
www.hluboka.cz strana 1

HLUBOCKÝ

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 2 - ÚNOR 2017 - CENA 15 Kč

SPORTEM KE KRÁSE



Hlubocký zpravodaj | únor 2017strana 2

POZVÁNKY

 

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

www.persaltus.cz 
+420 605 512 451 

 

Neštípané palivové dřevo v délkách 2m (cena bez DPH): 
jehličnaté palivové dřevo borovice, smrk  650 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo bříza   750 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo dub   800 Kč/prm 
 



www.hluboka.cz strana 3

Co když nám jednou 
vypnou internet?
Patřím k  typu lidí, kteří jsou opoždění. V  lecčems. 
Hlavně v oblasti techniky. Proto jsem si video pořizovala 
ve chvíli, kdy ostatní už ho nosili do sběrného dvora. 
Proto jsem i facebook objevila relativně nedávno.

Všimli jste si? Mladí, alias naše děti, ani tak 
neodhadují naše stáří podle toho, jak vypadáme, 
kolik vrásek máme, jak nemoderně se oblékáme, jak 
moc jsme zapomětliví. Rozdělují si nás do skupiny 
UMÍ/NEUMÍ čili SCHOPNÝ/NESCHOPNÁ spíše 
podle toho, kolik dovedností předvádíme při použití 
moderních technologií. Pokud stačíme aspoň sledovat 
stopu, je to dobrý. Umíme jim odepsat smsku, napsat 
mail, komunikovat přes Whats App a poslat jim fotky 
i  do zahraničí, vytočit je na skypu… V  takových 
chvílích nás berou jako sobě rovné a  neošklíbají se. 
Nejhorší pohany se nám od nich dostane, když nám 
odmítnou nainstalovat nějakou novou aplikaci do 
mobilu s  drsnou poznámkou: To už pro tebe, matko, 
není.

Existuje obrana: spojit se s ještě mladšími rodinnými 
příslušníky, věku kolem deseti let, které lze dosud 
korumpovat zmrzlinou či domácí buchtou, nebo 
padesátikorunou do prasátka, a  nechat se od nich 
rychle doučit. Když synovec vyhrál další, nevím jaké 
kolo Baltíka, soutěže, která prověřuje schopnost dětí 
programovat v počítači, nadchla mě jeho odpověď na 
mou vtipnou hlášku: Příště se, Tobiáši, do té soutěže 
taky přihlásím! Chlapec zcela věcně a nechápajíc ironii, 
odvětil: Myslím, že tvoje věková kategorie už v Baltíkovi 
není, ale jinak, kdyby sis troufla, by ses klidně přihlásit 
mohla! Fakt mi pozvedl sebevědomí, chlapec. Už jen 
tím, že mě vnímá tak, že bych mohla – kdybych chtěla.

Myslím, že žehrat na moderní dobu a tvrdit, že nám 
bylo líp, když jsme esmesky tesali do kamene, nebo 
vysílali kouřové signály, je scestné. Ty doby jsou prostě 
pryč. Jsou tu jiné. A stejně jako tehdy můžeme používat 
to, co máme k dispozici, buď k dobrému, nebo k zlému. 
Podle toho, jestli jsme dobří nebo zlí lidé.

Můžeme být naštvaní nebo zahořklí, že se nám svět 
mění před očima. Nebo můžeme zajásat, vyměnit 
šatovou zástěru či pumpky za modernější outfit 
a vrhnout se do moderního světa.

Takže ne, já si na internetové připojení nestěžuji. 
Přineslo výhody, které jsme dřív neznali. V  jedné 
vteřině se vyfotografujete, a  ve druhé vteřině už vidí 
vaši „skutečnost“ kamarádi na facebooku – se kterými 
opravdu můžete diskutovat krásným způsobem, pokud 
jste dodrželi zásadu, že na FB máte opravdové přátele, 
o kterých fakt víte, že jsou z masa a kostí. Tutéž službu 
vám poskytne mobil… a můžete žít virtuální, sdílenou, 
ale přece jen skutečnou realitu s  lidmi, ať už bydlí 
vedle v ulici nebo na opačné straně zeměkoule. Dnes 
můžeme být virtuálně u toho, když se v rodině narodí 
miminko, někdo se vdává, jedním kliknutím můžeme 
popřát k  narozeninám, úspěšně složené zkoušce. 
Můžeme sdílet radost i  smutek s druhými, a kdykoli, 
každou minutu, můžeme někoho potěšit nebo někoho 
naštvat.

Úplně pryč už jsou doby, kdy telefon  – pevnou 
linku  – dostávali jen vyvolení, ti, co uplatili na 
správném místě anebo na jeho zřízení čekali sedm let. 
Ještě i já pamatuji časy, kdy dovolat se z Budějovic do 
Prahy znamenalo trpělivé celodopolední vytáčení, až 
se stal zázrak a  na druhé straně se ozval neobsazený 
dlouze vyzvánějící tón. Nebo se to nepovedlo, protože 
bylo obsazeno celý den, zvláště v pátek a v pondělí.

Jsou pryč doby, kdy jste své pocity, pozdravy, 
myšlenky museli napsat, fotky vyvolat a  pak teprve 
vložit do obálky, poslat poštou a  teprve za pár dní ji 
někdo mohl otevřít, číst, a prožívat s vámi – ovšemže 
už opožděně – nějakou událost.

Ta doba je sice pryč, ale nejistota, alespoň v  nás 
zkušenějších zůstává. Budeme už virtuálně propojeni 
navždy?

Protože, věřte nevěřte, ale právě dnes se mi zřejmě 
definitivně rozbil můj chytrej mobil. Tváří se, že chytrej 
pořád je, ale nemůžu poslat ani zprávu ani zavolat. 
Nikdo se nemůže dovolat mně. Když to tak vezmu, 
vlastně jsem přestala virtuálně existovat… zvláštní 
pocit.
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BLAHOPŘÁNÍ:
Městský úřad Hluboká nad Vltavou blahopřeje 

občanům, kteří v měsíci únoru oslaví významná výročí

Hanzalová Ludmila Hluboká 94 let
Hrubešová Růžena Hluboká 92 let
Kubovská Růžena Hluboká 90 let
Tupá Marie  Hluboká 85 let
Huislová Blanka  Hluboká 80 let
Brhelová Jiřina  Hluboká 75 let
Pouzar Václav  Bavorovice 75 let
Skála František  Huboká  75 let
Jedličková Květa  Hluboká 75 let
Boudová Jiřina  Hluboká 75 let
Čermín Jan  Hluboká 75 let
Klonfar Miroslav Hluboká 75 let
Karvánková Lidmila Hluboká 75 let
Chocholová Marie Hluboká 75 let

V měsíci únoru oslaví 50 let společného života 
„Zlatou svatbu“ manželé Ladislav a Miluše Novákovi 

z Hluboké nad Vltavou.

Narodili se
Mašek Antonín  Hluboká
Žipek Petr  Hluboká
Pešula Petr  Hluboká
Pejcalová Hedvika Bavorovice
Burdová Eliška  Hluboká
Kalaš Tobias  Hluboká

Opustili nás
Baloun Jiří  Hluboká
Kokešová Denisa Hluboká
Chudoba Karel  Hluboká
Novák Martin  Hluboká
Běhounková Vojtěška Hluboká
Janků Ludmila  Hluboká
Miroslav Hnilička Bavorovice

Poděkování
Děkujeme všem smutečním hostům, kteří se přišli 

rozloučit s panem Karlem Chudobou.
Jaroslava Chudobová

Společenská kronika
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

Zprávy z radnice
■ Současně platnou obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2015 je místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven ve výši 100 Kč/
poplatníka/rok.

Podle zákona je město povinno každoročně vyčíslit náklady na 
sběr a  svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí ukončený 
kalendářní rok a  určit výši místního poplatku na rok následující. PMH 
vyčíslil tyto náklady za rok 2015 ve výši 31793592,82 Kč, což představuje 
náklad 711,61 Kč/osobu vč. 15 % DPH (za rok 2014 činily tyto náklady 
727,43 Kč/osobu a rok. Na základě těchto nákladů lze stanovit poplatek na 
úrovni až 962 Kč za osobu a rok (250 Kč + 712 Kč dle skutečných nákladů 
města za předchozí rok 2015)

Zastupitelstvo města souhlasí s  ponecháním místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstřeďování komunálních odpadů v současné výši 100 Kč na poplatníka 
a kalendářní rok.

■ Město vydalo novou obecně závaznou vyhlášku č.  1/2016 o  regulaci 
provozování hazardních her s účinností od 1. 1. 2017, čímž bude nahrazena 
současná OZV vydaná roku 2013. Tímto opatřením město reaguje na 
nový zákon č. 186/2016 Sb, jehož platnost platí od 1. 1. 2017.

■ Pan David Šťastný poreferoval zastupitelům o  výsledcích práce 
destinační agentury cestovního ruchu za 1.  – 3. čtvrtletí roku 2016. 
Zastupitelé v diskuzi zmínili stoupající zájem turistů o město a vzali referát 
p. Šťastného na vědomí.

Z jednání rady města
■ Radě města byl předložen upravený návrh rozpočtu na rok 2017. Starosta 
odůvodnil změn oproti minulému návrhu a uvedl, že o konečné podobě se 
stále jedná. Zmínil jednání s komisí pro cestovní ruch a turistiku o jejich 
doplňujících návrzích. Rada dále odložila návrh na zařazení vybudování 
odlehčovací stoky „Dobřejovická“ do rozpočtu roku 2017.

