší, neodepisovat zdravotnické vybavení 
jako odpad, ale vžít se do akutních potřeb jiných. 
Pro tamější zdravotníky je vyřazený sterilizátor 
zázrak. Škoda, že někdy Evropa méně přemýšlí 
o dobrých skutcích…

Hodně lidí už stihlo udělat zkušenost, že české 
zdravotnictví v  porovnání se zahraničím, je 
velmi slušné a vlídné zdravotnictví.
Mnoho toho dobrého českého se překotně, 
a  po mém soudu mnohdy nesmyslně, rušilo. 
Například struktura nemocnic, fakultní, 
krajská, okresní. Každá měla určité pravomoci 
a  okruh péče. Okresní měla oddělení jako 
gynekologie, interna, chirurgie, a  další možné 
specializace na určité výkony, třeba urologické. 
Krajská měla navíc další oddělení, například 
kožní, psychiatrii a podobně. V podstatě stejná 
oddělení, ale specializovaná a  špičková měly 
fakultní nemocnice. Dnes žádá každé zařízení 
špičkové přístroje, a  přitom bychom měli 
chápat, že ne všude musí být CT, ne všude se 

odehraje potřebný počet operací k dostatečným 
zkušenostem operujících lékařů. Jsme malá 
republika. V něčem chápu i pojišťovny, že se jim 
to nelíbí. Množstvím subjektů rostou náklady 
a  ve zdravotnictví můžete utopit nekonečné 
množství peněz.

Vnímáte rozdíl mezi ordinací veterináře 
a lékaře?
Vnímám. U  veterináře nikoho ani nenapadne 
chtít něco zadarmo, situace je srozumitelná 
oběma stranám. Přetrvávající rovnostářská péče 
o lidské pacienty s sebou nese pocit, že všechno 
je zadarmo a na všechno máme nárok, platíme si 
přece zdravotní pojištění. Je to nesmyslné a vede 
to ke zbytečnému zneužívání lékařské péče. 
Pokud někdo chce nadstandard, ať si ho zaplatí. 
Proč někomu upírat, když chce lepší kyčelní 
endoprotézu, aby o  ni požádal a  aby si na ni 
připlatil. Slušný standard, velmi slušný standard, 
srovnatelný se světem, už máme. Nadstavbu si 
může připlatit, kdo na to má. To je můj názor.

Proč jste si zvolil povolání lékaře a  kdy 
zvítězila vaše specializace?
Mám matku lékařku. Od 8  let jsem trávil čas 
po skončení školy u  ní na kožním oddělení 
nemocnice, takže již od toho věku byla moje 
volba jasná. Samozřejmě mimo přechodné 
období, kdy jsem jako každý kluk chtěl být 
popelářem a  automobilovým závodníkem, 
kosmonautem a kdoví čím ještě.

Pamatujete si svého úplně prvního pacienta, 
anebo pacienta, který vám uvízl v  paměti 
z nějakých zvláštních důvodů?
6. ročník medicíny jsme strávili ji na praxi 
v  nemocnicích. Já jsem praktikoval v  Mostě 
a  vzpomínám na interně na 82 letého Roma - 
tamního cikánského barona. Jméno si bohužel 
nevybavím, ale byl tak váženým občanem, že 
od pana primáře Ulricha měl povoleno na 7 
lůžkovém pokoji hru na housle.

Jak rozlišujete své pacienty? Podle jména nebo 
podle diagnózy?
Odpověď se nabízí z předchozí otázky.

A jak by se vlastně ideální pacient měl chovat 
ke svému zdraví? Co je opravdu důležité?
Všeho s  mírou  – práce, zábavy, jídla, pohybu. 
Každý exces se na zdraví projeví.

A  taky trocha životního optimismu. Protože 
jak řekl pan Werich: „Život vždycky stál a stojí 
a  bude stát za to, aby byl dožit. Ono se s  ním 
popravdě ani nic víc dělat nedá.“

Bohužel reklamní propaganda nás nabádá, 
že když máme problém, je dobré vzít si 
růžovou pilulku, stát se vděčnými spotřebiteli 
gutalaxu, nebo použít přípravek na klouby 
a  můžeme tančit ještě v  devadesáti. Máme 
věřit reklamám? Čemu věříte vy?

Přiznávám, že reklamám na léčiva či doplňky 
stravy nevěřím.

Je doba seriálů z lékařského prostředí. Zbytek 
diagnóz si pacienti najdou na internetu. 
Komplikuje to práci lékaře?
Trochu ano.

A jaký lékařský seriál nebo knihu z lékařského 
prostředí máte nejraději vy?
Žádný. Za den mám nemocí dost, a navíc jsou 
zcela mimo realitu.

Jediný smysluplný pořad je podle mého 
Nemocnice Motol, ale to není seriál.

Na fotografii vidíte pana doktora a… v  jeho 
ruce… prý nějakou „babičku“, která i po své smrti 
slouží vědeckému poznání. Nebojte se, tahle lebka 
nepatřila nikomu z  pacientů pana doktora. Ani 
nikomu z Hluboké.

Ale jak se dá poznat, že to byla žena?
Anatomie, populární předmět z  prvního 

ročníku medicíny, praví, že v principu lze naprosto 
jednoduše rozeznat lebku ženskou a mužskou.

Rozdíl ve velikosti mozkovny? hádá fotograf 
Adam Růžička.

A víte, že není nejpodstatnější?, vyvrací tento 
tendenční názor pan doktor. Ženská lebka je 
samozřejmě o  něco menší než mužská, ale na 
duševní schopnosti to opravdu vliv nemá. Ale 
například spojení nosu a čela mají ženy jemnější 
a plynulejší, brada je u žen zaoblenější, zatímco 
nadočnicové oblouky mužů jsou výraznější a také 
místa upínání šíjových a jiných svalových úponů 
má muž vyvinutější… těch rozdílů by se našlo 
mnohem víc.

Každopádně lékařská věda je královna všech 
věd a  nezbývá než si přát, aby nám dobrých 
lékařů už neubývalo, ale naopak přibývalo. I když 
jsme si možná všichni anatomicky podobní, 
dušičku uvnitř máme rozdílnou. A  protože 
o fungování zdraví v našem těle rozhoduje spousta 
nahodilostí, které se občas můžou pokazit, je 
dobré mít po ruce takového doktora, který pozná, 
jestli je nám zle, protože jsme se přejedli anebo 
proto, že máme infarkt. Věřte tomu, že internet 
vám v podobné chvilce nezměří ani tep, ani vás 
neuklidní přívětivým slovem.

MUDr. Mirko Jakovljevič
praktický lékař pro dospělé, internista, 
gastroenterolog

tel.: 387 965 222
pondělí  6:30 - 11:30
úterý  6:30 - 10:30
středa  6:30 - 12:30
čtvrtek  13:00 - 18:00
pátek  6:30 - 12:15
www.medprax.cz

ROZHOVOR
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ŠKOLA

Moderní výuka ve Střední odborné 
škole elektrotechnické, COP,

Střední odborná škola elektrotechnická si za dobu své dlouholeté působnosti 
na jihu Čech vybudovala významné postavení ve výuce žáků odborně 
připravených pro praktickou činnost v oblasti elektrotechniky. Ve čtyřletém 
studijním oboru zakončeném maturitní zkouškou mají žáci možnost na 
konci třetího ročníku vykonat závěrečnou zkoušku v oboru Elektrikář nebo 
Elektromechanik pro stroje a zařízení a mohou získat dva certifikáty: výuční 
list a maturitní vysvědčení.

V současnosti škola nabízí ucelené spektrum studijních a učebních oborů 
silnoproudých a  slaboproudých, informační technologie, také nástavbové 
studium a celoživotní vzdělávání dospělých.

Zárukou vysoké úrovně výuky je profesionální učitelský sbor pro 
teoretickou i  praktickou výuku. Pro žáky byly vytvořeny učební texty 
a pracovní sešity a 670 digitálních učebních materiálů určených pro výuku 
odborných a  všeobecně vzdělávacích předmětů. Pro rozvoj technického 
myšlení žáků v  přírodovědných předmětech byl pořízen systém k  měření 
fyzikálních veličin Pasco.

Díky zapojení školy do mnoha úspěšných projektů byla pořízena jazyková 
učebna, nová laboratoř pro výuku elektrotechniky, byly zakoupeny učební 
pomůcky potřebné na zabezpečovací techniku a pro výrobu desek plošných 
spojů, metalické a optické kabely včetně měřících přístrojů a svářecí techniky, 
IP telefony pro telefonní techniku.

Kvality výuky v  odborném výcviku se nyní bezesporu zvýšila díky 
využívání učebních pomůcek firmy Lucas-Nülle

V oblasti elektrických strojů má škola pokryto učebními pomůckami celé 
portfolio elektrických pohonů a točivých strojů. K dispozici jsou synchronní 
i asynchronní stroje, které žáci mohou používat jako elektrický pohon, tak 
i k výrobě elektrické energie, krokový, komutátorový motor i lineární pohon 
a bezkartáčový servomotor (BLDC motor), na kterých lze provádět nejen 
jejich zapojování a  hledání poruch, ale i  měření jejich charakteristik. Při 
výrobě, přenosu a spotřebě elektrické energie žáci využívají učební pomůcky, 
které je nejen seznámí s výrobou na asynchronních a synchronních strojích, 
ale umožňují jim pochopit i základní funkce přenosu a distribuce elektrické 
energie a  podpůrné služby, které přenosové a  distribuční rozvodné sítě 
vyžadují, například kompenzaci jalového výkonu v sítích pomocí vodních 
elektráren nebo pomocí klasické kompenzace jalového výkonu, kterou lze 
aplikovat i  u  spotřebitele. Celý systém umožňuje funkce rozvíjejícího se 
SMART GRIDU, inteligentní sítě. V komplexu celého vybavení jsou i měřící 
přístroje a analyzátory sítí, které umožňují sledovat kvalitu výroby, přenosu 
i odběru elektrické energie.

Při odborném výcviku je možné využívat také lokátor, hledačku kabelových 
tras a poruch na kabelovém vedení pro energetiku. Žáci se tak učí trasovat 

kabelové vedení a zároveň vyhledávat závady na kabelových vedeních, a to 
pomocí lokátoru nebo pomocí reflektometru. Reflektometrem jsou žáci 
schopni zaměřit poruchu metalického kabelu až na vzdálenost 5 km a poté 
hledačkou kabelových tras vytrasovat průběh kabelu a  pomocí A-rámu 
vytýčit poruchu na kabelovém vedení s  přesností několika centimetrů. 
Hledačka umožňuje vyhledané kabelové vedení přenést pomocí GPS 
souřadnic do mapy s připojením přes Bluetooth do chytrého telefonu, tabletu 
a poté s těmito informacemi dále pracovat v projektech. Reflektometr zaměří 
všechny spoje na kabelovém vedení, včetně spojek a kabelových skříní.

Termokamera, která byla implementována do výuky, slouží k  nalezení 
nedokonalých spojů, které se nacházejí zejména v rozvaděčích a kabelových 
skříních, a  jejím použitím se nechá předejít velkým škodám, které by 
v  případě neodstranění závady vedly k  fatálním následkům, například 
poškození elektrického zařízení nebo dokonce požáru. Po vyhodnocení 
oteplení spojů se provede oprava a elektrické zařízení opět může bezpečně 
pracovat dle příslušných norem ČSN.

Anténní systémy a satelitní připojení k televiznímu vysílání žáci analyzují 
a  vyhodnocují pomocí analyzátoru digitálního televizního a  rádiového 
vysílání. Přístroj analyzuje sílu a  kvalitu, nasměrování přijímací antény 
a  zároveň i  kabelové televizní rozvody. Analyzátor umí pracovat s  DVBT, 
DVBT2 a kabelovými vedeními, zároveň také s WiFi a LAN sítěmi.

Prioritou školy zůstává i pro další období zajištění co nejlepších výchovně 
vzdělávacích podmínek pro žáky, a proto učebny, odborná pracoviště a dílny 
jsou průběžně vybavovány novými přístroji, programovým vybavením 
a učebními pomůckami.