■ Rada města souhlasí s prodloužením pronájmu gynekologické ordinace 
v  budově zdravotního střediska stávajícímu nájemci za stávajících 
podmínek. MÚ na základě předchozího usnesení rady města a v souladu 
se zákonem zveřejnil záměr prodloužení pronájmu shora uvedených 
prostor na úřední desce města. Žádní jiní zájemci o předmětný pronájem 
se nepřihlásili.

■ Rada města souhlasí s  prodloužením pronájmu vodohospodářského 
majetku města stávajícímu provozovateli VHM, společnosti ČEVAK, a. s. 
o jeden rok, tj. do 31. 12. 2017.

■ Jihočeský kraj vypsal dotační programy na rok 2017. Mimo jiné byly 
vypsány výzvy na tyto programy:

1) Podpora sportu – je zaměřen na rekonstrukci stávajících sportovišť 
či na jejich zázemí. V rámci tohoto dotačního programu by bylo možné 
požádat o dotaci na rekonstrukci a opravu zimního stadionu.

2) Podpora kultury – požádat o dotaci na činnost pěveckého sboru 
Záviš, na organizaci Slavností vína a Rybářských slavností.

3) Dotaci na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury – bylo by 
možné požádat o dotaci na zájezd pěveckého sboru Záviš na Slovensko.

4) Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje – SDH Hluboká má zájem podat žádost o dotaci na 
pořízení 2 dýchacích přístrojů a pořízení elektrocentrály. SDH Purkarec 
má zájem o  podání žádosti o  dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice 
v  Purkarci. SDH Kostelec má zájem požádat o  dotaci na opravu 
hasičského auta a opravu podlahy hasičské zbrojnice.

5) Kulturní dědictví – obnova drobné sakrální architektury – oprava 
kapličky a křížku Bavorovice, obnova márnice v Purkarci.

6) Podpora cyklistiky a  cyklodopravy  – cílem je podpora pořízení 
stavební dokumentace pro provedení stavby na cyklostezku kolem 
golfového hřiště.

7) Rozvoj venkova a  krajiny  – dotace na kácení a  ošetření stromů, 
výsadbu nových  atd. Navrhované činnosti: Schwarzenberská MŠ 
ošetření skupiny dřevin, topoly parkoviště odstranění včetně pařezů, 
Poříčská výsadba dubů Pardálův výběh, Karla Čapka asanace stromů 
v křižovatce, Platany u školy – zajištění podjezdné výšky, Pod Hrází – 
asanace stromů za zahradnictvím, asanace stromů u bowlingu, asanace 
jasanu u koupaliště, asanace stromů podél stezky od koupaliště k mostu, 
u kapličky Zámostí odstranění suchého stromu a výsadba dvou mladých, 
Žižkova ulice ošetření javoru, Třeboňská ulice redukce nebezpečného 
stromu, Hosínská ulice asanace nebezpečných stromů, Jiráskova  – 
zdravotní řez nebezpečných stromů, u továrny Zámostí – bezpečnostní 
řez 2 stromů, Zahradní ulice  – redukce vychýlených trnovníků, 
U Barborky – Asanace svahu.

Předpokládané náklady jsou cca  700 tis. Kč. Dotace by byla ve výši 
490 tis. Kč, spoluúčast města 210 tis. Kč.

INZERCE
Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2
Tel. 603 442 474

Restaurace v Hluboké nad Vltavou hledá pomocnou sílu do kuchyně. 
Ranní směna, možno i  na zkrácený úvazek. Příjemné pracovní 
prostředí. Tel: 777 840 289Nabízím kompletní pečovatelské služby, 

hlídání dětí a pomoc pro vytížené  
domácnosti. 

 

Osobní asistenci pro nesoběstačné a nemocné seniory i neseniory. 

       Pomoc zvládat denní úkony a aktivity u Vás doma.   
 (Hygiena, rehabilitace, oblékání, vaření, předčítaní a podobné.) 

        masáže + protahování 

        Doprovod na procházky, při návštěvě divadla, či jiné společenské akce. 

        psychickou oporu 

        péči o domácnost         
   

Při každé práci jsem flexibilní dle přání klienta. Jsem komunikativní - zkušenosti          
získané v zahraničí. 

 

Podrobné informace odesílám na E -mail.                           
elenpeceprovasdomov@email.cz 

Telefonní kontakt :                                                       778 532 258 
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Malé pátrání nám přineslo badatelské střípky 
z dob, kdy na Hluboké byla zřízena pošta a první, 
tehdy převratné vynálezy pokroku. Kdo, kdy, 
kde a jak – s odhalováním tajemství v archivech 
nám pomohli archiváři a  staré listiny a  knihy. 
Díky za napínavé pátrání paní Dianě Šmajclové, 
a  samozřejmě i  aktuálnějším publikacím 
Daniela Kováře a Pavla Koblasy. A velký dík též 
MUDr.  Černému za ilustrační foto: pohlednici 
50  let starou s  razítkem připomínajícím stoleté 
výročí naší pošty. Inu, 50 let uteklo jako voda.

O  současné poště na Hluboké přineseme 
vyprávění v příštím čísle zpravodaje.

Tři první poštmistři 
na Hluboké

- Hlubocká pošta v  lednu oslavila 150 let od 
svého vzniku.

- První hlubocký telefon měl číslo 112.
- Současná pošta slaví 40 let ve své budově.

Předehra…
Bylo to jedině přičiněním knížete, že Podhradí 
hned roku 1849 stalo se sídlem státních úřadů: 
okresního soudu a úřadu berního. Ministeriální 
komise, která za tím účelem objížděla zemi, 
podle nařízení knížete ze dne 23. listopadu 1848 
vezena knížecími kočáry z  Týna na Hlubokou 
a  odtud do Budějovic; na Hluboké pohoštěna 
a vítána za asistence vyrukovavší národní gardy. 
Přes to komise dala se pohnouti k  umístění 
státních úřadů na Hluboké jen další ochotou 
knížete, když tento poskytl na 20  let potřebné 
místnosti v úředním domě úplně zdarma a také 
daroval potřebné zařízení kancelářské. Soud 
je dodnes v  úředním velkostatku v  nájmu, 
kdež následkem toho vlastní kanceláře 
hospodářského ředitelství jsou citelně omezeny.

Hluboká již od roku 1871 má veřejný 
telegrafní úřad – obec to nestálo ani krejcaru, 
protože kníže daroval potřebné telegrafní tyče, 

propůjčil úřední místnost, byt i  otop úplně 
zdarma pro telegrafistu, kterého také zúplna sám 
platil  – jen za těchto podmínek byl telegrafní 
erár ochoten v  Podhradí zříditi telegrafní 
stanici. Při tom zůstalo po celou řadu let, než 
stát tyto povinnosti přejal na sebe.

Podobně se to mělo s telefonem roku 1904; 
jen mimořádným příspěvkem velkostatku 
umožněno hraditi náklad na zařízení městské 
centrály, který telefonní erár rovněž odmítl nést 
ze svého.

Výňatek informací ze spisku „Posouzení návrhu 
městské rady na Hluboké na vyvlastnění budov 
a pozemků schwarzenberských pro obecní a státní 
účely se stanoviska dějinné skutečnosti“, sepsala 
správa velkostatku na Hluboké 20. září 1919

Zřízení pošty
… Výrazným krokem ke zlepšení komunikace 
se stalo rovněž zřízení samostatného poštovního 
úřadu v  Podhradí. Začal pracovat dne 
10. ledna 1867. Až do té doby musela být doprava 
poštovních zásilek na českobudějovickou poštu 
obstarávána zvláštní osobou  – výpravčím. Od 
roku 1871 zde fungoval také telegraf, zpočátku 
ovšem ve schwarzenberském domě úředním 
a  teprve v  roce 1887 byl spojen s  poštovním 
úřadem. Další komunikační vymoženost poznali 

Pošta na Hluboké oslavila 150 let!

Vzpomínkový dokument  – razítko 
oslavující 100  let hlubocké pošty nám poslal 
MUDr. Věnceslav Černý
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Hlubočtí roku 1904: z  Českých Budějovic sem 
byl připojen telefon.

Kolik mívala vlastně zdejší pošta 
zaměstnanců? Nuže, počátkem dvacátých let 
tu pracoval vrchní poštmistr jako hlava celého 
úřadu, dále vrchní poštovní příručí, poštovní 
příručí, poštovní akcesistka, tři listonošové 
pro město a  navíc jeden podúředník. Úřad 
obýval původně nevyhovující prostory a teprve 
v červnu 1937 se přestěhoval do domu občanské 
záložny na Masarykově třídě. Konečně v letech 
1972 – 1976 došlo ke stavbě dnešní pošty.

Tolik uvedeno v knize autorů Daniel Kovář – 
Pavel Koblasa, Město jménem Hluboká

Poštmistři
BEZDĚKA Martin:

• Narozen 27.  3.  1828 na Hamru č.  p.  51, 
v  rodině hospodského Jakuba Bezděky, který 
ale rovněž vykonával práci poštovního posla 
na Hamru. V  roce 1863 se oženil s  dcerou 
kováře z  Podhradu č.  p. 36 s  Marii Korešovou 
(Koršovou), nar. 1845.

• Bydlel Podhrad č. p. 21, ale nevíme, od kdy 
do kdy v  bytě na č.  p. 21 bydleli. Dům patřil 
panu Janu Korešovi (nar. 1822), což byl jeho 
tchán, který později jako výměnkář dům přepsal 
na svého syna Tomáše

• Podle matriky obyvatel je u  Bezděky 
uvedena jeho živnost jako – poštovní expeditor

• Roku 1890 ani 1900 už tam Bezděkovi 
hlášeni nejsou a nepodařilo se vůbec dohledat, 
kam odešli.

• Č. p. 21 je v roce 1900 označováno původně 
jako Hlavní třída, pak je to škrtnuto a nadepsáno 
jako Rejdiště. A  majitel v  domě provozuje 
Obchod zbožím koloniálním

• Roku 1906 dochází k přečíslování a č. p. 21 
se mění na č. p. 92

RAUS Jan:
• Narozen 14.  8.  1853 Klatovy, podle sčítání 

lidu z roku 1900 byl majitelem domu Hluboká 
nad Vltavou, Hlavní třída č.  p. 35 (původně 
Podhrad č. p. 35)

• Dům koupil od pana Františka Prunera, 
který se roku 1890 vystěhoval s  celou rodinou 
do Vídně

• Pro zajímavost  – při sčítání lidu v  roce 
1890, ještě před koupí domu, bydlel na č. p. 31, 
v  podnájmu u  pana Vávry. U  povolání uvádí 
poštmistr  – dopravnictví, u  manželky uvádí 
poštovní výpravčí, dále tam bydlí praktikantka 
při poštovnictví (jeho švagrová) a  poštovní 
vozka a čeledín

• Na Hlubokou přišel roku 1885 (ale možná 
už roku 1884, a to s těhotnou manželkou)

• Manželka Františka nar. 1862
• Poštmistra začal vykonávat roku 1887 

(viz literatura)
• V dubnu 1903 doplňovací volbou je zvolen 

radním za odstupujícího čtvrtého radního (to byl 

Emil z  Hartenthalů, knížecí schwarz. inženýr). 
Jako povolání uvedeno – c.k. poštmistr)

• V srpnu 1907 byl jako c.k. vrchní poštmistr 
zvolen prvním radním (ze šesti) v  novém 
obecním zastupitelstvu

• Zemřel duben  1918 a  byl dne 14.  4.  1918 
pochován na hlubockém hřbitově 
(pravděpodobně nové číslo hrobu – 702)

• V roce 1921 byla Františka Rausová, vdova, 
choť vrchního poštmistra a  majitele realit, 
nyní v  penzi, hlášena jako majitelka domu 
Masarykova tř. 39. Jako povolání je na sčítacím 
listu uvedeno, že byla poštovní výpravkyně 
u svého muže v kanceláři. (Roku 1906 dochází 
k přečíslování a č. p. 35 se mění na č. p. 39)

• V  roce 1926 je na tomto čísle popisném, 
tzn. Masarykova třída 39, hlášena pošta, telefon 
a telegraf (zdroj – úřední adresář)

KOUDELKA Alois:
• Narozen 21.  11.  1861 v  Chlumci nad 

Cidlinou
• Vystřídal pana Rause v  roce 1918 

(viz literatura)
• V  září  1926 mu měl být obcí Hluboká 

nad Vltavou vystaven domovský list, ale tento 
nebyl v  archivu nalezen, nezjištěno ani kde na 
Hluboké pobýval

• Jako vrchní poštmistr v. v. se 1.  7.  1930 
odstěhoval do Českých Budějovic, adresa Česká 
30/69

• Nedohledáno, kdy přestal pošťákovat, ani 
kdy zemřel…

 
Pročten celý Budivoj z  roku 1867, ale 
nenalezena žádná zmínka o  hlubocké poště. 
ALE oznamovacích zpráviček o  otevření nové 
Poštovské stanice nebo Poštovního úřadu nebo 
Poštovního spojení nebo Poštovní expedice 
kdekoli jinde je spousta. Pro rok 1866 se Budivoj 
nedochoval, období listopad  – prosinec  1866 
německého listu Budweiser Kreisblatte 
neodhalilo také žádnou zprávičku.

- - - - - - -

V kronice obce z let 1840-1899 také nic není, 
je psána zpětně a velmi stručně

- - - - - - -
Pročteny zápisy ze schůzí obce. Konec roku 

1866 – celý rok 1867, a o poště nebo poštovní 
stanici se nikde nejednalo. Ani na úrovni 
Okresního zastupitelstva Hluboká se o  této 
tématice dle protokolů ze schůzí nejednalo. 
V účetních knihách také nic.

- - - - - - -
Protože však pošťáci v té době nebyli obecními 

zaměstnanci a  obec neměla s  provozem 
poštoven žádné výdaje, nic se v hlubocké úřední 
korespondenci nenachází. V  roce 1867 byla 
agenda řízení pošt a  telegrafů ve správě c.k. 
Ministerstva obchodu. A tak to bylo až do roku 
1918, kdy v listopadu bylo zřízeno Ministerstvo 
pošt a telegrafů. Ani v současnosti nic v úřední 
korespondenci nenajdeš (s  možnou výjimkou 
u  stavebních úprav), pokud pošta nezruší 
pobočku a  obec nezačne na své náklady sama 
provozovat výdejnu – poštovnu (nebo jak by se 
to jmenovalo…)

 
Čerpáno z těchto pramenů a literatury:

SOkA ČB, fond AM Hluboká nad Vltavou, 
matriky obyvatel, účetní knihy

SOkA ČB, fond Sbírka obyvatel – policejní 
přihlášky

SOA v Třeboni, digitální archiv, Sčítání lidu 
Hluboká nad Vltavou 1890, 1900, 1921
SOA v Třeboni, digitální archiv, matriky

Budivoj, ročník III, rok 1867
Dubský Antonín, Hluboká nad Vltavou a okolí, 

1926
Mařík, J., Paměti města Hluboké, 1923

 
Podkladů bylo nalezeno daleko více, ale spíše 

k  dětem poštmistrů (údajně nebyly zrovna 
ctnost sama) nebo o  osudech manželek, nebo 
všeobecně k  vývoji pošt, zajímavé ukázky 
z  novin, týkající se poštovních známek té 
doby apod.

Tak tedy třeba někdy příště…
Mgr. Diana Šmajclová
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Karla s Markétou 
v pohybu
Karla i Markéta jsou mladé, sportovně a kulturně 
založené ženy, které v Zámostí, kde žijí, rozvířily 
stojaté vody mateřské dovolené. Spojily 
dohromady pohyb a výtvarné umění, zaměřené 
nejenom na děti, ale i  dospělé. Karla Peldová 
i Markéta Vejvodová (Huleová) mají pedagogické 
vzdělání. A  rozhodly se „učit“ díky svému 
podnikatelskému duchu i  mimo školní budovy. 
Učí lidi kolem sebe, jak žít v souladu s pohybem, 
šikovnýma rukama, fantazií, kreativitou, 
a  rozvíjet tak všechny talenty, které v  sobě mají 
nejen děti, ale i my dospělí.

Protože se Karla věnuje už dlouho karate ve 
Fight Clubu v  Českých Budějovicích, rozhodli 
se spolu s  vynikajícím karatistou Petrem 
Kubičkou, přenést zkušenosti s  tímto sportem 
i  na Hlubokou. Markéta zde doplňuje opačnou 
stránku sportovního vyžití zaměřené na 
výtvarnou dovednost.

Od září „jedou“ v Zámostí teprve svoji druhou 
sezónu, ale úspěchů už mají za sebou pěknou řádku. 

Jejich spolek Hluboká v  pohybu vznikl v  srpnu 
roku 2015. A má před sebou dlouhou budoucnost. 
Protože jeho zakladatelky jsou neúnavné.

Vaše plány se vám daří plnit na 150 %, jak se 
mi zdá. Plánujete stejně tak naplněný rok 2017?
Rok 2017 máme plně obsazen od ledna do 
prosince. Plánujeme nejen pro celý další rok, 
plánujeme pořád, daleko dopředu.

Akcí nabízíte opravdu hodně, a zdá se, že jste 
v tom skutečně dobré, protože všechno stíháte 
i s dětmi.
Máme totiž úžasné rodiče. Fotografka Karla 
Peldová st. nám také zajišťuje veškerou 
fotodokumentaci našich akcí. Tímto jim posíláme 
velké DĚKUJEME.

Založily jste sportovní a kulturní spolek a máte 
už za sebou zkušenosti v  praxi. Váš nápad se 
osvědčil? Funguje to?
Ano, funguje. Markéta je zaměřená na kreativní 
věci, já spíš na sport, říká Karla. Propojily 
jsme obě tyto oblasti, protože je dobré je držet 

v  rovnováze, zaměřujeme se na celkový rozvoj 
osobnosti. Děti u  nás zažijí nejenom sportovní 
aktivity, správnou fyzickou zátěž, ale i  činnost 
kreativní a společenskou.

Tygřík je zaměřený na všeobecnou pohybovou 
přípravu pro děti od tří let, karate, dětskou 
zumbu, Mladý Picasso na výtvarnou a kreativní 
činnost. Od února nově přidáváme středeční lekci 
gymnastiky a jógy pro děti, cvičení na zlepšování 
obratnosti, koordinace a  flexibility, předcházení 
svalových dysbalancí. Cvičíme v sále Sporthotelu 
Barborka v Zámostí.

To jsou klasické kurzy s pevným rozvrhem. Co 
pořádáte pro děti navíc?
Pořádáme například oblíbené Pohádkové noci. 
V  roce 2016 jsme jich udělaly celkem 18, letos 
chystáme stejný počet, ale nová témata. Účastní 
se kolem 30 dětí, z Českých Budějovic a Hluboké. 
Na Hluboké prožíváme noci na Barborce, 
v Budějovicích ve Fight Metropol.