Středa         15 - 18
Středa         15 - 18
Středa         15 - 18
Středa         15 - 18
Středa         14 - 18

               Sobota           8 - 11
Středa         14 - 18

               Sobota           8 - 11
 Pondělí         14 - 18
Středa         14 - 18
Středa         15 - 18

Středa         15 - 18

Středa         15 - 18

Středa         15 - 18

Středa         16 - 18

Středa         16 - 18

Ceny základních

povolenek JČÚs Cena územní pov. ZTP
Roční územní 1400 1400                    2 pruty
Roční územní  400               400  ZTP/P   -   "   -
Roční územní 1500 x   -   "   -
Celosvaz. roč. 2100 1400   -   "   -

"Pískovna" Děti do 15 let Ostatní členové ČRS - Hosté Nečlenové a cizí státní občané

Sezónní 300 2400 3000
Měsíční 200 1600 2000
7 denní 100   800 1000

Výbor ZO Hluboká nad Vltavou

Členové MO Hluboká

1200
            800
            400

MP - děti do 15.let

   Kdykoliv,  po telefonické  domluvě na mob. telefon:  -   606 410 299

2017

7

21

MP - dospělí

MP - dospělí

P - dospělí

Povolenka

 - Poplatky za  brigády: 16-18 let 300 Kč,  18 - 63 let  600 Kč,    64 - 65 let 300 Kč,   66 let a více 0 Kč

   Částečný invalidní důchod  1. a 2. stupně  300 Kč,  plný inval. důchod (ZTP-P) 3.st. - 0 Kč.  Nutný doklad !!

 - Chybně vyplněné úlovkové listy doručené poštou, nebo osobně přes pošt. schránkou MO, budou považovány 

 - Známky - Dospělí  400,  mládež  200,  děti  100     Známky zaplatit bezpodmínečně do konce dubna  2017 !!    

7

5, 12, 19, 26
Květen

 Výdej povolenek   ČRS  MO Hluboká nad Vltavou   v roce  2017
 Mánesova  829  Hluboká n. Vlt - kancelář MO

Měsíc

Prosinec

Datum

11

2016
14

28
4

Leden 
14
16
18

1,8, 15, 22

25

2017

   nebo na E-mailu -  peprny.v@seznam.cz                                                                                   
   včetně  "Hlubocké Pískovny"  -  VIP revíru  MO Hluboká nad Vltavou!!

     Červenec

1,8, 15, 22, 292017

Červen

Březen

    za neodevzdané - pokuta 100 Kč, nebo nebude vydána povolenka na rok 2017 !    Nezapomeňte proškrtat

2017

7, 14, 21, 28

Všichni  účastníci rybolovu na revíru   "Pískovna"   Místní organizace ČRS Hluboká nad Vltavou musí mít platný Rybářský lístek!!

   Výše uvedené poplatky platí i pro ženy!

ROK  2017

                                volné stránky úlovkových listů!

N E Z A P O M E Ň T E  !

Únor

3, 10, 17, 24, 31 

 - Odevzdat  správně vyplněné  úlovkové listy do    15.1.2017   -  kancelář MO  Mánesova 829, nebo poštou!

     Srpen

 - Členská schůze   6.1.2017  v  17.30  hod  v restauraci " U Švejka "- Hluboká n.Vlt.- náměstí    

     Září, Říjen

2017

Duben

Pozvánka na členskou schůzi

2017
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STALO SE

Přístavba domova důchodců

Domov důchodců a  přilehlé prostory již osm let prochází celkovou 
rekonstrukcí. Z  původního bytového domu s  malometrážními byty se 
stal plnohodnotný domov důchodců, který slouží zejména obyvatelům 
Hluboké nad Vltavou. Současná kapacita 66 míst nebude navyšována, 
úpravy směřují ke zlepšení kvality péče o  klienty. Domov důchodců 

zajišťuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a dále rehabilitaci, volnočasové 
kulturní a duchovní aktivity.

Ze stavebních investic stojí za připomenutí rok 2009, kdy byly zahájeny 
rekonstrukce jednotlivých pokojů spojené se zajištěním bezbariérového 
užívání koupelen, lodžií, veškerých chodeb, výměna instalací, zařízení 
terasy na střeše a  rok 2011, kdy bylo provedeno kompletní zateplení 
obvodového pláště s výměnou oken.

Roku 2013 byla zahájena stavba chybějícího relaxačního zázemí, 
rozdělená do tří etap. První dvě etapy představovaly terénní a  parkové 
úpravy s  osazením laviček, cvičebních pomůcek, žardinek a  dalšího 
mobiliáře. Třetí etapa představuje stavbu (budovu) o podobném objemu 
jako byla odstraněná stavba č.  p. 79. Bude využívána jako rekondiční 
a  relaxační centrum, a  to jak pro klienty domova důchodců, tak i  pro 
ostatní obyvatele města, včetně tělesně hendikepovaných spoluobčanů. 
Prostor bude využíván i pro společenská setkávání. Vlastní stavba bude 
jednopodlažní, krytá sedlovou střechou s  maximálním otevřením 
jihozápadním směrem. Hlavní místností je prostor pro ergoterapii, který 
je otevřen do prostoru krovu. Stavba bude dále vybavena hygienickým 
zázemím a  kuchyňkou. První úvahy o  využití stávající stavby musely 
být opuštěny, neboť úpravy na současné požadavky a  normy byly příliš 
nákladné a prostorově nedostatečné k rozšíření kapacity nebo vytvoření 
zázemí pro terénní služby a denního stacionáře. Stavba bude dokončena 
v  příštím roce, a  věříme, že se stane místem setkávání nejen obyvatel 
domova.

Všechno je jinak… než dosud
(Panychida za dobrou hospodu)

Že je všechno jinak, vnímáme nejvíce my, dříve narození. Asi málo 
chápeme nutný „progres“. Dozvěděli jsme se, zvláště pro vděčné 
návštěvníky zarmucující zprávu  – skončila staletá hospoda U  Janátů 
v Purkarci.

V  panychidě za ni si dovolím stručně připomenout její purkareckou 
historii. Prvně je dům (č.  p. 7) zaznamenán v  roce 1377, kdy zdejší díl 
půdy na břehu Vltavy dostal od krále Václava IV. jeho kuchař Chund, za 
zásluhy. Možná vařil panstvu na blízkém Karlově hrádku.

V purkareckém domě měl určitě nájemníka, který sloužil pohostinstvím 
tehdejším vorařům, plavícím dřevo do Prahy. Později (1454), vlastnil tento 
svobodnický dvůr Jan, královský lovčí, hájící okolní lesy a  zvěř. Sta let 
tradovaný název dal hospodě Tomáš Janát, hospodařící zde již v roce 1649, 

potom zdejší rychtář. Na tento svobodný statek se v  roce 1740 přiženil 
Jiří Ambrož, jehož rod, s  hostinskou licencí, zde žije bezmála do konce 
19. století. Potom již byli majiteli paní Šilhavá (1895), Marie Štabrňáková 
(1974), Josef a Milena Houškovi (1992)

Vedle ochotných pohostinských služeb hospoda proslula jako sídlo 
vorařského spolku Vltavan Purkarec, včetně jeho slavností a plesů.

Další zajímavostí, nerozlučně svázanou s Janátovou hospodou, je 33 let 
trvající tradice „Zavírání a otvírání Vltavy“. Jejími hlavními iniciátory byli 
Pavel Marek a dosud obětavě sloužící Jiří Prokeš, oba z Hluboké. Je obava, 
že s ukončením provozu hospody, může skončit i tato, hojně navštěvovaná 
vltavská tradice. Přejme si, aby její organizátoři našli optimistické 
východisko!

Ano, všechno je jinak… Jen klidné vody krásné Vltavy plynou 
Purkarcem, nezatížené malichernými starostmi lidí…

František Kvapil

Společné setkání seniorů
v hotelu Parkhotel
Již tradičně uspořádalo město Hluboká nad Vltavou pro své dříve 
narozené společné setkání v  hotelu Parkhotel. Tentokrát ve středu 
23. listopadu. Pro hosty bylo přichystáno pohoštění ve formě pozdního 
oběda a kávy se zákuskem.

Slavnostní odpoledne zahájil pěvecký sbor ZŠ Slavíčci, vystoupil 
Velký spolek perfektních holek z Bavorovic se dvěma tanečky, mažoretky 
Hlubocké princezny a  princezničky a  Folklorní soubor Bystřina ze 
Zlivi. Pan starosta přivedl speciálního hosta pana faráře Tomase van 
Zavrela. Po celou dobu hrála a  zpívala paní Pečenková a  dopravu 
zajistila Autodoprava Houška. Všem děkujeme za spolupráci a  těšíme 
se na další setkání!
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ADVENT

ADVENT V HLUBOCKÉM KOSTELE
Advent je cesta k Vánocům

Když se v životě připravujeme na významnou událost, jako je například svatba, 
narození dítěte, státnice, maturita a podobně, stojí nás to čas. Vánoce jsou 
také významnou událostí, a to nejen pro křesťany. Doba příprav na Vánoce 
se nazývá advent, a zahrnuje období 4 neděl před Štědrým dnem. Zejména 
v  dnešní době se advent zdá být popelkou mezi církevními svátky. Jak se 
máme dobře připravit na Vánoce, když mnozí z nás prožívají předvánoční 
stres? Můžeme se nechat vést světem komerce do nákupních center, kde 
nás reklamy vybízí k  velkým nákupům při nekonečném hukotu koled, 
i když se v Betlémě ještě žádný Ježíšek nenarodil. Nebo se můžeme nechat 
vést moudrou tradicí našich předků, která nás zve k setkání u adventního 
věnce, neboť jim příroda znemožnila dlouho pracovat díky brzkému setmění 
a zimnímu období. Těšilo mě, kolik z vás si o první neděli adventní přineslo 
do kostela krásné adventní věnce, kde je tento rok nečekaně požehnal sám 
biskup Mons. Vlastimil Kročil z  Českých Budějovic (foto). Na večer vás 
přišlo ještě více na okouzlující benefiční koncert varhanní hudby při svíčkách 
a odcházeli jste s radostí v očích a s pokojem v srdci.

Je důležité mít neustále na zřeteli, abychom se nenechali uvěznit v časové 
smyčce, kterou pak už nedokážeme zastavit. Advent začíná tím, že velmi 
pečlivě zvažuji, jak rozdělím svůj čas, aby zbylo dostatek prostoru pro setkání 
s  nejbližšími, s  manželkou, rodiči, dětmi, přítelem  atd. Pokud se hlásíte 
ke křesťanství, je důležité strávit kvalitní čas s  Bohem. To dokážeme ale 
pouze tehdy, když se ztišíme. Pomyslným místem, kde se s Ním setkáváme, 
nazýváme srdce. V srdci se nachází vše, co je pro člověka drahé, s čím nebo 
s kým se těžko loučí. Právě ve svém srdci je potřeba udělat místo pro své 
blízké, ale hlavně pro Boha. Jemu stačí skutečně málo. Vždyť se narodil 
v  chlévě! Ale chlév neznamená nepořádek a  špínu. Chlév symbolizuje 
jednoduchost, prostotu. Bůh není v  tomto směru náročný. Přijme místo, 
které Mu vyhradíme. Čím více si ale uvědomuji, že očekávám skutečně 
významného hosta, tím více Mu budu chtít udělat místa ve svém srdci a tím 
více si také budu uvědomovat, kolik harampádí jsem si v  srdci nastřádal. 
Advent je příležitost znovu zrcadlit svůj život, přerovnat své životní hodnoty.

Adventní doba je nádherná, pokud ji nenecháme proklouznout mezi prsty. 
Přeji nám, aby tomu tak nebylo, a když se pak sejdeme na půlnoční v kostele, 
pevně věřím, že naše radost bude mít úplně jinou dimenzi.