V  létě jsme pořádali 6 běhů příměstských 
táborů, kde se nám vystřídalo 170 dětí. 
Příměstské tábory na Barborce byly úžasné. 
Chodíme do lesa, máme blízko k řece, využíváme 
hlubockou mašinku. Vezla nás do zoo i  zpět, 
chodili jsme s  dětmi do Adrenalin parku, 
když bylo hezky, koupali jsme se v  bazénu na 
Barborce. Jeli parníkem z  Týna nad Vltavou na 
zámek Mitrowicz, kde jsme prožili nádherný den 
s rytíři, princeznami a nebohým pekařem, který 
byl vymáchán v  sudu s  vodou. Navštívili jsme 
Český Krumlov, po řece Vltavě jej na raftech celý 
propluli, vystoupali na věž. Pro některé děti to 
byl obrovský zážitek, pádlovaly poprvé. Jeli na 
Dívčí kámen vlakem a  zase si udělali báječnou 
hru, na Vondrově jsme si zajezdili na koních 
a poobědvali buřty na ohni… Zkrátka děti zažily 
spoustu báječných i nevšedních zážitků a příhod, 
a objevily dobrodružství, která byla v partě dětí 
možná  – spíš určitě  – ještě lepší než s  rodiči, 
usmívají se Karla i Markéta.

V létě jsme se zúčastnili Fight Campu, letního 
tábora pro karatisty s účastí 150 dětí, a z toho 20 
bylo našich z Hluboké.

Pod hlavičkou Hluboké v  pohybu jsme 
uspořádali nový projekt Little Stars, to jsou závody 
karate pro úplně malinké děti, které začaly cvičit 
nově od září 2016 a teprve se začínají seznamovat 
se závodním sportem. Děti jsou na těchto závodech 
rozdělené podle věku, absolvují disciplíny: agility - 
překážková dráha, základní techniky sportovního 
karate. Zde se poprvé setkaly se závodní 
atmosférou nejen děti, ale také rodiče, bez jejichž 
podpory by to nešlo. Little Stars se konala v říjnu, 
na začátku sezóny, celkem ji navštívilo osmdesát 
dětí. Chtěli jsme, aby si rodiče uvědomili, jak 
krásný a  zajímavý sport je karate, co se děti 
na lekci učí, jak podporuje celkový pohybový 

Sportem ke kráse a radosti
M

ar
ké

ta
 a

 K
ar

la
 –

 z
ak

la
da

te
lk

y 
sp

ol
ku

 H
lu

bo
ká

 v
 p

oh
yb

u



Hlubocký zpravodaj | únor 2017strana 8

ROZHOVOR

i mentálního rozvoje dítěte. Karatista musí zvládat 
své tělo i  mysl. Pořádání turnajů tohoto typu se 
nám velice osvědčilo, je o ně skutečně velký zájem. 
V prosinci jsme připravili další kolo tohoto turnaje 
ve sportovní hale v  Hrdějovicích, ve spolupráci 
s  Fight Clubem České Budějovice. Akce sklidila 
velký ohlas jak ze strany malých sportovců, tak 
i rodičů a příznivců karate.

Opakovat budeme i  závody pod záštitou 
Jihočeského svazu karate, oficiální turnaj 
Krajské ligy karate, které se uskuteční 19. 2. 2017 
v  Hluboké nad Vltavou, v  tělocvičně ZŠ Karla 
Čapka. V  loňském roce jsme pořádali tento 
turnaj s podporou firmy Wedos, které tímto také 
chceme velice poděkovat. Děti získaly nádherné 
poháry a medaile.

Kde všude cvičíte? Od kolika let je vhodné 
s karate začít?
Nespecializujeme se pouze na Hlubokou, 
cvičíme v  mateřských školkách, základních 
školách i  středních a  vyšších odborných 
školách v  jihočeském kraji. V MŠ máme pátým 
rokem projekt Karate proti šikaně a  násilí dětí 
předškolního věku. Trend ve sportu se posunul 
v  hranici věku dolů. Optimální začátek je 
kolem 3-4  let, ale samozřejmě s  ohledem na 
tento věk. Aby došlo k celkovému pohybovému 
a  mentálnímu rozvoji, aby dítě umělo vnímat 
pohyb, bez specifického zaměření. Žádné: teď 
budeme dělat gymnastiku, teď balet, teď bruslení. 
Rozvoj je všeobecný, vedený způsobem, aby 
děti měly možnost, pokud je později osloví 
nějaká sportovní aktivita, vybrat si to „svoje 
oblíbené“. Aby se uměly rozhodnout pro to, co 
je baví. Ve školce odcvičí dva roky, je to fajn, 
baví je to, naučí se základní techniky. Pokud 
je pak osloví právě karate, nabídneme jim další 
možnosti rozvoje u nás v klubu. Na ZŠ to probíhá 
stejným způsobem, lekce 1x týdně při školní 
družině, pokud je karate osloví, rádi je přivítáme 
v  naší závodní skupině. Na středních a  vyšších 
odborných školách vyučujeme sebeobranu. 

Úpolové sporty jsou dokonce v osnovách ZŠ a SŠ, 
ale moc se s výukou nepočítá. A my se to snažíme 
změnit.

Jak se školičkám cvičení líbí?
Máme v  nabídce tři druhy cvičení při MŠ, 
karate, zumbu a  pohybovou průpravu. Dále 
máme Kurz na celkovou pohybovou průpravu, 
kde děti z  MŠ docházejí k  nám do sálu. Na 
Hluboké chodí školka ze Zámostí cvičit do 
Sporthotelu Barborka, v  městské školce máme 
kurz všeobecné pohybové dovednosti. Děti chodí 
z lekcí usměvavé a opocené, z toho usuzuji, že se 
jim líbí. Paní ředitelka Remtová, podporuje děti 
ve sportovních aktivitách všeobecně, cvičení, 
bruslení, plavání, děti ji budou vděčné, až přijdou 
na ZŠ a  budou patřit, nejen ve sportovních 
aktivitách, mezi šikovnější prvnáčky.

Kde všude vás potkáme?
Cvičíme v sále Sporthotelu Barborka na Hluboké, 
v  Dřítni, v  Dobřejovicích, na Borku, ve Zlivi, 
v  Českých Budějovicích. Velké zázemí máme 
ve Fight Clubu v  Budějovicích, kde máme 
k dispozici 4 sály v Metropolu. Ale protože jsme 
se odstěhovali sem na Hlubokou, rozvíjíme dál 
naši činnost tady a v okolí. Na Barborce máme 
příjemné a  kvalitní zázemí, dále jsme dostaly 
od města do správy venkovní městské hřiště 
v  Zámostí, kde máme vizi multifunkčního 
hřiště. Máme úžasný návrh od architekta Davida 
Smrčky, kde bylo pamatováno na všechny věkové 
kategorie: multifunkční hřiště s  tartanem pro 
malé děti, hřiště na basketbal, florbal a volejbal, 
plus obrovský travnatý val oddělující hřiště od 
silnice. Pod ním by byl malý amfiteátr, ve kterém 
by se dalo hrát cokoli, včetně malého divadla, 
v  zimě na něm bobovat, v  létě zkusit třeba 
lukostřelbu. A  to celé propojené do sekvence 
dopravního hřiště. Hřiště pro… náctileté neboli 
dospívající. Posilovací venkovní zařízení plus 
psychomotorické hry jako venkovní šachy 
a stolečky napevno přidělané k terénu.

Úžasný projekt, k  jeho realizaci hledáme 
investora. Jednáme s městem, a i to přislíbilo, že 
pokud to jen trochu půjde, tak projekt podpoří.

Jsou vaše aktivity zaměřeny pouze na místní?
Ne. Snažíme se oslovit i  lidi z  blízkého okolí 
a  přivést je častěji na krásnou Hlubokou. Když 
jsme dělali novoroční šipkovanou, přijeli rodiče 
s  dětmi třeba až z  Olešníka, Zlivi, Dobřejovic, 
Hosína, Borovan. I na Barborku k nám dojíždějí 
děti z různých koutů kolem Hluboké a Budějovic. 
Na cvičení pro dospělé přijíždí slečny až z Týna 
nad Vltavou. A  akcí Fitnessmania jsme jistě 
oslovili nejen široké okolí Hluboké, ale celou 
Českou republiku.

Co máte připraveno pro dospělé?
Pro dospělé jsou připraveny lekce taneční zumby, 
bosu  – balanční a  posilovací cvičení, xcore  – 
posilovací cvičení s  pomůckami, balance  – 
posilovací a  protahovací cvičení, kombinace 
tai chi, pilates a  jógy. Na bosu nám začali 
chodit i  muži, tak pro ně otevřeme tvrdší lekce 
pod vedením Petra Kubičky s  názvem Cross 
- náročnější silový trénink, který máme jako 
novinku ve středu od 19.00 na Barborce.

V  srpnu budeme opakovat víkendovou akci 
Fitnessmania, kterou jsme poprvé pořádali 
poslední srpnový víkend 2016. Sto žen, některé 
i s dětmi, se přijelo na víkend zrelaxovat a zacvičit 
si. Letos chceme opět účastníkům připravit 
krásný sportovně-relaxační konec letních 
prázdnin, takže v srpnu se máte na co těšit.