Otec TOMAS

Adventní koncert Scholy Gregoriana Pragensis odhalí adventní  
dobu 12. století?
Představme si následující obraz: zasněžená krajina českého venkova, zimní 
noc ještě nejeví známky rozednívání, ale na vršku uprostřed vesnice svítí 
okna kostela, k  němuž z  několika stran proudí řady věřících s  rozžatými 
lucernami. Zní to téměř jako pokus o vykreslení kýče, avšak takto skutečně 

vzpomínají pamětníci na takzvané rorátní mše, které se v  době adventní 
konaly brzo ráno před rozbřeskem. V posledním týdnu před Vánocemi se 
budou denně v  6  hodin konat rorátní mše v  kapličce sv.  Jana Nepomuka 
v Dasném.

Kořeny této rorátní mše však sahají hluboko do středověku: již v 9. století 
vznikla praxe sloužit před rozedněním mši s  tématem Maria. Chorální 
repertoár měl přirozeně úzký vztah k  tématice Zvěstování  – setkání 
archanděla Gabriela s Pannou Marií, jak o něm vypovídá evangelista Lukáš. 
Jako offertorium se např.  zpívalo Ave Maria, tj.  zhudebněná slova anděla 
„Zdrávas Maria, milosti plná…“. Byl to ovšem Introitus  – vstupní zpěv, 
který dal jméno celé rorátní mši – Rorate caeli desuper; ten můžete slyšet po 
celou dobu adventu v kostele z úst místního faráře otce Tomase na začátku 
nedělních mší, když se zapaluje svíce u  adventního věnce. Zhudebňuje 
úryvek z knihy proroka Izaiáše, který poeticky předpovídá příchod mesiáše: 
„Rosu dejte nebesa, ať kane z  oblaků spravedlnost; nechť se otevře země 
a urodí se spása.“

V  průběhu středověku a  dále pak v  období renesance docházelo 
k  postupnému obohacování a  také prodlužování ranních adventních mší. 
Zejména v  Čechách získaly roráty značnou popularitu a  nabyly velmi 
specifické podoby: mezi chorální zpěvy byly od konce 15. století vkládány 
latinské, později české písně. Také původní latinský chorální repertoár byl 
v 16. století opatřen českými texty. Mnohé ze zpěvů byly navíc zpracovány 
ve vícehlasé podobě. Velké množství těchto počeštělých liturgických skladeb 
bylo dále tradováno v mnoha renesančních „rorátnících“, kde jsou zapsány 
v pořadí, jak náleží k jednotlivým částem mše.

Mezinárodně věhlasný soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým 
vedoucím Davidem Ebenem bude mít v sobotu 17. 12. 2016 v 19.00 hodin 
adventní koncert při svíčkách. Jedná se o částečnou rekonstrukci mariánské 
adventní mše tak, jak se rozvíjela od raného středověku až do druhé poloviny 
16. století. Základní osu tvoří „klasické“ gregoriánské zpěvy mešního 
propria – již zmíněný vstupní zpěv Rorate caeli, zpěv mezi čteními (graduale) 
A summo caelo, zpěv k průvodu s obětními dary (offertorium) Ave Maria 
a zpěv k přijímání (communio) Beata viscera.

Vedle gregoriánského chorálu je věnován hlavní prostor typicky českému 
repertoáru rorátních mší, kde se ke slovu dostanou hojně i duchovní písně, 
a to jednohlasé i vícehlasé. V případě introitu Rorate bude možno sledovat 
vývoj a přetváření tohoto zpěvu v průběhu celého středověku: po latinské 
jednohlasé melodii vícehlasé zpracování a dále česká verze tohoto zpěvu se 
vsunutými slokami duchovní písně. Můžeme si všimnout, že přes všechny 
proměny jsou jednotlivé podoby Rorate stále úzce spjaty s původní chorální 
melodií i  jeho textem. Během koncertu je tak možno pomyslně zalistovat 
několika staletími hudebních dějin. Nenechte si tuto příležitost ujít 
a přijďte si v sobotu 17. 12 odpočinout od vánočního shonu a vychutnejte 
si jedinečný duchovní zážitek v ryze adventním stylu. Vstupenky je možné 
pořídit v  informačním středisku a  v  kostele. Neotálejte, neboť se chystá 
mnoho lidí, kteří ho nechtějí zmeškat. Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč. 
Stále se hledají movití dobrodinci, kteří by mohli snížit finanční tíhu této 
produkce. Pokud můžete, staňte se sponzorem tohoto koncertu a napište mi 
na tomas@vanzavrel.cz. Děkuji.

Betlémské světlo na Hluboké
Advent je doba očekávání a pokoje. Abychom si to připomněli, každoročně 
se z  Betléma, kde sv.  Josef a  těhotná Panna Maria již chystají místo, kde 
by se Ježíš zvaný Král pokoje mohl narodit, do celého světa rozesílá malý 
plamínek. Putuje také napříč Evropou a má pomoci s šířením adventního 
pokoje a míru. Do našich končin se Betlémské světlo samozřejmě dostalo 
až po pádu čtyřicetileté komunistické diktatury a v rukou skautů putovalo 
v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Očekává se, že slavnostní 
předání Betlémského světla proběhne v  katedrále sv.  Mikuláše v  Českých 
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Budějovicích v sobotu 17. 12. 2016. Při adventním koncertu v kostele sv. Jana 
Nepomuka na Hluboké nad Vltavou si ho pak můžete vyzvednout po 
koncertu souboru Schola Gregoriana Pragensis a následující neděli při mši 
svaté, která začíná v 9 hodin o hodinu později. Nezapomeňte si vzít s sebou 
lucerničku!

Na co se můžete těšit o Vánocích v kostele na Hluboké?
Díky příspěvku městu a mnoha dárců se podařilo opravit a vyčistit varhany, 
které zazní při půlnoční mši svaté. Pokud přijdete již ve 22.30 hodin, budete se 
moci zapojit do společného zpěvu koled. Kostelní lavice z bočních lodí budou 
přemístěny tak, aby všichni dobře viděli a aby se o Vánocích vešlo do kostela 
co nejvíce lidí. Bylo by krásné, kdyby se stihl položit i nový koberec, neboť ten 

současný již musí pamatovat desetiletí. Snad se podaří také instalovat nové 
ozvučení, které je také přestárlé, aby konečně bylo dobře rozumět. Pořídili 
jsme deky pro ty, kterým je v kostele zima. Možná se podaří umístit jesličky 
do jedné z bočních lodí, kde údajně býval před sto lety, a vyrobit vhodnou 
skříň, aby jako v jiných kostelích mohl být k vidění po celý rok. Také můžete 
shlédnout nové jednodimenzionální jesličky v  lidské velikosti, které přivezl 
nový pan farář. O  Vánocích bude možné si v  kostele zapálit svíčku pro 
vzpomínku na někoho blízkého. Od Štědrého dne až po 30. prosince bude 
kostel denně od 14.00 do 16.00 hodin přístupný pro veřejnost. Takto můžete 
vzít svou návštěvu do krásně vyzdobeného chrámu. A  kdo ještě nepotkal 
nového faráře, ten se s ním může seznámit. Každý návštěvník, který si s ním 
na konci půlnoční podá ruku, dostane milé překvapení.

Krásně znějící kostelní symbol
V kostele sv. Jana Nepomuckého zazněly první adventní neděli opravené varhany

Varhanní koncert
První varhanní koncert po částečné rekonstrukci hlubockých varhan 
provedl v  kostele mladý, Bohem nadaný varhanní mistr Přemysl Kšica. 
Absolvent Pražské konzervatoře, studia hry na varhany ve třídě prof. Josefa 
Popelky; bakalářského studia na AMU v Praze; studia varhanní improvizace 
u prof. Jaroslava Vodrážky a doc. Jaroslava Tůmy; student Musikhochschule 
Stuttgart. Za interpretaci a improvizaci obdržel řadu ocenění na varhanních 
soutěžích u nás i zahraničí.

I v našem kostele odvedl velmi krásný koncert, navíc pochválil jedinečnost 
našich varhan a byl příjemně překvapen kostelem sv. J. Nepomuckého.

V  Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, v  poslední době 
zejména v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Působil též pedagogicky 
v rámci varhanního kurzu pořádaného Arcibiskupstvím pražským za účelem 
zdokonalování hry chrámových varhaníků. Nyní vyučuje hru na varhany 
na konzervatoři v  Teplicích. Intenzivně se věnuje koncertní a  nahrávací 
činnosti u  nás i  v  zahraničí. Pravidelně spolupracuje s  řadou vokálně-
instrumentálních souborů (Kühnův smíšený sbor, Pražský filharmonický 
sbor, Pražský katedrální sbor, Český filharmonický sbor Brno, Canti di Praga, 
Čeští symfoničtí sólisté, Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia v Praze).

Za interpretaci a improvizaci obdržel řadu ocenění na varhanních soutěžích 
v  ČR i  zahraničí. Dvakrát získal cenu za improvizaci na soutěži v  Opavě. 
V  roce 2004 získal 3. cenu na mezinárodní soutěži mladých varhaníků 
v Lublani a v roce 2005 druhé místo na varhanní soutěžní přehlídce v Mostě. 
V roce 2010 na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena si odnesl cenu 
za nejlepší výkon v tvůrčím oboru improvizačním, stal se rovněž držitelem 
2. ceny v interpretační části soutěže.

Kdo opravil varhany?
Restaurování a  částečné přestavby našich varhan se ujal varhaník Rudolf 
Valenta z Prahy. Sám o svém řemesle na svých webových stránkách uvádí:

Varhany mají zvláštní kouzlo, o kterém vědí nejen varhaníci a návštěvníci 
kostelů, ale zejména ti, kteří jsou k tomuto nástroji připoutáni profesí. Každý 
nástroj je jiný, každý je originál a staré nástroje, léta stojící na opuštěných 
kůrech, často zničené až k podstatě, skrývají v sobě neuvěřitelné bohatství 
lidské zručnosti a krásy zvuku. Varhany si vás podmaní, stalo se to i mně. 
Od té doby, kdy jsem poprvé uslyšel znovu znějící nástroj, o jehož opravu 
jsem se přičinil, měl jsem to štěstí, že mi byla svěřena k restaurování řada 
vynikajících starých nástrojů, patřících u nás k nejstarším a nejlepším. Dnes 
spolupracuji s několika odborníky – restaurátory a  společně tvoříme tým, 
který je schopný restaurovat nástroj kompletně, včetně skříně a  výzdoby. 
Kompletní oprava našich varhan by stála přes milion korun, nicméně i tato 
dílčí rekonstrukce, kdy rejstříky pískaly, nahrazeny byly pedály prožrané 
červotočem a propadlé klávesy ocenil právě varhanní mistr Přemysl Kšica 
a označil naše varhany za velmi vzácné dílo.
Kromě pana Valenty se o hlubocké varhany dílčími opravami po léta starali 
Jiří Chvátal a Jiří Boudal, díky nim přežívaly varhany ve funkčním stavu.
Opravy varhan se zřejmě chystají i  v  kostele v  Hosíně, bohužel překrásné 
varhany v Purkarci jsou úplně jiný druh nástroje a  s  jejich opravou zatím 
není počítáno.
Poděkování patří rovněž všem, kteří se zasloužili o  financování opravy, 
především našemu městu a  pak i  jednotlivcům, kteří přispívali na 
dobrovolnou sbírku. Sbírky a organizaci koncertu se ujal pan Josef Vacík.

Kdo varhany vyrobil
Varhanní mistr Přemysl Kšica před koncertem uvedl, že naše varhany 
sestrojil v roce 1846 – 1847 pan Karel Vocelka (1813-1876 Praha), dále jsme 
dohledali, že stroj i skříň provedl Hloušek a Vocelka.