V kolika lidech vedení spolku a aktivity zvládáte?
Děláme to ve čtyřech, máme mladé 
spolupracovníky, kteří nám pomáhají, včetně 
jednoho zdravotníka. A  jinak  – tak nějak 
pracujeme pořád. Ještě jsme se nezastavily.

V roce 2016 jsme končili s akcemi těsně před 
vánočními svátky, přesně 23. 12. 2016, a pak se 
ještě ozvalo pár maminek: Holky, a nebudete cvičit 
mezi svátky? Ne, nebudeme, řekly jsme a těšily se 
na Ježíška…

Co vás těší?
Že nás už okolí nebere jako mladé bláznivé matky 
na mateřské, které si jen tak ze srandy vyplňují 
čas pořádáním akcí a  cvičením. Že je vidět, že 
umíme nápady a  plány dovést až do vítězného 
konce. A  jen tak nepřestaneme. I  naše motto 
a logo vypovídá o tom, že v „Zámostí to žije!“ a vy 
„Rostete s námi!“

Děti nás stále s  radostí navštěvují, dětské 
lekce máme na 100% zaplněné, pro školní rok 
2016/2017 jsme nabídly celkem 25 kroužků 
a všechny jsou otevřené, s úspěchem opakujeme 
pořádání závodů karate. To vše je pozitivní 
motor, jít stále vpřed. Loni jsme byli také osloveni 
ze Zoo Hluboká ke spolupráci, tak jsme si to 
hned vyzkoušeli na akci Strašidelná zoo, kde jsme 
doplnili program jak o sportovní stanoviště, tak 
o  stanoviště s  kreativní činností. V  Adrenalin 
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parku jsme se účastnili dne dětí, který byl spojen 
s akcí otvírání přístavu. A možná toho letos bude 
ještě víc…

Potěšující jsou i čísla, která nám ukázal první 
končící rok. Ve školním roce 2016/17 čítá naše 
členská základna, spolku Hluboká v  pohybu, 
357 dětí z  Hluboké a  okolí. Samo Zámostí 
má rozhodně veliký potenciál menších dětí, 
je tady nová zástavba, přibylo hodně nových 
usedlíků. Vnímáme trochu, že mezi novousedlíky 
a starousedlíky se zatím příliš neprolínají aktivity 
do společných programů. Děti z obou skupin se 
většinou začnou kamarádit až ve škole. A z toho 
ještě část dětí chodí na ZŠ a část na mezinárodní 
školu v  Zámostí. Z  mezinárodní školy k  nám 
ale chodí jak české děti, tak i  část učitelů, kteří 
tam učí. Krom toho v Townshendu vedeme pro 
studenty hodiny Martial arts v anglickém jazyce.

Velmi nás také potěšil úspěch při umístění na 
závodech karate v  rámci České republiky a  ve 
Švýcarsku na závodech, kde náš hlavní trenér 
Petr Kubička získal 3. místo. Na mistrovství 
České republiky v  kategorii bez rozdílu vah 
obsadil 1. místo.

Těšíme se na nové kulturní akce, zkrátka 
plánujeme a realizujeme to, co nás baví. A jsme 
rády, že s námi to baví i ostatní.

Příměstské tábory Hluboká v pohybu 2017
Léto 2016 bylo plné her, výletů, nových přátelství 
a dobrodružství. I v letošním roce 2017 pro Vás 
chystáme 6 běhů příměstských táborů plné her, 
zábavy a  letních dobrodružství. Příměstské 
tábory pod taktovkou Hluboké v  pohybu jsou 
plné nejen pohybu, ale i  kulturního vyžití, 
plaveckých rekordů, zvířecích návštěv a  letos 
nově i  jazykových kurzů. První týden nás čeká 
galaktický výlet s Hvězdnou bránou, druhý týden 
se zdržíme sice na naší zeměkouli, ale bude to 
pořádný časový frkot Letem světem, třetí týden 
se přesuneme na Divoký západ, čtvrtý týden 
se budeme plavit po moři s  Černou perlou 
a  Ztracenými Piráty, pátý týden zakotvíme 
u  Asterixe a  Obelixe, a  poslední šestý týden 
zakončíme anglickým výletem „Around the 
world“.

Jako v  loňském roce bude program 
příměstských táborů tématicky upraven pro 
věkové kategorie: 3-6  let, 7-15  let, tak aby si 
malé i  velké děti program užily a  nebyly ničím 
omezeny. Hlavní náplní příměstských táborů 
bude sportovně kulturní program, aby si děti 
o  prázdninách využily své volno kreativní 
i odpočinkovou formou a zároveň poznaly nové 
věci a odnesly si domů krásné zážitky. Na každý 
běh je připravený pestrý program od sportu 
přes umění až po zábavnou výuku cizích jazyků. 
Díky skvělému zázemí, které nám poskytuje 
Sporthotel Barborka, máme k dispozici po celou 
dobu příměstských táborů venkovní bazén 
a pokud nám počasí dovoluje, tak každé krásné 
teplé odpoledne strávíme hraním v  bazénu 
a  koupáním. Každý týden je připraveno nové 

„téma“. Děti zažijí mnoho rozmanitých her, 
cestování ve městě i mimo město, navštěvujeme 
všechna zajímavá místa v Hluboké nad Vltavou 
i  mimo hranice města. Objevujeme, hrajeme 
a  bavíme se. V  letošním roce jsme rozšířili 
spolupráci na příměstské tábory s  jazykovou 
školou Jazz-Com, s. r. o. a v nabídce táborů bude 
jeden termín tábora s výukou angličtiny. Výuku 
anglického jazyka zajišťují zkušené lektorky 
jazykové školy Jazz-Com. Během každého 
tábora se zaměřujeme na rozvoj samostatnosti, 
rozvoj dětské kreativity, sportovních dovedností 
i týmovou spolupráci.

Na našem facebookovém profilu www.
facebook.com/hlubokavpohybu/ naleznete 
fotografie fotografky Karly Peldové st., jak 
jsme trávili léto v  roce 2016. Bližší informace 
k  příměstským táborům naleznete na www.
hlubokavpohybu.cz nebo pište na mail 
hlubokavpohybu@gmail.com.

Pohádkové noci 2017
V  letošním roce se opět můžete těšit na 18 
pohádkových nocí. Chystáme pro Vás tato témata: 
Ledová noc, Neználkova noc v  Kocourkově, 
Rytířská noc, Noc Pokémonů, Zelená Shrekova 
noc, Aprílová noc  – Nekonečný příběh, Noc 
Asterixe a  Obelixe, Čarodějnická noc s  Harry 
Potterem, Řecko  – Římská noc, Cirkusová noc, 
Adaptační noc, Pohádková noc Draci a  víly, 
Pohádková noc princů a princezen, Halloweenská 
noc, Lampiónová noc, Královská noc, Čertovská 
noc a poslední již po třetí Andělská noc.

Pohádková noc se koná vždy z  pátku na 
sobotu a  dává možnost odpočinku pro rodiče 
a  bláznivému řádění pro děti. Děti se u  nás 
promění v pohádkové postavy, prožijí nečekaná 
dobrodružství, vydají se do tajných zákoutí své 
fantazie, poznají nové přátele. Naučí se zvládnout 
stýskání po rodičích (většinou se to musí naučit 
hlavně rodiče), velice brzy zvládnou sebeobsluhu. 
Tyto akce umožňují dětem zažít aktivní program 
plný her a  zábavy v  kolektivu vrstevníků. Akce 
zaměřujeme na rozvoj samostatnosti, dětské 
kreativity, sportovních dovedností i  týmovou 
spolupráci. Na každé naší akci máme fotografku 
Karlu Peldovou st., která umožní rodičům podívat 
se na celodenní činnost jejich spokojeného dítěte 
na našem facebookovém profilu.

 Jednotlivé programy pohádkových nocí 
zveřejňujeme vždy dva týdny před akcí na našem 
facebookovém profilu www.facebook.com/
hlubokavpohybu/. Počet míst je vždy omezen a je 
nutná rezervace.

Kdo jsme?
Bc.  Karla Peldová  – absolventka SŠ obchodní 
akademie, SŠ pedagogika dětí předškolního 
věku, Pedagogické fakulty JU, katedra tělesné 
výchovy a  sportu, profesionální licence ČSFu 2. 
třídy  – Kickbox, trenér ČSKe 3. třídy  – Karate, 
Official Zumba Instruktor, Basic Steps Level 1, 
Official Zumba Instruktor Basic Steps Level 2, 

Official Zumba Instruktor Gold, Official Zumba 
Instruktor Toning

Mgr.  Markéta Vejvodová  – absolvovala 
SUPŠ sv.  Anežky České - obor Užitá malba, 
Pedagogickou fakultu JU - katedra výtvarné 
výchovy a společenských věd.

Kroužek Mladý Picasso  – zaměření na 
kreativitu a fantazii každé osobnosti, respektování 
individuálního výtvarného projevu, seznámení 
a využívání klasických i moderních inovativních 
technik výtvarného umění v  provedení 2D 
i  3D. Zlepšení vizuální, haptické a  estetické 
gramotnosti dětí zábavnou formou. Power joga, 
Dětská joga.

Petr Kubička - trenér ČSKe 3. třídy – Karate, člen 
státní reprezentace, několikanásobný mistr ČR 
ve sportovním zápase (kumite), 3. místo na MS 
WSKU (Istanbul), 1. místo na ME GOJU RYU 
(Linz)

Fotografka Karla Peldová st.  – fotograf ve 
Fight Club České Budějovice (15  let), fotograf 
Hluboká v pohybu, reportáže, svatby, portréty

Inventura spolku Hluboká v pohybu:

Velký úspěch českého 
karate na turnaji ve 
švýcarské Basileji
Ve dnech 10. –11. září 2016 se konal ve švýcarské 
Basileji sedmý ročník turnaje WKF basel Open 
Master 2016, kterého se zúčastnilo 675 závodníků 
z  16 zemí světa. V  konkurenci velmi silných 
reprezentací Íránu, Ázerbajdžánu, Gruzie, Turecka, 
Francie, Itálie, Švýcarska a  dalších zemí, mělo 
i  české karate svého jediného zástupce ve váhové 
kategorii kumite  – 75 kg  – Petra kubičku. Petr 
Kubička je členem reprezentace ČR, člena ASC 
Dukla Praha a Fight clubu České Budějovice, a na 
turnaji si v této konkurenci nevedl vůbec špatně.

V  prvním kole narazil na rakouského 
reprezentanta Robina Rottenbachera, kterého po 
velmi pěkném boji porazil 4:3. Ve druhém kole 
zvítězil nad domácím reprezentantem Barbierem 
1:0 a  čekal ho boj o  finále, ve kterém se utkal 
s  členem íránské reprezentace Hassanem. Po 
vyrovnaném boji nakonec Petr Kubička podlehl 
v  samém závěru íránskému reprezentantovi 1:0 
a čekal ho boj o 3. Místo s Francouzem Diopem. 
Tady už český závodník Petr Kubička nezaváhal 
a  francouzského reprezentanta přejel suverénně 
9:1, takže v  konečném pořadí obsadil velmi 
krásné 3. místo, čímž přispěl k dobré reprezentaci 
a  propagaci českého karate mezi elitou v  tomto 
sportu.

Petr Kubička je součástí spolku Hluboká 
v pohybu v pozici trenéra karate.
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Kde se pivo vaří, tam se dobře daří!
Vítáme Kašpara, Melichara a Baltazara na Hluboké!

Že je v Hluboké nad Vltavou dobře, je známá věc. 
Ale přece jenom, něco podstatného tady chybělo.

PIVO!
Počínaje 25. lednem L. P.  2017, po 133 leté 

přestávce od poslední pivní várky, je už zase 
všechno v pořádku. Narodilo se nové pivo, které 
prvně uzrálo a bylo čepováno na svátek Tří králů. 
Jaký tedy div, že dostalo půvabná jména Kašpar 
(Hlubocký ležák 12°, polotmavé pivo), Melichar 
(hlubocký ležák 11° světlé pivo) a  Baltazar 
(Hlubocký ležák 13° tmavý speciál).

Hluboká tedy opět má svůj pivovárek, navíc 
v  krásném původním sále bývalého hotelu 
Obec. V tomto domě byla totiž započata již roku 
1692 místní nejstarší a  nepřetržitá hostinská 
tradice počínající zájezdním hostincem, později 
hotelem, k  dnešnímu příjemnému retro stylu 
restaurace pod vedením rodiny Macháčkových.

Své síly k uskutečnění projektu minipivovárku 
spojili dva pánové, kteří přivítali své hosty ve 
stylových čepicích s kšiltem a šálou. Pan Michael 
Macháček, majitel restaurace Solidní šance na 
hlubockém náměstí a Milan Hájek, který provozuje 
restauraci v  bývalém Schwarzenberském starém 
úředním domě naproti. Hlubocké pivo se bude 
pít pouze na Hluboké, žádný vývoz plánován 
není. Věříme ovšem, že si nejen místní, ale 
i  návštěvníci Hluboké nad Vltavou za místním 
dobrým pivem rádi dojdou či dojedou. Možná je 
spíš na místě obava, aby pivovárek stačil vařit pivo 
zvláště v turisticky náročných a žíznivých letních 
měsících…

Jedna z  důležitých osob, která hlubockému 
pivu pomohla na svět, je sládek pan Miloslav 
Valenta, odborník na slovo vzatý. Jeho 
profesionální kariéra započala v  budějovickém 
Budvaru, své řemeslo provozoval i  ve 
vzdálených světadílech, a v posledních letech se 
začal zabývat malými pivovary, kterým pomáhá 
v  rozjezdu. Právě receptury hlubockých „Tří 
králů“ vznikly díky jeho bohaté zkušenosti.

„Se mnou a  pivovarem to bylo jasné od 
začátku,“ usmívá se. „Stačilo, že jsem jako mladý 
kluk nastoupil v Budvaru na brigádu, a už jsem 
neodešel.“ Pracuje v  pivovarnictví celý život. 
Se svou profesí se uplatnil i ve světě, například 
v Americe, a po svém návratu se zase vrátil do 
Budějovic.

„Ještě uvidíme, jestli budou majitelé chtít dělat 
nějaké pivní speciály. Například v  Krumlově 
jsme na Vánoce udělali badyánové pivo, a všem 
moc chutnalo,“ vysvětluje sládek, který pivo 
pro Hlubokou udělal s  radostí. Na Hluboké 
totiž v minulosti bydlel. „Zatím se v hlubockém 
pivovaru počítá s  výrobou 600 hektolitrů piva 
ročně. Kdyby to nestačilo, majitelé plánují, 
že další malé rozšíření provozu je možné. 
Minipivovary obvykle zvládnou uvařit kolem 
1000 hektolitrů ročně.“

Návštěvníci pivovárku mohou posedět 
uvnitř a nahlížet skleněnou stěnou na moderní 
technologii pivovaru. Umístění v  krásném 
původním sále hotelu Obec připomíná časy 
jak vystřižené z  divadelních her nejslavnějšího 
Čecha Járy Cimrmana. Krásný návrat do starých 
časů. I  zde byla odkryta původní malba na 
stěnách z  konce 19. století, i  zde najdete další 
půvabné historizující detaily. Pánové například 
jásají nad „žlábkem“ na pánské toaletě, 
nezbytném to vybavení, které dnes už jen tak na 
moderních záchodech nepotkáte…

O provoz pivovaru se postarají pánové starší 
a  mladší Aleš a  Aleš Chrtovi, kteří se velmi 
zodpovědně vyučují v  pečlivosti a  čistotě 
sládkovského řemesla pod vedením sládka pana 
Valenty. Sjezdili celou republiku, aby se náležitě 
poučili u  konkurence. Minipivovarů už bylo 
v Čechách otevřeno téměř 360, hlubocký pivovar 
zřejmě vyfasuje pořadové číslo 359. Paradoxně 
v jižních Čechách začaly malé pivovary vyrůstat 
až v posledních letech, v jiných krajích se tradice 
malých pivovarů rozvíjela rychleji.

Osazenstvo kuchyně už vymýšlí receptury 
s  využitím piva a  jeho komponentů, na 
slavnostním otevření jsme již ochutnali pivní 
chléb, a  chystají se karbanátky s  mlátem, 
o pivním gulášku nemluvě.

Samozřejmě se slavnostně zařečnilo, svůj obdiv 
a  potěšení nad užitečnou atrakcí města, nad 
úsilím a  prací všech zúčastněných projevil 
starosta města a  senátor Tomáš Jirsa. Pivovaru 
a  budoucímu pivu požehnal farář Tomas van 
Zavrel.

Michael Macháček se spolumajitelem 
Milanem Hájkem, vyjádřili svou radost z hotové 
práce po dvouletém náročném úsilí:

„Nemám připravený žádný proslov,“ řekl 
Michael Macháček. „Raději bych tady ještě 
dokončoval to, co ještě dokončené není… 
V  každém případě děkuji osudu, děkuji Bohu, 
děkuji své ženě a  svojí rodině, děkuji svému 
společníkovi, že mi dopřál splnění mého snu. 
Dnes už snad našeho společného snu. Děkuji 
všem za přízeň. Většina z  vás, kteří oslavíte 
společně tuto chvíli, tu menší, tu větší přízeň 
tomuto projektu projevila, a  doufám, že bude 
projevovat i nadále. Jsem velmi rád, že Hluboká 
se po 133 letech vrací do lůna pivovarských měst 
a městeček, a jak se říká, nejenom dej bůh štěstí, 
ale také, kde se pivo vaří, tam se dobře daří!“

Pan Hájek potvrdil tu správnou minutu 
otevření pivovárku výmluvným slůvkem: „Už!“

O připíjení a ochutnávání hlubockého ležáku 
všemi zúčastněnými netřeba pochybovat.

Pan farář Tomas Van Zavrel vysvětluje symbol 
požehnání takto: Žehnání je díkůvzdání Bohu 
za plody země a vodu, z kterých se pivo dělá, 
za lidskou práci a  vynalézavost, a  vyprošení, 
aby pivovar fungoval ke slávě Boží, přiblížil 
lidi k sobě navzájem, dal Boží radost a pokoj. 
Je to jen několik aspektů žehnání. Žehnalo 
se dříve nejrůznějším výrobnám, prodejnám 
a  podobně. Ukazujeme tím, že s  Bohem 
počítáme, že bez Něho nestojí za to podnikat, 
vyrábět, pracovat.
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Kdo vaří pivo? Sládek!
Sládek pan Valenta rozjížděl výrobu piva 
v mnoha minipivovarech. Například v domácím 
pivovaru Magistr Brno, rodinném hostinském 
pivovaru U  rybiček ve Stříbře, v  Litoměřicích 
v minipivovaru Labuť, budějovickém Kněžínkovi, 
Týně nad Vltavou, dnes se věnuje pivovarům 
u nás na Hluboké a v Českém Krumlově.