Údaje z www.varhany.net ohledně hlubockých varhan:
II/16, mz
I. manuál C - f3 Principal 8’, Copula 8’, Viola 8’, Octav 4’, Hohlflöte 4’, Quinta 
2 2/3’, Superoctava 2’, Mixtura 1 1/3’, 5x
II. manuál C - f3 Flauta 8’, Salicional 8’, Traverso 4’, Principal 2’, Rauschquint 
1 1/3’,
Pedál, C - a0, chromaticky, Subbass 16’, Bordon Bass 16’, Octavbas 8’,

Varhany (někdy označované za „královský nástroj“) jsou největší 
a mechanicky nejsložitější hudební nástroj, respektive jsou strojem užívaným 
v hudbě (varhanní stroj). Varhany se řadí mezi dechové vícehlasé nástroje. 
Tóny se v  něm tvoří v  dřevěných nebo kovových píšťalách buď chvěním 
vzduchových sloupců, nebo chvěním kovových jazýčků (podle druhu píšťal). 
Stlačený vzduch se do píšťal vhání obvykle měchem. Moderní varhany 
mohou mít až sedm manuálů (klaviatur), dvě pedálnice (klaviatury pro nohy, 
desítky rejstříků a až desítky tisíc píšťal velikosti od 11 mm do 20 m.

Za bližší informace k hlubockým varhanám děkuji paní Mileně Dušákové.
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„Zažít Drážďany“
Jely jsme do Drážďan na 4. mezinárodní setkání pěveckých sborů. Určitě 
jsme chtěly naše město, naši republiku dobře reprezentovat. Drážďany mají 
dlouholetou tradici ve vokální a chórové muzice. Již v 18. století se rozezněly 
hlasy z celé Evropy v rezidenčním zámku a velké pěvecké svátky pokračovaly 
i  v  19. století. Zpěv spojuje lidi z  různých sociálních, společenských 
a kulturních sfér. Dovolím si volně přeložit větu německého spisovatele „Kde 
se zpívá, tam je poklidno, zlí lidé neznají písně“.

Chórové setkání je postaveno na třech pilířích  – přátelské koncerty, 
společné koncerty a  společenský večer. Zpívaly jsme ve třech kostelích. 
Zvláště Frauenkirche na mne zapůsobil svou monumentálností. Jeho 
znovuvybudování bylo dokončeno v  r.  2005. Byla nám přidělena velmi 
šikovná průvodkyně. Provedla nás městem a leccos zajímavého povyprávěla. 
Bravurně ovládala slovenštinu, neb na Slovensku studovala a využívá ji ve své 
průvodcovské činnosti. V nabitém programu se jen těžko našla skulinka pro 
naše soukromé vyžití. Až v sobotu odpoledne. S kamarádkou jsme si chtěly 

prohlédnout Zwinger. S malou skupinkou nás průvodkyně k této rezidenci 
doprovodila, povyprávěla o  dějinách a  na její doporučení jsme navštívily 
výstavu porcelánu – nádhera. Už se šeřilo, začalo pršet, ale přesto jsme se 
prošly po střešních ochozech. K  večeru jsme se vrátily unavené na hotel. 
Pustily jsme televizi a  divte se  – hned naběhla upoutávka na Drážďany  – 
moc hezky udělaná. Koukly jsme na sebe – neměly jsme raději ležet v posteli 
a sledovat vše v televizi? Určitě ne. 

Jen doporučení  – pokud chcete navštívit Drážďany, tak návštěvu 
neodkládejte. Nově opravené stavby se bělostně skví, ale Zwinger už je jakoby 
začouzený. Od průvodkyně jsme se dověděly, že pískovec do 40 let zčerná. Už 
byly vynalezeny chemické prostředky, které tomu údajně zabrání, ale je to 
nekonečná práce. Obyvatelé Drážďan nepamatují Zwinger bez lešení.

Chtěla bych poděkovat všem organizátorům, sponzorům a členkám sboru 
za krásný výlet.

Marie Kocourková

Díky, Marie…

Vážená paní Buchmann,
srdečně Vás zdravím z Čech, z Hluboké nad Vltavou. Ihned po příjezdu 

domů mě pohltily pracovní povinnosti, a proto se ozývám až nyní. Chtěla 

bych Vám poděkovat za milé a  přátelské přijetí v  Drážďanech. Děkuji 
rovněž paní Steffi za vzorné průvodcovské služby. Zajímavě a obšírně nám 
vyprávěla nejen o historii Drážďan, ale i o zajímavostech ze současnosti. 
Bylo vidět, že má velký přehled a hluboké znalosti.

Mé poděkování dále patří dvěma mužům (jeden myslím dirigoval 
závěrečnou píseň Cantate Dresden, jméno druhého určitě zjistíte), kteří 
pomohli s  transportem naší postižené zpěvačky na vozíku na pódium. 
Když jsme odzpívaly a odcházely, pomáhal jí i pan A. Haufe. I jemu velký 
dík za ochotu.

My jsme byly v Drážďanech velmi spokojeny, s ubytováním, s  jídlem, 
s organizací. Ze všech stran na nás dýchala přátelská atmosféra. Uvědomuji 
si, že za tím vším stojí Vaše precizní práce a velké úsilí, paní Buchmann.

Vážená paní Buchmann, přeji Vám a  Vašemu manželovi mnoho 
úspěchů ve Vaší činnosti. To, co děláte, je velice záslužné! Vždyť hudba 
přináší lidem radost, lásku, dobrou náladu a opravdu spojuje národy.

Přeji Vám oběma nadále mnoho zdraví, krásný advent, kouzelné 
a spokojené Vánoce a úspěšný nový rok.

Mgr. Milena Horníková, sbormistryně Ženského pěveckého souboru Záviš

Na začátku listopadu jsme odjely na festival sborového zpěvu v Drážďanech – 
Cantate Dresden. Festivalu se zúčastnilo celkem 16 sborů, z  Německa, 
Švýcarska a 2 sbory z České republiky (celkem 650 zpěváků). Po příjezdu 
a přivítání jsme se šly představit do kostela Frauenkirche a zazpívaly jsme 
na uvítanou Tantum ergo. Sbory byly rozděleny do 4 skupin a každá skupina 
zpívala v jiném kostele. Společný koncert všech sborů byl v sobotu v kostele 

Kříže (Kreuzkirche). Je to největší kostel Saska a nachází se přímo v centru 
Starého města. Koncert s takovým množstvím účinkujících byl organizačně 
perfektně zvládnutý, jelo se bez jakékoli zkoušky a sbory se střídaly, aby se 
ukázaly v nejlepším světle. Většina sborů zvolila chrámové písně, my jsme 
vybočily z řady a vybraly jsme Sbor venkovanů z opery Prodaná nevěsta od 
Bedřicha Smetany. Hned po prvních tónech klavíru sál ožil, a  to už jsme 
tušily, že výběr skladby byl dobrý. Také proto se nám zpívalo uvolněně a na 
konci našeho vystoupení nás aplaus přesvědčil o tom, že dobře. Večer byla 
společná večeře všech účinkujících i organizátorů a byl to opravdu pěkný 
večer, trochu se zpívalo, hodně se tančilo a  vůbec nevadilo, že se mluvilo 
různými jazyky. Hudba opravdu sbližuje.

Drážďany nás oslovily svou krásnou architekturou a  velkými plochami 
upravené zeleně. Cestou domů jsme se zastavily na zámku Schlosspark 
Pilnitz, u kterého je ohromná, udržovaná zahrada rozdělená na několik typů 
(japonská, anglická, holandská, čínská…). Zajímavostí zahrady je obrovská 
kamélie japonská, která má v době květu (únor-duben) až 3000 květů.

Se spoustou zážitků, s dobrým pocitem, že jsme zanechaly dobrý dojem 
a v neposlední řadě s novou chutí do další práce (čeká nás do vánoc ještě 9 
koncertů) jsme odjížděly domů.

Miluše Krátká

Mezinárodní festival sborového zpěvu v Drážďanech
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Vážení přátelé,
blíží se advent. Jak si zpříjemnit čekání na Vánoce? Ženský pěvecký 
sbor Záviš Vás, Vaši rodinu i přátele zve na již tradiční vánoční koncert 
do Alšovy jihočeské galerie v  Hluboké nad Vltavou. Motto letošního 

koncertu zní „Slunovrat a  vůně Vánoc“. Přijďte za námi v  sobotu 
17. 12. 2016 v 15.00 nebo 17.00 hodin. Anebo ještě v neděli 18. 12. 2016 
ve 14.00 hodin. Těšíme se na Vás a na čas strávený s Vámi

za celý sbor Jarka Šindelářová

Když jsme na jaře tohoto roku obdržely oficielní pozvání a  potvrzenou 
účast našeho Ženského pěveckého sboru Záviš z  Hluboké nad Vltavou 
na Mezinárodním festivalu sborového zpěvu, který se konal ve dnech 4. – 
6. 11. 2016, nastala spousta nekonečné práce především pro naši manažerku 
paní Jaroslavu Šindelářovou, která obětavě s  pí Buchmann z  Drážďan 
zařizovala vše potřebné, aby se tento zájezd vůbec mohl uskutečnit. A mohu 
nejen za sebe říci, že vše bylo skvělé včetně toho, že, Jarčo, umíš kolem sebe 
šířit dobrou náladu. Jsi šikulka.

Nemálo práce čekalo i naši sbormistryni paní Mgr. Milenu Horníkovou, 
která vybrala repertoár a  s  námi ho nacvičila. Myslím, že měla opravdu 
šťastnou ruku, protože kromě lidové písně Na Hlubokou je cestička a cyklu 
skladeb pod názvem Z pohádky do pohádky, zařadila i velice známé skladby 
jako je Poutní píseň z opery Tajemství od Bedřicha Smetany, Ódu na radost 
od L. van Beethovena, Sbor židů z  opery Nabucco od G.Verdiho a  jako 
třešničku na dortu Sbor venkovanů z opery Prodaná nevěsta od Bedřicha 
Smetany. Všechny skladby nám komponuje pan Jiří Chvátal a v kombinaci 
s Milenkou, která nenechá nic náhodě a vše s námi perfektně nacvičí.

Musím zmínit i  třetí z klíčových žen, které se zasloužily o naši zdařilou 
účast na výše uvedeném festivalu, a  tou je naše klavíristka MUDr.  Soňa 
Kroutilová, která od velmi maličkých dětí nastudovala a s námi secvičila náš 
repertoár. Obdivuji to, že na naše zkoušky dojížděla až z Prachatic, a to díky 
jejímu skvělému zázemí: pomoci manžela a jejích rodičů. Soničko klobouk 
dolů za Tvou obětavost.

A  nyní k  naší účasti v  Drážďanech. Po příjezdu do Drážďan jsme se 
shromáždily před Chrámem Matky boží (Frauenkirche), kde v  hloučcích 
postávaly i jiné sbory, které před námi, nebo po nás, vystupovaly. Měly jsme 
na programu jen jednu skladbu bez klavírního doprovodu, a  to známé: 
Tantum ergo. Tato vystoupení sborů byla především pro turisty, kteří měli 
volný vstup do chrámu. Chrám Matky Boží byl ve 2. světové válce téměř celý 
vybombardovaný a teprve nedávno vystavěn dle dochovaných dokumentů 
a  fotografií. Protože je chrám postaven z  pískovce, který působením času 
a povětrnostních vlivů černá, bylo vidět, že se po bombardování zachovala 
odhadem tak jedna desetina chrámu. Následně jsme absolvovaly okružní 
jízdu s naší průvodkyní: Němkou, která studovala v Bratislavě a dobře mluvila 

slovensky. Přiblížila nám historii Drážďan a  seznámila nás s  významnými 
objekty. Pokud mohu shrnout, Drážďany jsou hezké, čisté, životem pulzující 
město oplývající zelení. Jen škoda, že počasí bylo pošmourné, jinak by zážitek 
z okružní jízdy byl ještě intenzivnější.

Naše ubytování bylo v hotelu Ibis a bylo skvělé. Následně nás čekal přípitek 
na uvítanou a  výborná večeře. A  po večeři příprava na přátelský večerní 
koncert. Celkem bylo na festivalu přítomno 16 sborů a  páteční koncerty 
byly rozděleny do 3 objektů a časově odstupňovány. My jsme vystupovaly 
v pátek večer v Annenkirche ještě s jedním českým sborem z Prahy a dvěma 
německými. Jak už jsem výše zmínila náš repertoár, myslím, že jsme měly 
dle bouřlivého potlesku velký úspěch. Jsme sice jen malý český národ, ale 
kulturně vyspělý s  bohatou historií a  tradicí. Naše zpěvné písně, skladby 
a melodie vždy posluchače uchvátí. Škoda jen, že si to mnoho lidí, zvláště 
mladých, neuvědomuje a  dává přednost tomu, co je převzaté z  ciziny 
a  nejlépe ještě v  angličtině. Slavnostní závěrečný koncert všech sborů se 
konal v  sobotu v  Kreuzkirche a  každý ze 16 sborů zazpíval pouze jednu 
skladbu. My jsme zvolily Proč bychom se netěšili od B. Smetany. Na úplný 
závěr našeho pobytu v Drážďanech byla pro všechny sbory slavnostní, opět 
výborná večeře a rozlučkový večírek s dobrou náladou.

Na zpáteční cestě jsme zastavily na zámku Pilnitz, který je postaven 
v čínském slohu. Prohlédly jsme si jej pouze z venku, protože, již nebyl pro 
návštěvníky přístupný. A na úplný závěr jsme měly zastávku až v Čechách na 
zámku v Mělníku, kde nás čekal pozdní oběd v zámecké restauraci a následná 
prohlídka zámku s výbornou průvodkyní.

Já jsem se celkem zúčastnila třech Mezinárodních festivalů: v květnu roku 
2010 v italském San Marinu, v červnu roku 2012 v rakouském St. Michael im 
Lungau, a nyní v německých Drážďanech. Každý festival měl svou jedinečnou 
atmosféru, ale jedno měly společné. Nikde jsem se nesetkala s nadřazeností, 
rivalitou, závistí a  jinými negativními atributy tohoto světa. Naopak byl to 
pocit sounáležitosti, přání úspěchu druhým, pospolitosti a přátelství. Zde se 
opět potvrdilo rčení, že hudba spojuje národy a já jsem byla šťastná, že jsem 
mohla být při tom.

Díky všem, kdo mi tuto účast umožnili.
Marie Hanušová, členka sboru

Tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Záviš
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Hlubocký Záviš zpíval 
v Drážďanech
Ve dnech 4.–6.  11.  2016 zpívalo v  německých Drážďanech na 
mezinárodním festivalu sborového zpěvu Cantate Dresden 16 sborů, 
celkem 650 zpěváků. Naši republiku, jihočeský kraj a  město Hluboká 
nad Vltavou reprezentoval ženský pěvecký sbor Záviš z  Hluboké 
nad Vltavou. Zpívalo se v  kostele Matky Boží (Frauenkirche), který 
byl znovu vystavěn a  vysvěcen v  roce 2005. Dále v  kostele Sv.  Anny 
(Annenkirche) a  závěrečná přehlídka všech sborů se uskutečnila 
v kostele sv. Kříže (Kreuzkirche). Záviš z Hluboké n. Vlt. zaujal výběrem 
repertoáru a  hlavně jeho výborným provedením. Zároveň přítomné 
sbory projevily velký zájem o úpravy skladeb, které pro sbor připravuje 
Ing. Jiří Chvátal. Závěrečná skladba „Sbor venkovanů z opery Prodaná 
nevěsta“ od Bedřicha Smetany měla obrovský úspěch.

Celý festival byl pro ženy ze Záviše velkým zážitkem, na který se 
nezapomíná. Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří nám umožnili se 
takovéto akce zúčastnit.

Jmenovitě:
Jihočeský kraj České Budějovice; Město Hluboká nad Vltavou
MANE Holding, a. s. České Budějovice
WEDOS Internet, a. s. Hluboká nad Vltavou
Praktic, spol. s r. o. Pištín; RELAX DIVE, s. r. o.
Hluboká nad Vltavou; Kofola ČeskoSlovensko, a. s., Ostrava Poruba

 

 

 

 

Vás  zve na 

 
 

„Slunovrat a vůně Vánoc“ 

 

 
 

od 15.00 a 17.oo hodin 

 

od 14.00 hodin 
 
 
 

Předprodej vstupenek v Alšově jihočeské galerii 
Z V O N E Č K Y 

Římskokatolická farnost  
Hluboká nad Vltavou 

 

přeje Vám 
i Vašim blízkým 

požehnanou  
adventní dobu 

  

pokojné Vánoce 
láskyplný rok 2017 

potěšíte nás, 
strávíte-li je s námi. 

 

Sobota 24/12 * Štědrý den 
22.30 společné zpívání koled | 23.00 slavnostní půlnoční mše sv. 

Neděle 25/12 * Boží hod Vánoční 
9.00 slavnostní mše sv.  

Pondělí 26/12 * Sv. Štěpána 
10.30 slavnostní mše sv. 

Pátek 30/12 * Sv. Rodina 
17.00 mše sv. s obnovením manželských slibů a žehnání manželům 

Neděle 1/1 * Matky Boží, Panny Marie 
17.00 hod. mše sv. na poděkování za nový rok 

 

24/12 - 30/12 BUDE KOSTEL DENNĚ OTEVŘEN 14.00 – 16.00 
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Advent v okolí Hluboké letos spojí 
Řetěz naděje

Charitativní sbírka Řetěz naděje propojí mnohé akce v  adventním 
čase v  okolí Hluboké nad Vltavou. Vybrané peníze poputují na nákup 
potřebného lékařského vybavení dvěma těžce nemocným dětem z Českých 
Budějovic.

„Advent má být obdobím rozjímání a  dobrých skutků. Proto jsme se 
rozhodli pomoci dvěma těžce nemocným dětem Ondrovi a  Toníkovi 
Pirošukových z Českých Budějovic,“ objasňuje důvod vzniku charitativní 
sbírky Řetěz naděje paní Valerie Chromá ze spolku Hope 4 you.

„Kongenitální centrální hypoventilační syndrom (CCHS), též nazývaný 
Ondinina kletba, je vzácná celoživotní porucha dechového centra. Starší 
název Ondinina kletba vychází ze starogermánské legendy, v níž Ondina 
byla překrásná vodní nymfa, která se vzdala daru věčného života, když 
porodila dítě smrtelnému muži, jehož milovala. Ten jí přísahal věrnost 
a oddanost s každým bdělým dechem. Když později odhalila jeho nevěru, 
uvrhla na něho kletbu: „Přísahal jsi mi věrnost a  oddanost s  každým 
bdělým dechem. Dýchej tak dlouho, jak vydržíš být vzhůru, ale až jednou 
usneš, pak zemřeš,“ rozpovídal se o  původu názvu nemoci MUDr.  Ivan 
Fanta z dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Jedná se o velmi vzácné onemocnění, jehož následkem je zástava dechu 
ve spánku a  následná smrt. Pomocí přístroje zvaného Kapnometr, který 
během spánku mimo jiné hlídá hladinu CO2, lze smrt obelstít. „Náklady 
na pořízení Kapnometru jsou pro rodinu Pirošukových astronomické. 
Rádi bychom jim v  této nelehké životní situaci pomohli a  z  finančních 
darů přístroj zakoupili. V tuto chvíli například jednáme s Nadací ČEZ, ale 
přispět mohou všichni, i jednotlivci,“ vysvětluje zakladatelka spolku paní 
Valerie Chromá.

„Lidé budou moci přispívat od první Adventní neděle až do Velikonoc, 
kdy celá sbírka vyvrcholí rodinnou akcí Velikonoce na Hluboké. Více 
informací o možnostech přispění si lidé mohou najít na stránkách nadace 
www.hope4you.cz,“ doplnil Jan Vlasák z Informačního centra.

PŘIPOJTE SE K ŘETĚZU NADĚJE
ŘETĚZ NADĚJE je projekt, který propojí různé drobné charitativní 
aktivity jednotlivců i jiných subjektů v silný řetěz, který dá hendikepovaným 
novou naději.

V  období od prosince  2016 do května  2017 se ŘETĚZ NADĚJE snaží 
získat finanční prostředky k  nákupu životně důležitého Kapnometru pro 
chlapce Ondřeje a Antonína.

ŘETĚZ NADĚJE hledá své další články, kterými se můžete stát i  vy. 
Možností je přímý finanční dar spolku Hope 4 You z.s., či zajištění vlastního 
projektu nebo sbírky na podporu Řetězu naděje. Za jakoukoliv vaši vlastní 
iniciativu budeme velmi vděčni.

Valerie Chromá, DiS., Hope 4 you z.s.

NADĚJE PRO 
DĚTI

Adventní meditace
s astroložkou Petrou Nel Smolovou

Pojďte se spolu s námi zastavit v adventním 
čase a  vnést do svých duší a  srdcí poselství 
víry a lásky.

Kdy: neděle 18. prosince 2016, od 16-19 hod.
Cena: 300 Kč

Kde: Sporthotel Barborka, Zahradní 879, Hluboká nad Vltavou
www. sporthotelbarborka.cz

Kapacita prostoru je omezena, proto si místo raději rezervujte na 
adrese: tiliatara@seznam.cz

Společnost Ledax, o. p. s. hledá nového pracovníka/pracovnici na pozici 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH – PEČOVATEL/KA 
pracoviště Hluboká nad Vltavou, DPP/DPČ

Požadujeme: způsobilost k  právním úkonům, bezúhonnost, řidičský průkaz 
sk. B, znalosti a  praxe v  oblasti sociálních služeb výhodou, dobré vyjadřovací 
a komunikační dovednosti, schopnost empatie a sociálního cítění, vysokou míru 
zodpovědnosti

Popis činnosti: rozvoz a donáška obědů, pomoc a podpora při podávání jídla 
a pití, komplexní péče o domácnost uživatelů

Nabízíme: spolupráci formou DPP/DPČ, pracoviště Hluboká nad Vltavou
V případě zájmu kontaktujte, prosím, Bc. Petru Košinovou, 
e-mail: kosinova@dfkgroup.cz, www.ledaxcr.cz
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KDE MŮŽETE ŘETĚZ NADĚJE PODPOŘIT OSOBNĚ:
21. 12. Vánoční charitativní koncert ZŠ Hluboká – Slavíčci z Hluboké
21. 12. Živý Betlém Hluboká nad Vltavou – stánek Řetězu naděje
Charitativní divadelní představení soubor Křížžáci
Charitativní divadelní představení Divadlo Pikl



Hlubocký zpravodaj | prosinec 2016strana 22

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA

Paní učitelka Marcela Řehořová z mateřské školy Schwarzenberská nám 
vyprávěla, jak si děti ve školce užily pravěk. A  nejen děti. Tentokrát se 
s nadšením přidali i rodiče.

I když nový školní program předepisuje různé předškolní dovednosti, 
které by měly děti zvládnout, občasné vybočení je jen pro dobro věci. Proto 
do něj tentokrát učitelky ve školce zahrnuly téma pravěk – protože to je 
něco, co děti obdivují a baví je. Tajemná vzdálená doba, kdy na naší planetě 
žila obrovská zvířata… Takže, jak to bylo? Školka vyhlásila rodinnou 
výtvarnou soutěž a paní učitelka si pochvaluje, že odezva, elán a nasazení 
rodinných týmů bylo nečekané, mnohem větší, než počítali. Brzy začali 
dinosauři z papíru, polystyrénu, hlíny, a dalších hmot zabydlovat každičké 
místo ve školce. Narodilo se jich velikánské množství a hlavně – všichni se 
povedli a všichni jsou i ve své příšernosti krásní.

Obě třídy, celá školka, z  nich uspořádala jednu velkou výstavu, 
a nezávislá komise, složená z kuchařek a provozních pracovnic, obodovala 
a vyhlásila výsledky těch nejdokonalejších zpodobnění pravěkých zvířat. 
Samozřejmě, odměny ve školce mají pro všechny, protože naštěstí jediný 
spravedlivý odměňovací systém funguje právě ve školkách. Děti dostanou 
třeba dinosauří žvýkačky, omalovánky, polštářky a figurky.