Hlubockému pivu velmi sluší jména, která 
jste vybrali. Musí se každé pivo v  různých 
pivovarech jmenovat jinak? Asi ano, každý 
pivovar je na své pivo hrdý.
Asi by nevadilo, pokud by se piva jmenovala 
stejně, ale pokud mají ochrannou známku, 
samozřejmě se po nich jiná piva stejně 
pojmenovávat nemohou. A co se týče názvosloví, 
tam je to dané druhem piva, a  to už musí být 
popsáno na etiketách.

Samozřejmě je dobré, když se pivo svým 
jménem odliší a dobře se pamatuje.

Doktoři říkají, že plzeňské pivo je zdravé. Je 
i naše hlubocké pivo zdravé?

Všechna piva jsou zdravá! Pokud se výroba 
nedohání nějakou chemií, je možné se za 
zdravý nápoj zaručit. Minipivovary dělají 
většinou velmi dobrá piva. Nepasterizované je 
nejzdravější.

Malý rozměr pivovaru mám rád. Tady totiž 
děláte kolem piva všecko, od začátku až do konce. 
To je ve velkých pivovarech jinak, tam sám celý 
proces výroby nemůžete postihnout. Kdežto 
tady, co uvařím, to si ochutnám, provázím své 
pivo se svou recepturou celou výrobou.

A  jezdíte podobně jako Francin z  Postřižin 
po restauracích pivovárků, kde jste výrobu 
zaváděl, a  kontrolujete, jestli mají trubky 
čisté?
Aha, myslíte s  namotaným šosem kabátu na 
motorce kolem dokola?

Čistota je ale opravdu v pivovarnictví hodně 
důležitá, při výrobě i  pozdější práci s  pivem. 
Pořád musíte mýt a  čistit… Samozřejmě 
dohlížet na výběr surovin, kvalitní chmel, aby se 
nevařilo z různých zbytků. Vaříme ze žateckého 
chmele, používají se i  německé, americké 
suroviny, dnes je možnost sehnat kdejaký chmel, 

můžete experimentovat. Existuje i  velká škála 
sladů, takže je na každém sládkovi, jak a s čím 
pracuje…

Vy rozjedete výrobu, a pak předáte pivovar do 
ruky vlastně laikům. Zvládnou vaření piva, 
aniž by byli vyučeni v oboru?
Udělám recepturu místního piva, chvilku se 
v  pivovaru objevuji, zaučím lidi a  odejdu. 
Pokud je ten člověk poctivý na práci, důsledně 
dodržuje postupy, není to problém. Samozřejmě 
nezvládne vymýšlet receptury, ale uvařit 
pivo podle připraveného postupu dokáže bez 
problémů.

A každý pivovárek má piva své osobité chutě?
Když ochutnáte jedenáctky piva, najdete 
podobné chutě, některé se k sobě přibližují, ale 
rozeznáte rozdíly. Každý člověk si najde svoje 
pivo a svoji chuť. Černé pivo bývá sladší, to naše 
černé na Hluboké ale příliš sladké není. Ještě 
uvidíme, jestli budou majitelé chtít dělat nějaké 
pivní speciály. Mohou být ovocné, weissbiery 
a podobně.

Když jste přišel do pivovarnictví už jako 
mladý kluk, chutnalo vám pivo od počátku?
Pivo mi chutnalo a chutná. Až do takové míry, 
že přišlo období, kdy jsem si začal všímat kolem 
sebe, že mít pivo hodně rád nepřináší jen dobré 
věci, a  tak jsem tu lásku k  pivu začal trochu 
rovnat.

Jak dlouho trvá, než vybalancujete chuť 
nového piva?
Tak počítejte. Uvaříte ho za jeden den. Ale 
pak bude 10  dnů kvasit a  pak pět šest týdnů 
ležet a  zrát. Takže od uvaření za 1,5  měsíce 
teprve ochutnám, jak to pivo chutná. Něco 
málo změním, a  zase si počkám šest neděl na 
výsledek. Sládek není kuchař, který má jídlo za 
hodinu hotové. Nejde to okamžitě, ale roli hraje 
zkušenost. Trochu piva už jsem navařil.

Všechno je tady v  nerezu, moderní, jsou to 
lepší technologie než ve dřívějších dobách?
Všechno má svoje. Jsou tady kádě, do kterých lze 
shora nahlédnout, ty mám radši než uzavřené 
v  cylindro-konickém tanku, abyste se vůbec 
mohli na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá 
kvašení.

Přineslo to něco nového, nerez je kvalitní, 
jednoduchá na údržbu, pivo z ní je výborné.

Musím říct, že je to krásná práce, dělat sládka 
a  vařit pivo. Navíc otvírat a  nechávat za 
sebou šťastné malé pivovárky, s  pivem, které 
těší nejen majitele, ale hlavně návštěvníky. 
Doufám, že v  příštím čísle si popovídáme 
o  hlubockém pivu více ze široka, i  s  majiteli 
pivovárku Hluboká. Jak se zatím rozloučíme?
Nejlíp s  pivovarským pozdravem: DEJ BŮH 
ŠTĚSTÍ!
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Řetěz naděje 2017

Aktuálně
DOPOSUD ZÍSKANÁ ČÁSTKA CELKEM: 162 484 Kč

KDE MŮŽETE ŘETĚZ NADĚJE PODPOŘIT OSOBNĚ:
■ Kasička v drogerii ALMA, Hluboká nad Vltavou
■ Kasička v kosmetice Marie Kostřížová, Hluboká nad Vltavou

■ Kasička v prodejně NÁŠ GRUNT ul. U Černé věže, České Budějovice
■ Kasička v prodejně EUROKER, Okružní 2615, České Budějovice

25. 3. 2017 Charitativní divadelní představení soubor Křížžáci
30. 3. 2017 Téměř divadelní společnost – loutkové představení pro ZŠ, 
KC Panorama Hluboká
31.  3.  2017 S  tvojí dcerou NE! Představení Divadla Pikl pro Toníka 
a Ondru, KC Panorama Hluboká
z http://www.hope4you.cz/retez-nadeje/

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, 
kterým 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.

Pomohly i děti!
Základní škola Hluboká nad Vltavou, školní pěvecký sbor Slavíčci 

z Hluboké věnuje výtěžek Vánočního koncertu 2 303 Kč na charitativní 
akci Řetěz naděje 2017, pořádanou spolkem HOPE 4 YOU, výtěžek 
celé akce bude určen na zakoupení lékařského přístroje KAPNOMETR 
pro Ondřeje a Antonína Pirošukovy.

Naše škola se tak zapojila do projektu ŘETĚZ NADĚJE.
Mgr. Jaroslav Schmied ředitel školy

Věnujte nebo kupte 
kabelku pro dobrou věc!

• Bazar kabelek a tašek

Na podporu charitativní akce Řetěz naděje pro chlapečky Antonína 
a Ondřeje je vyhlášen sběr kabelek, školních tašek i ruksáčků. Akce 
se ujala paní Jitka Bezděková. Od 15.  února můžete přinést své dary 
do Infocentra anebo přímo do základní školy Valerii Chromé. V sobotu 
15. dubna, kdy na Hluboké charitativní akce vyvrcholí, budou kabelky 

nabídnuty k prodeji ve stánku u kostela při konání velikonočního běhu.
Darované věci, které se nepodaří prodat, budou poskytnuty na další 

charitativní účely.
Děkujeme všem, kteří darují, ale i zakoupí!

Jitka Bezděková
telefon 387965153 nebo 728194574

http://www.hope4you.cz/retez-nadeje/
Valerie Chromá, DiS., Předsedkyně spolku / Manager Řetězu naděje,

Tel.: 777 278 426,

O jedné knížce a panu 
hajném

Při zájmovém historickém bádání zjišťuji, že 
se určitý směr zabývá tzv.  „historií všedního 

života“. Jak naši předkové v  různých dobách 
žili – doma, v práci i v zábavě. S tímto očekávání 
jsem bral do ruky zahnědlou, ohmatanou 
knížečku formátu A5, „Hluboká nad Vltavou 
a okolí“. Půjčil mi ji kamarád pan Kamil Pulec 
z Hluboké Zámostí. Zajímal mě právě její první 
majitel, Vojtěch Pulec, přítelův otec, který ji 
koupil v roce 1948. Již daleko dříve byl hajným 
ve schwarzenberských službách, v  Zámostí si 
koupil dům (v  současné Pražské ulici, kde je 
zastávka autobusů „U Pulců“).

Že měl velký zájem o  hlubockou historii 
ukazuje již zmíněné opotřebení knížky, včetně 
vpisovaných doplňujících údajů.

Znám několik publikací o  naší Hluboké, 
přesto lze ocenit lásku i  radost z  počtení, 
s  jakými bral často panský hajný tuto knížku 
do rukou. Její obsah pro tisk upravil (jak psáno) 
PhMr. Jaroslav Děták (PhMr., RNDr., lékárník, 
autor farmakologické literatury a průvodců po 
jižních Čechách. Narozen 6. 1. 1913 v Hluboké 
nad Vltavou, zemřel 2.  2.  1987 v  Českých 
Budějovicích. pozn.  red.) Kniha byla vydaná 
v  roce 1948 nákladem Klubu českých turistů 
v Hluboké nad Vltavou. Na 94 stránkách textu 
jsou, vedle historie, zajímavé zmínky o zdejších 
přírodninách. Například o  kotvici splývavé, 
která svojí bujnou vegetací dělala potíže 
rybníkářům, museli ji z  lodí kosit. Později 

vyhynula. Některé ze snímků foto přílohy jsem 
dosud jinde neviděl.