Na film Jurský park jsou školkové děti ještě malé, ale ve starší třídě se 
podívaly na krásný český film Cesta do pravěku, třída malých tříletých 
dětiček četla pohádky o  dinosaurech z  knih, které přinesly maminky. 
Večerníček o pračlovíčkovi jim paní učitelky také občas pustily v televizi, 
a koneckonců některé děti prý s rodiči zažily i návštěvu dinoparku.

Vždy vynalézavé učitelky vyrobily spoustu pomůcek, aby ozvláštnily 
listopadový čas dinosaurů, takže děti, které si vždycky dopoledne hrály 
v maminkami či babičkami ušitých dinosauřích kostýmech navíc dostaly 
čelenky se svými jmény: z Viktorky tak byl rázem Vikysaurus a z Tomáše 
Tomisaurus, a tak dál, což děti nadchlo.

Kluci dostali kyje do ruky, ale jestli holčičky v jeskyních musely žvýkat 
kůži z mamuta, o tom už nám není nic známo.

Paní učitelky by moc rády poděkovaly rodičům i  dalším rodinným 
příslušníků za nadšenou spolupráci! Bavila všechny!

Nicméně zrovna ve Schwarzenberské školce pokazila konec roku 
karanténa. I  když se objevil jen jeden případ související s  infekční 
žloutenkou v  rodině, nedá se nic dělat, na výstavu se nemohly přijít 
podívat děti ani ze školky přes ulici, a bohužel konat se nebude ani vánoční 
besídka. Inkubační doba nemoci vyprší až 28. prosince, a dělat besídku po 
Vánocích by nebylo ono.

Nahradíme si to snad jinak, vymyslíme jarní besídku, aby děti ani rodiče 
o nic nepřišli, slibuje paní učitelka Marcela Řehořová.

A  nejen to. Když už listopad do školky zavál vyhynulé dinosaury, 
zdá se, že časem prý přijde řada na středověk a statečné rytíře a krásné 
princezny… Tak se můžeme těšit.

Děti na výletě v Jurském parku
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KULTURA

Alšova jihočeská galerie získala 
Cenu Stříbrného lukostřelce

Alšova jihočeská galerie získala Cenu Stříbrného 
lukostřelce - ČR v  kategorii Mezikulturní komunikace 
za velkolepou výstavu DALEKÉ | BLÍZKÉ / Ilja Repin 
a ruské umění, která byla hlavním výstavním projektem 

loňského roku v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Cenu převzali 
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihočeského 
kraje a Mgr. Aleš Seifert, ředitel Alšovy jihočeské galerie.
Ve čtvrtek 3.  listopadu  2016 byli na slavnostním vyhlášení v  pražském 
Obecním domě vyhlášeni vítězové prvního ročníku soutěže Stříbrný 
Lukostřelec  – ČR, jejímž cílem je představit a  podpořit projekty, které 
napomáhají rozvoji česko  – ruských vzájemných vztahů. Cena Stříbrný 
Lukostřelec byla v Rusku zřízena v roce 1997 a zúčastnilo se jí dosud více 
než 4000 projektů. Prvnímu ročníku ocenění Stříbrný Lukostřelec – ČR 
udělil záštitu prezident České republiky Miloš Zeman. Vítězům nejlepších 
projektů je zároveň uděleno právo na prezentaci projektu a jeho publikaci 
v  knize 50 nejlepších projektů Národní ceny Ruské federace Stříbrný 

lukostřelec.
Původní myšlenka na prezentaci náchodských obrazů veřejnosti získala 
nový rozměr díky zájmu Alšovy jihočeské galerie, která se rozhodla 
vystavit ruské výtvarné umění i  z  dalších českých sbírek v  turisticky 
přitažlivém objektu Státního zámku Hluboká. Autorkou koncepce výstavy 
a její hlavní kurátorkou byla J. Jančárková v spolupráci s Mgr. Vlastislavem 
Tokošem a  Mgr.  Alešem Seifertem. Autoři výstavy DALEKÉ | BLÍZKÉ 
/ Ilja Repin a  ruské umění si vytyčili za cíl představit ruské výtvarné 
umění ve vývojových etapách od druhé poloviny 19. století až po první 
třetinu 20. století. Celý koncept byl laděn výrazně historicky, přičemž se 
kurátorský tým soustředil zejména na jednotlivé umělecké styly, žánry 
a  skupiny. V českém galerijním prostředí se po více než čtyřiceti letech 
jednalo o první ucelenou výstavu ruského umění mapující přechod mezi 
akademismem, realismem k  avantgardě. Vystaveno bylo více než 120 
uměleckých děl. Exponáty kromě Galerie výtvarného umění v Náchodě 
zapůjčily Alšova jihočeská galerie, Galerie hlavního města Prahy, Galerie 
moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
Národní galerie v Praze, Sbírka Pražského hradu a turistickým lákadlem 
byly i tři zápůjčky z Treťjakovské státní galerie v Moskvě.

Sportovní vzpomínka

Jihočeské Běchovice
Možná poněkud nesrozumitelný nadpis, který však lze jednoduše vysvětlit. 
V  zasvěcené sportovní veřejnosti je totiž známá skutečnost, že běžecký 
silniční závod Běchovice spolu s Bostonským maratonem jsou nejstaršími 
na světě. Proslulost těchto závodů spočívá v  jejich nepřetržitém konání 
každý rok, takže u  obou se roku 2016 běžel již 120. ročník. Nejstarším 
jihočeským závodem je mezinárodní silniční běh na 25 km „Kolem 
Hluboké“. V přítomné době jsme právě na přelomu mezi 76. a 77. ročníkem 
a také bez přerušení. Jihočeští atleti mají právem být na svou „Hlubokou“ 
hrdi, na jakousi obdobu Běchovic, ale také mají povinnost poděkovat Karlu 
Nedobitému (SK ČB), který v roce 1941 tento závod založil. Spojení Karla 
Nedobitého s Běchovicemi a Hlubokou můžeme spojovat tím, že Hlubokou 
založil a  na Běchovicích drží rekord v  podobě nejmladšího vítěze z  roku 
1924, kdy vyhrál ve věku 19  let. Náš závod právem získává oblibu v  celé 
atletické Evropě a Hluboká již měla dokonce zámořskou účast. Možná by 
jeho popularitě prospěla změna na dnes již klasický půlmaratón.

Domnívám se, že by bylo vhodné vrátit pozornost k počinu atletického 
nestora Karla Nedobitého. Dnes je „Hluboká“ současnými generacemi 
chápána především sportovním nadhledem, kdežto v době nacistické okupace 
šlo o určitou odvážnou protestní akci, neboť tehdy každá společenská činnost 
byla potlačována. Lidé z tohoto hlediska nacházeli spojení ve sportu, za což 

bychom Nedobitému měli dodatečně poděkovat. Nejen za „Hlubokou“, ale 
také za další závod, jímž byl „Běh Doudlebskem“, z  Trhových Svinů přes 
Borovany do Ledenic, který rovněž ze stejných pohnutek založil roku 1941. 
Společenská činnost na venkově byla totiž poněkud uvolněnější než na 
úrovni měst a toho on využil.

Soustřeďme nyní pozornost již pouze na historii „Hluboké“ a připomeňme 
některá zajímavá data. Nesmíme také zapomenout, že Karel Nedobitý 
nebyl osamocen, neboť se svou manželkou Miroslavou tvořili páteř nejen 
budějovické atletiky, ale nepostradatelnými byli pro celý jihočeský svaz. Proto 
po jejich odchodu na atletický Olymp byla „Hluboká“ roku 1974 pokřtěna na 
memoriál Míry Nedobité a od roku 1987 je memoriálem Karla Nedobitého.

Na samém začátku se trať „Hluboké“ neběhala na vzdálenost 25 km, ale 
určitou perličkou je skutečnost, že po jejím založení délka trati měřila 15 
mil (což je 24,135 km), ovšem od roku 1975 již došlo na současných 25 km. 
Jaký důvod k tomu při založení Karla Nedobitého vedl, se pravděpodobně 
již nezjistí, neboť atletické řády přešly na metrickou soustavu již dlouho před 
založením „Hluboké“.

Původní trať vedla ze stadionu v Hluboké směrem na České Budějovice, 
při styku s  plzeňskou silnici odbočila vpravo přes Dasný a  Češnovice do 
Pištína, kde se její směr obracel přes Zliv a Munice zpět do Hluboké, kde byl 
cíl opět na stadionu. Vážený čtenáři, pokud smím připomenout svou osobu, 
během sedmdesátých let minulého století jsem „Hlubokou“ v  několika 
ročnících také běžel. Poprvé jsem se postavil na startovní čáru již jako 
více než čtyřicetiletý, takže můj čas 1:34:55 hod. k danému věku považuji 
za optimální. V roce 1973 jsem stál dokonce „na bedně“, jak my závodníci 
slangově mluvíme o  stupních vítězů, za 3. místo v  kategorii 40  – 49  let. 
V dalším textu již o sobě hovořit nebudu, neboť se považuji za pouhý článek 
řetězu několika set startujících, jsem na to hrdý, a pokud dočtete tento článek 
do konce, mé jméno zjistíte. Mezi nejúspěšnější závodníky též patří jihočeští 
závodníci: Jan Bláha (Sokol ČB), který zvítězil 6x, a  odchovanec stejného 
oddílu Stanislav Fux, ten zvítězil 4x. Ovšem historicky nejúspěšnějším je 
Miroslav Ciboch (Slavia Praha), který mezi 16.  – 26. roč. zvítězil 8x a  3x 
doběhl druhý. V kategorii žen se z vítězství radovaly 6x Jitka Válková (AC 
Čimelice) a Milena Procházková-Gajdová (Sokol ČB).

Vraťme se však na úplný začátek běhu „Kolem Hluboké“, přesněji 
k  27.  červenci 1941, kdy se na startovní čáru prvního ročníku postavilo 
17  odhodlaných vytrvalců a  historicky prvním vítězem se stal Karel 
Hrabánek z AC Sparta Praha. Až do 29. ročníku, který se běžel v roce 1970, se 
příliš závodníků nehrnulo, přestože už v roce 1947 přiletěla první zahraniční 
vlaštovka v  podobě Hanse Fölsera ze Steyeru, který si dokonce doběhl 
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pro druhé místo za známým 
Antonínem Špirochem ze Staré 
Boleslavi. Prvními zahraničními 
vítězi byli němečtí vytrvalci, a sice 
roku 1967 vyhrál Böttger Klaus, 
a hned v následujícím roce Fink 
Herbert, oba z Karl-Marx-Stadtu. 
Dnes již nejsou překvapením 
závodníci z mnohých evropských 
zemí, jako z  Británie, Francie, 
Švýcarska, Polska, Rumunska, 
Rakouska, Itálie, Holandska, 
Belgie i dalších.

Určitým mezníkem „Hluboké“ 
byl 33. ročník, který v  roce 
1973 poprvé překročil stovku 
startujících a  registroval účast 

první ženy, která na pozvání redaktora revue „Spiridon“ přijela dokonce až ze 
zámoří. Nebyl to nikdo jiný, než Kathrine Switzerová (Universite New York), 
která v té době bojovala proti atletickým řádům, které dosud bránily ženám 
v účasti startů na dlouhých tratích.

Příběh maratonské běžkyně Switzerové stojí za připomenutí. Rozhodla se 
jít příkladem, a proto se přihlásila ke startu na Bostonském maratonu, ovšem 
pod mužským jménem. Ten den jí přálo počasí, neboť padal déšť se sněhem, 
takže si pro účel svého startu mohla upravit dres, aby nebyla poznána. 
Mezi tisícihlavým pelotonem běžců ji pořadatelé, snad na udání, přece jen 
objevili a diskvalifikovali. Ona však celou trať na protest dokončila v čase 
4:20 hod., ale trénovala dál a v době startu na „Hluboké“ měla osobní rekord 
v maratonu 3:15 hod., na což by byl mnohý muž hrdý. Svět i díky příkladu 

Kathrine pokročil dál a maratonský běh žen je dnes naprosto samozřejmý 
a stal se olympijskou disciplinou.

Jistě každý z oněch desítek závodníků, kteří se během 76 let vystřídali na 
trati „Hluboké“, by mohl vyprávět svůj příběh a jistě by to byla silná kniha. 
Jeden z  nich bych přidal, který svým způsobem je poučným životním 
příkladem. Ve výsledkových listinách „Hluboké“ je možné najít jméno 
Vladimír Mašl, který se během života dostal na šikmou plochu a  stal se 
alkoholikem. Vyprávěl, že alkoholu absolutně propadl tím způsobem, že 
když bral výplatu, okamžitě ji propil. Proto skončil ve známém pražském 
protialkoholním sanatoriu U  Apolináře. Zde byl primářem MUDr.  Skála, 
který těmto jinak zdravým lidem jako součást odvykání naordinoval běh, 
který byl aplikován v rozsáhlém parku sanatoria. Tato metoda se skutečně 
osvědčila, takže někteří z pacientů běhání doslova propadli. Jedním z nich 
byl právě jmenovaný Vláďa Mašl, který v  roce 1974 dokonce startoval na 
pařížském Světovém mistrovství veteránů v maratonu.

Jak je zřejmé, o  naší „Hluboké“ bychom mohli psát anály. Někteří ze 
závodníků, i když už sami neběhají, se rádi přijedou podívat na některý ze 
závodů. Důkazem je přiložený ilustrativní snímek ze 70. ročníku „Hluboké“ 
v roce 2010. Představíme se zleva: Jaroslav Vokál (tehdy 65 let), který má čas 
na maraton 2:53:21, Míla Sládek (71) je jihočeská vytrvalecká legenda, na 
„Hluboké“ má vynikající čas 1:24:26 a v maratonu 2:36:54, což ve své době 
byl krajský rekord, dále František Kadlec (80), jehož trenérem byl sám Karel 
Nedobitý, má časy v  maratonu 2:53:22 a  na „Hluboké“ 1:34:55, následuje 
Zdeněk Kopecký (73), který zaběhl maraton v  čase 2:48:07 a  „Hlubokou“ 
za 1:34:28, dalším je Jindřich Čistota (74), který běhal superzávody přes 
100 km, maraton zaběhl za 2:42:28 a „Hlubokou“ za 1:31:59. Poslední v řadě 
je Sláva Ciboch (77), také maratonec, ale v kanoistice, dokonce dvojnásobný 
veteránský mistr světa.

František Kadlec, Borovany
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Princezny začínají 14. sezónu

Každý začátek školního roku je pro mažoretkový tým Hlubockých Princezen 
plný nového očekávání a  plánování. Těšíme se na nové kamarádky, které 
mohou přijít mezi nás, těšíme se na novou sezonu a nové zážitky.

Letošní září bylo pro nás opravdu nabité. Hned první sobotu 3. 9. 2016 
se náš tým rodičů zúčastnil festivalu v Pištíně, kde spolu s dalšími soubory 
z celých Jižních Čech strávili příjemné odpoledne v duchu tance a zábavy.

Velkou poctou pro náš tým byla žádost o zpestření slavnostního otevření 
nového sídla Jihočeské televize 8.  9.  2016, kdy naše skupina Princezen 
slavnostně zahájila odpolední program. Jako poděkování Jihočeská televize 

natočila skvělou reportáž o našem týmu, která byla vysílána 12. října. Je již 
příjemnou tradicí účastnit se Slavností vína v Hluboké nad Vltavou. Letos se 
vystoupení zúčastnily všechny naše věkové kategorie a diváci nás odměnili 
krásným potleskem.

Celé září jsme se také pilně připravovaly na poslední soutěž roku 2016, a to 
v Brtnici 8. října. Zde se naše skupiny utkaly s mažoretkovými týmy z celé 
České republiky. Naším největším úspěchem bylo 4. místo v kategorii Senior, 
ve které byla velká konkurence, a tak nás těšilo i to bramborové umístění.

Hned týden po soutěži jsme si naplánovaly soustředění s profesionálními 
trenérkami světově úspěšného týmu z  Písku. Strávily jsme celý den 
v tělocvičně a pilně trénovaly gymnastické a baletní cviky i práci s hůlkou. 
Jsme velmi vděčné za rady a  inspiraci, kterou jsme od píseckých trenérek 
získaly.

V současné době je v plném proudu příprava na novou sezónu, učíme se 
nové prvky a choreografie. Zúčastnily jsme se vystoupení na svatomartinském 
průvodu ve Zlivi, na setkání důchodců na Hluboké a  také plánujeme již 
tradiční Vánoční besídku v sobotu 17. 12. v KD Zliv, na které ukážeme vše, 
co se naučíme a s čím jsme letos získaly cenné kovy. Tímto zveme všechny 
naše přátele na toto předvánoční setkání plné tance.

Rádi bychom v našich řadách uvítaly nové tanečnice, nejlépe ty nejmenší 
ve věku 4  – 7  let. Nové členy přijímáme v  průběhu celého roku, proto 
neváhejte a přijďte se podívat na náš trénink.

Za všechny Hlubocké Princezny
Tereza Kadlecová

SPORT

BASEBALL
MS v Mexiku U23
Na MS v  Mexiku do 23  let odcestovalo z  České 
republiky 24 hráčů poskládaných z 9 týmů (Kotlářka 
Praha, Technika Brno, Draci Brno, Blesk Jablonec, 
Olympia Blansko, Arrows Ostrava, Cardion Hroši Brno, TJ Lokomotiva 
Louny a  Klasika Frýdek-Místek). Za Kotlářku Praha odjel mimo jiné 
Martin Mužík, který patří v současnosti k našim nejúspěšnějším hráčům 
U23 Sokol Hluboká.

1. zápas hráli 28. 10. proti Koree, se kterou prohráli 1:6.
2. zápas hráli 29. 10. proti Panamě, která byla velmi silným protihráčem 

a prohráli tak 3:17.
3. zápas hráli 30. 10. proti Jižní Africe, kterou se jim podařilo porazit. 

Vyhráli tak 12:4.
4. zápas hráli 31. 10. proti Mexiku a odnesli si prohru 4:14.
5. zápas hráli 1.  11.  (a  2.  11. dohrávka) proti Venezuele, se kterou si 

odnesli těsnou prohru 12:13 (v desáté směně).
6. zápas hráli 3. 11. proti Rakousku a odnesli si další výhru 14:7.
7. zápas hráli 4. 11. proti Argentině, se kterou prohráli 2:9.
8. zápas hráli 5. 11. proti Tchaj-wanu, se kterou si odnesli prohru 0:10.
Zápasy hráli nejčastěji na hřišti Cadereyta, ale také na hřištích Saltillo 

a Monterrey. Na zápasy cestoval český tým s policejním doprovodem.
Největší horor zažil český tým na zápase s Venezuelou, kdy v páté směně 

došlo ke srážce dvou našich zadních polařů a Adam Hajtmar byl odvezen 
sanitkou se zlomenou klíční kostí do nemocnice. Nakonec byl zápas pro 
tmu nečekaně ukončen a dohrávka čekala český tým další den ráno.

Dle Petra Ditricha (předsedy ČBA) nedosahovalo letošní MS úrovně 
minulého MS na Tchaj-wanu. Organizátoři byli rozděleni na „politické“ 
skupiny a netáhli za jeden provaz. Největším problémem byla komunikace, 
která chyběla, a nedalo se na nic spolehnout. Nefungovaly ani běžné věci, 
jako dostatek jídla. Kvalita hřišť nebyla nijak skvělá a nejhorší byl stadion 
v  Cadereytě, jehož povrch nesplňuje požadavky ani na naší Extraligu. 
Hlavním a asi i jediným zlepšením oproti minulému MS je kvalita týmů, 
která je profesionální a  překvapením byl i  tým Rakouska, které dokáže 
odehrát dobré zápasy.

Český tým na MS v Mexiku skončil na 10 příčce. I přes to jsme TOP10 
na světě, a to je pro Českou republiku pěkný výsledek. Do určitých zápasů 
šel tým sice s  mnohem větším očekáváním, než byl konečný výsledek, 
ale i  tak se Český tým polepšil. Gratulujeme klukům a  příští rok snad 
vybojujeme lepší umístění.

Turnaj U7 a U9 na ZŠ Hluboká
V sobotu 19. 11. 2016 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Hluboká nad Vltavou 
turnaj. Zúčastnili se ho žáci baseballového kroužku ze ZŠ Máj České 
Budějovice, ZŠ Vltava České Budějovice, ZŠ Borek a  ZŠ Hluboká. Dále 
také U7 a U9 z přípravky klubu Sokol Hluboká a klubu Trhové Sviny.

Týmy si zahrály vzájemné zápasy a poté se rozhodlo dle získaného skóre 
o vítězi. Tím se stali baseballisté z týmu Trhové Sviny, kteří přes věk hráčů 
(kde nejmladšímu hráči bylo 4,5 let) dokázali, že ovládají nejen techniku 
odpalů, ale také že velmi dobře znají pravidla hry. V pravidlech hry naopak 
nejvíce tápali žáci z  kroužků, kteří si tuto hru převážně zahráli úplně 
poprvé. I přes tuto indispozici se umístili na druhém místě. Dokázali tak, 
že nadšení pro hru dokáže dělat divy. Třetí místo tak obsadili baseballisté 
z přípravky Sokol Hluboké. Ti hráli velmi pěknou hru, avšak protihráč byl 
vždy o kousek lepší.

Všechny děti si jistě hru užili a  dostali tak novou motivaci pro další 
tréninky. Všechny tři týmy dostali při vyhlášení vítěze čokoládovou 
medaili s malým dárkem.

Výsledné pořadí týmů:
1. místo Trhové Sviny, 2. místo kroužky (ZŠ Máj, ZŠ Vltava, ZŠ Borek 

a ZŠ Hluboká), 3. místo Sokol Hluboká
Děkujeme všem zúčastněným za krásnou hru a gratulujeme k umístění.

Soutěž v hodu do dálky se Sokolem Hluboká
Během října proběhly na základních školách spolupracujících s oddílem 
Sokol Hluboká čtyři soutěže v  hodu do dálky. Nejvíce se dařilo dětem 
na ZŠ Hluboká, kde se všichni tři medailisté dostali přes dvacet metrů. 
Soutěže se zúčastnili vždy žáci prvních až třetích tříd a všichni měli dva 
pokusy.

První soutěž proběhla v  úterý 18.  10.  2016 na základní škole Vltava 
v Českých Budějovicích. Žáci celou akci zahájili rozcvičkou a protažením 
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Ohlédnutí za uplynulým rokem
fotbalový oddíl TJ Hluboká nad Vltavou

Zdá se to být neskutečné, ale opět jsme na konci roku, tentokrát 2016. 
Připadá mi, že jsme nedávno „ slavili“ Silvestra v roce 2015 a najednou se 
připravujeme na ten letošní.

Činnost našeho oddílu kopané v právě končícím roce, byla jako každý rok 
založena na obětavosti činovníků, členů a přátel TJ Hluboká a samozřejmě za 
podpory Města Hluboká. Díky těmto dobrovolníkům jsme se mohli účastnit 
soutěží od přípravek počínaje, přes žáky, dorostence, až po mužstva dospělých 
„A“ a „B“ konče. Naše „A“ mužstvo dospělých je stálým účastníkem Krajského 
přeboru a v sezóně 2015/2016 skončilo v šestnácti členné tabulce mužstev na 
10. místě, kdy hlavním trenérem byl pan Mgr. Martin Wohlgemuth, známý 
bývalý prvoligový hráč Dynama České Budějovice.

V rozehrané sezóně letošní, na naši lavičku usedl renomovaný trenér a náš 
spoluobčan pan JUDr. František Cipro. Po odehrání první poloviny soutěže, 
je naše mužstvo na 9. příčce s  počtem 21 bodů. Nutno upřesnit, že jsme 
v  letošní sezóně podávali velice kvalitní výkony, avšak marodka některých 
klíčových hráčů, nás přibrzdila v dosažení lepšího umístění.

O poznání lépe se výsledkově dařilo „B“ mužstvu, které v Okresním přeboru 
drží 2. příčku a je aspirantem na postup do vyšší soutěže. Jsme rádi, že v obou 
týmech máme hráče, kteří prošli naší mládeží a dokázali se prosadit i mezi 
dospělými. Jedná se především o  Jirku Rubicka, Ondřeje Krátkého, Aleše 
Vacla, působících převážně v „A“ týmu, a Lukáše Povišera, Jirku Jíšu, či Karla 
Váchu nejml., hrajících převážně za „B“ tým. I v současném dorosteneckém 
mužstvu máme naděje pro dospělé v hráčích Honzy Hoška, Jakuba Valenty, 
Michaela Slivky, či Jana Kantora. Jsme velmi potěšeni, když se nám daří 
zúročit práci mládežnických trenérů a můžeme s našimi odchovanci počítat 
v soutěžích dospělých kategorií. Tímto patří dík našim trenérům mládeže, 

pánům Janu Řehořovi, Tomáši Řehořovi, Jedličkovi, Plojharovi, Rubickovi, 
Štabrnákovi, Dohnalovi, Vochozkovi, Legdanovi a Pechánkovi, kteří se naší 
mládeži velice obětavě věnují.

Po sportovní stránce máme tedy oddíl stabilizovaný a  plně fungující, 
především díky lidem, kteří obětují svůj čas a  pro klub dělají v  rámci 
svých možností své maximum. Tím myslím zejména zajištění finančních 
prostředků pro chod oddílu. V  tomto směru bych rád poděkoval za 
podporu místním podnikatelům: panu Josefu Grillovi (WEDOS), panu Janu 
Kalinovi (Auto Future), panu Karlu Váchovi (Stavitelství Karel Vácha a syn), 
panu Josefu Brašničkovi (Daňové poradenství) panu Petru Ciglbauerovi 
(C-plastik), panu Vladimíru Kaiserovi (Rybářství), panu Radku Smržovi 
(Zeelandia), panu Martinu Hájkovi (Kelt), panu Radku Trčkovi (Elektro 
Trčka), panu Vlastimilovi Bízkovi (BBH Tsuchya), panu Luďku Houškovi 
(Autodoprava Houška), panu Jiřímu Hanušovi (Hotel Záviš), bez jejichž 
pomoci si nedovedu představit, že by náš oddíl kopané mohl tak úspěšně 
působit. Samozřejmě musím zmínit i podporu našeho Města, které si velice 
moc vážíme.

Proto, abychom se i  sami podíleli na finančním zajištění oddílu, 
pořádáme každoročně Sportovní ples v  příjemných prostorách hotelu 
Parkhotel, tentokráte s vypsaným datem na 24. 2. 2017, na který vás tímto 
i srdečně zveme. Další akcí, která nám dokáže v našem rozpočtu pomoci, 
je pořádání Zimní fotbalové ligy, kdy za účasti 12 – 16 mužstev kategorie 
I. A  třídy, KP a  divize, hrajeme turnajovým způsobem soutěž v  průběhu 
měsíců ledna, února a kraje března. Tento turnaj probíhá na našem hřišti 
s  umělým povrchem, o  který se v  průběhu roku staráme a  využíváme 
celoročně k tréninkům naší mládeže i mužstev dospělých. Dále zapůjčujeme 
hřiště i cizím oddílům z okresu ČB a nyní jsme jej poskytli i k dlouhodobě 
pravidelným tréninkům Jihočeské fotbalové akademii. Naposledy naše 
hřiště využili i hlubočtí dobrovolní hasiči, kteří na něm pořádali své závody. 
Jsme rádi, že s nimi, jako hlubockým spolkem máme takovéto vztahy a díky 
jejich vstřícnosti od nich máme recipročně zajištěnou jejich účast při našich 
každoročních brigádách.

Nyní mi vážení spoluobčané dovolte, abych vám popřál poklidné dny 
zbývající do konce roku, příjemné prožití Vánočních svátků, mnoho 
úspěchů, a především zdraví v novém roce. Děkujeme vám za vaši přízeň 
a těšíme se, že nás budete na jaře opět podporovat a navštěvovat při našich 
domácích utkáních. Nezapomeňte s sebou vzít i své sousedy, ať nám vytvoříte 
příjemnou domácí kulisu, pro kterou se snažíme i  my udělat maximum 
v podobě přípravy výstavby nového sociálního zázemí a kabin s tribunou pro 
vás diváky a pro více jak 150 členů oddílu kopané, kteří mají v současné době 
ze všech oddílu hlubocké TJ nejméně vyhovující zázemí, které je v porovnání 
i s kluby jiných měst a vesnic zastaralé.

S úctou za oddíl kopané TJ Hluboká nad Vltavou Karel Vácha ml.

celého těla. Techniku hodu jim pomáhal zlepšovat baseballista Filip Hošna, 
který hraje za tým Sokol Hluboká. Na závěr byli vyhlášeni tři nejlepší 
žáci a byly jim uděleny ceny, které jim předala sportovní koordinátorka 
Ing. Kateřina Chalupová z Baseball & Softball Club Hluboká nad Vltavou.

Vítězové:
1. místo - Petr Kalkuš (19 m) - ze třídy 3. B, 2. místo - Tran Duy Nghia 

(18,1 m) - ze třídy 3. D, 3. místo - Ondřej Lácha (16,8 m) - ze třídy 1. B, 
O den později, tedy 19. 10. 2016, se soutěž konala na základní škole Máj 
1 v Českých Budějovicích. Po důkladné rozcvičce mohla soutěž začít. I na 
této škole vypomáhal Filip Hošna a ceny předávala Kateřina Chalupová.

Vítězové:
1. místo - Dan Bárta (23 m) - ze třídy 2. C, 2. místo - Matyáš Baloun 

(18,2 m) - ze třídy 2. C, 3. místo - Markéta Holbová (17,1 m) - ze třídy 3. A
V pátek 21. 10. 2016 se soutěž v hodu do dálky uskutečnila na základní 

škole Hluboká nad Vltavou. S  úvodní rozcvičkou a  technikou hodu 
tentokrát pomáhal Radek Drmota, který je trenérem týmu U13 Sokol 
Hluboká a  s  organizací soutěže pomáhala také trenérka softballového 

týmu žákyň a kadetek Sokol Hluboká Lenka Dvořáková. Na závěr soutěže 
si žáci zahráli T-Ball a  poté byli vyhlášeni tři nejlepší v  hodu do dálky 
a byly jim uděleny ceny, které opět předávala Kateřina Chalupová.

Vítězové:
1. místo - Aleš Humpolec (24,5 m) - ze třídy 3. A, 2. místo - Ondřej 

Novák (22,6 m) - ze třídy 2. B, 3. místo - Veronika Nováková (21,4 m) - ze 
třídy 3. A

V základní škole Borek se soutěž konala v úterý 25. 10. 2016. S technikou 
hodu opět pomáhal Radek Drmota, s  organizací soutěže pak Vladislav 
Špaček. Na závěr této soutěže si žáci vyzkoušeli pálení pálkou a poté byli 
vyhlášeni tři nejlepší žáci v hodu do dálky a byly jim uděleny ceny. Ty jim 
předal trenér Radek Drmota.

Vítězové:
1. místo – Daniel Bárta (23 m) - ze třídy 2. A, 2. místo – Filip Wohlmann 

(16,5 m) - ze třídy 3. A, 3. místo – Radek Rehanzl (16,2 m) - ze třídy 2. A
Vítězům a všem účastníkům soutěže gratulujeme a přejeme jim hodně 

úspěchů ve škole i ve sportu.
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Hlubocké hokejové legendy i naděje

V  minulém čísle zpravodaje jsme Vás seznámili s  týmy „A“ a  „B“. 
K  hlubockému hokeji však neodmyslitelně patří i  družstvo nejstarších  – 
hokejových legend, a nejmladších – hokejových nadějí.

„Staří páni,“ jak se důvěrně říká hráčům OLD BOYS, hrají ligu 
v tomto složení: Václav Vlček – brankář, Roman Hanzlík – brankář, Karel 
Schmidmayer st. – brankář, Josef Šíma – útočník, Josef Welzer – útočník, 
Michal Stárek – útočník, Zdeněk Štindl – obránce, Petr Tomek – útočník, 
Miroslav Rubick – útočník, Václav Douda – obránce, Karel Schmidmayer 
ml. – obránce, Vítězslav Hošek – obránce, Miroslav Sedlický – útočník, 
Milan Rys – útočník. Radim Kokeš – útočník, Miroslav Pýcha – obránce, 
Petr Brož  – útočník, Jaromír Hájek  – útočník, Roman Rákosník st.  – 
obránce, Jiří Rubick – útočník, Karel Šimek – útočník, František Dupal – 
útočník, Pavel Dolejší – útočník, Petr Mrskoč – útočník, Jiří Joza – obránce, 

Ivo Kostříž – útočník, Michal Kostříž – obránce, Ladislav Prokeš – útočník.
Trenérskou dvojicí starších žáků je David Oulík a František Dašek, který 

nám o svých svěřencích řekl následující:
„Starší žáci se pro letošní sezónu spojili se Slavojem Český Krumlov. 

Spolupráce mezi oběma kluby vznikla na základě nedostatku hráčů v dané 
kategorii. Jelikož jsme chtěli, aby malí Rytíři hráli mistrovská utkání, tak nám 
jiná možnost nezbývala.

V  období, kdy nemáme možnost využívat zimní stadion na Hluboké, 
jezdíme trénovat 3x v  týdnu do Č. Krumlova. Domácí utkání hrajeme též 
v  Č.  Krumlově alespoň do doby, než budeme moci využívat naše domácí 
prostředí. To očekáváme v nejbližších dnech. Všichni se těšíme, že budeme 
trénovat i hrát utkání pod naším zámkem. Kluci nyní trénují pod vedením 
krumlovského trenéra Karla Kašáka. Bohužel, já ani David Oulík se 
z  pracovních důvodů tréninků neúčastníme tak, jak jsme si představovali 
před sezónou. Za to patří kolegům do Krumlova velký dík! Na zápasy jezdí 3 
kompletní formace, o které se stará především trenér Kašák. My s Davidem 
se účastníme jen v případě, že se nehraje ve stejném termínu Krajská liga 
mužů, protože oba hrajeme za „áčko“ Hluboké.

Spolupráce mezi kluby bude pokračovat i  po přesunu na Hlubokou 
a všichni věříme, že přestože tým je hlubocko-krumlovský, bude mít podporu 
minimálně stejnou jako v Českém Krumlově.

Soupiska malých Rytířů: Tomáš Nosek  – obránce a  zástupce kapitána, 
Pavel Matásek  – obránce, Karel Zikeš  – obránce, Jan Horák  – útočník, 
Pavel Knietel – útočník a kapitán družstva, Jakub Vokura – útočník, Jakub 
Kostříž – obránce, Adam Maleček – obránce, Dominik Srnec.“

Foto: Hlubocké hokejové naděje se v letošním roce posunuly z Ligy mladšího 
žactva do Ligy staršího žactva. 

O  zápasech všech hlubockých týmů na domácím ledě Vás budeme 
s dostatečným předstihem informovat na našem facebooku/ hchluboka

Jakub
Jan rYba

česká mše vánoční

soprán Kateřina Chromčáková | alt Dagmar Volfová
tenor Pavel Chrášťanský | bas Svatopluk Sem
pěvecký sbor Perchta z Českého Krumlova
orchestr Musica da Camera | dirigent Petr Píša
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