Na dalších stránkách se prezentují 
podnikatelé se službami. Z  mnoha vybírám: 
Pivo Budvar v  restauraci U  Boušů nabízí 
Karel Kladrubský hostinský, bratři Váchové 
truhlářství v  Zámostí, architekt a  stavitel 
Čermín, hospoda Na Marjánce, kterou 
vede Emilie Nožinová hospodská, Jihočeská 
továrna na sudy  – největší závod toho 
druhu v  republice, František Mareček závod 
hodinářský, zlatnický a  optický, hostinec 
U  Podlešáků, Hotel Obec nájemce Josef Švec, 
Karel Pulec zástupce Agrostroje má železářství, 
Karel Berit krejčovství, Jaromír Mrázek strojní 
soustružnictví, Bohumil Kostohryz malíř, 
Pohřební ústav Františka Slepičky, Lékárna 
U  anděla strážce PhMr.  Jaroslav Děták, 
Koncesovaná doprava osob Antonín Beneš. 
Nabídkové reklamy a inzeráty byly i z Českých 
Budějovic.

Lepicí páskou opravovaná knížečka je 
dokladem, kolik volného času věnoval hajný 
Vojtěch Pulec zájmu o historii Hluboké, jak si 
psaného slova vážil.

Za půjčení zajímavé publikace děkuji panu 
Kamilu Pulcovi ze Zámostí.

František Kvapil
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Srpen se zdá tak daleko v minulosti, ale přesto je to jen 5 měsíců, které 
utekly příliš rychle. Zabydlel jsem se na hlubocké faře, připravuji bydlení 
pro mé rodiče v přízemí, a tak je na faře stále rušno. Přípravy na Vánoce 
daly také zabrat, ale podle reakcí lidí stály za to. Začalo to nezbytně nutnou 
obnovou ozvučení v kostele. Těší mě kladné reakce farníků i občasných 
návštěvníků, kteří kvitují, jak je teď perfektně slyšet nejen na několika 
místech v kostele, ale všude. Slyší dokonce nahluchlí účastníci bohoslužby. 
Děkuji touto cestou panu Zvánovcovi, že vybral skvělé ozvučení a že ho 
instaloval zcela zdarma. Biskupství českobudějovické uhradilo náklady, 
neboť farnost na takové výdaje nemá dostatečné prostředky. Velké díky 
patří též stavební firmě Vácha a  syn, díky ní jsou v  kostele přemístěny 
lavice. Moc mě potěšilo, že pan Radek Vácha slíbil, že v  roce 2017 
bezplatně opraví hlubocké jesličky, které jsou ve špatném stavu, a vyrobí 
pro ně vhodnou skříň. Příští Vánoce se budeme moci tedy těšit na další 
překvapení a obohacení našeho města.

Potěšilo mě, kolik lidí se zúčastnilo adventního pásma věhlasného 
souboru Schola Gregoriana Pragensis. Poděkování patří panu starostovi, 
neboť díky mému a  jeho finančního příspěvku byly nemalé náklady na 
tento koncert pokryty. Kostel při svíčkách vypadá naprosto kouzelně. 
I deky, které jsem po zkušenosti na Šumavě nakoupil pro farnost, našly své 
vděčné uživatele. Provedení Rybovy mše vánoční jsem se bohužel nemohl 
zúčastnit, ale slyšel jsem, že opět byla velmi navštívena. Na adventní 
roráty, které se konaly v posledním týdnu před Vánoci v kapli v Dasném, 
spadající pod farnost Hluboká, si přivstalo na šestou denně 15 – 20 osob. 
Měl jsem tu čest uvést živý Betlém, který se mi moc líbil a rád bych celé 
představení pozval do kostela. Lidé by nemuseli tolik mrznout a  nebyli 
bychom závislí na povětrnostních podmínkách. Zpívání koled na zámku 
bylo překrásné a  zahřálo u  srdce. Tam jsem pocítil, jak jsem tu krátce, 
neboť jsem znal jen málo lidí. Je to podivuhodná tradice.

Jistě jste si všimli, že od 24. do 31. prosince byl kostel otevřený. Denně 
jsem byl od 14 do 16  hodin svědkem rozzářených tváří návštěvníků. 
Někdo si i zaplakal, že kostel ještě neviděl tak krásně nazdobený. Krásně 
vyzdobené jesličky byly prvním zastavením každého. Nejen děti přitáhlo 
do přední části kostela jezulátko v jesličkách obklopeno svíčky a anděly. 
Mnozí z  vás zapálili svíčku a  napsali přímluvu, za kterou jsem se pak 
mohl modlit. I výstava reprodukcí vánočních výjevů malovaným mým již 
zesnulým prastrýcem Štěpánem Zavřelem se zalíbila. První dny přišlo 100 
až 150 osob, poslední dny vždy kolem 60 návštěvníků. I vánoční oplatky si 

získaly své oblíbence. Mám z toho obrovskou radost. Po celou dobu bylo 
možné přispívat finanční částku na Řetěz naděje, aby malý Ondra a Tonda 
mohli žít bezpečněji.

Prožili jsme překrásnou půlnoční, kterou uvedl ministrant Filip Dierzé 
skladbou „Tichá noc“. Po té se rozezněly varhany pod nadanýma rukama 
pana varhaníka Píši, kterého doprovázela paní Dušáková a další zpěváci 
na kůru. Jim patří velký díky za neúnavnou službu! Potěšila mě i účast na 
dalších bohoslužbách. Přišla i řada z vás, kteří nemáte čas nás obšťastnit 
svou přítomností při bohoslužbách tak často. Asi 12 párů z Hluboké, ale 
hlavně z  větší dálky, využili svátek sv.  Rodiny 30.  prosince k  obnovení 
manželského slibu a  přijali nejen požehnání, ale také květinu a  srdce 
z  lineckého těsta, které přivezla věrná farnice z  Kašperských Hor. Bylo 
připraveno 50 květin. Pevně věřím, že se příští rok odhodlá více obyvatel 
našeho krásného městečka. Vánoce jsem mohl ukončit koledováním. 
Připojil jsem se k jedné z 14 skupin tří králů, které v sobotu 7. 1 přinášeli 
požehnání do domácností, které otevřeli. Poprvé se koledovalo i  v  obci 
Dasné, kde jsem se účastnil, tak jako na Hosíně.

Zbývá mi tedy vyjádřit velké poděkování vám všem obyvatelům 
Hluboké, že jste mne mezi sebe přijali a darovali krásné vánoční svátky. 
Přeji vám požehnaný + Nový rok. I  nadále bude možnost v  době 
bohoslužeb zapálit v kostele svíčku a napsat přímluvu. Pokud potřebujete 
modlitbu nebo duchovní útěchu, jsem vám k dispozici.

Otec TOMAS+

V PADESÁTI ŽIVOT ZAČÍNÁ…
… je motto, které si můžete přečíst na plakátech a  pozvánkách na 

1.  farní ples v  Hluboké nad Vltavou. Tento ples, a  byli bychom rádi, 
kdyby se stal tradicí, je totiž spojen s oslavou padesátých narozenin otce 
Tomase van Zavrel, který se v srpnu stal novým hlubockým, hosínským 
a purkareckým farářem. Nutno říci, že svojí akční povahou otec Tomas 
motto beze zbytku naplňuje. Někteří farníci si museli zvykat na jeho 
osobitý přístup a ráznost v jednání. A tak se v našem hlubockém kostele 
ledacos změnilo. Díky nezištné pomoci pana stavitele Váchy se přední 
lavice víceméně vrátily do původní polohy. Také se otec Tomas, spolu 
s  panem Zvánovcem, postarali o  nové ozvučení kostela. Před obětním 
stolem se objevily dvě sochy andělů, které spolu s několika svícny zútulňují 
poněkud strohý interiér kostela. S příchodem zimy návštěvníci bohoslužeb 
nebo koncertů duchovní hudby vděčně používají nové deky. Hned při 

Moje první Vánoce na Hluboké byly nádherné
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NABÍDKA DIVADLA
25. března 2017 od 14 hodin

divadlo Kalich Praha, Jungmannova ulice

představení 

Božská Sarah s Ivou Janžurovou
dále hrají Kryštof Hádek nebo Igor Orozovič

cena 890 Kč, včetně cesty do Prahy a zpět autobusem, odjezd ráno

Příběh posledního léta světově proslulé herečky a skandalistky 
Sarah Bernhardtové /1844-1923/, režie Alice Nellis

Informace o odjezdu a vstupenky prodává
Jitka Bezděková, kulturní a cestovní agentura, Hluboká nad Vltavou

telefon 387965153 nebo 728194574,
bezdekova.jitka@seznam.cz

KONCERT 
                   k jubileu 50. narozenin otce Tomase van Zavrela 

Vivat Tango! 
                Parkhotel Hluboká n/Vlt., Masarykova 602 

                     Ladislav Horák, akordeon 
                & Petr Nouzovský, cello 
                      Sobota 25. 2. 2017 ve 1400 

  Vstupné 200,- u vchodu; predprodej 150,- v Infocentru 
telefon: +420 387 966 164, e-mail: infocentrum@hluboka.cz 

                  

koncertě věhlasného souboru Schola Gregoriana Pragensis, který otec 
Tomas pozval, se projevil jeho cit pro intimitu prostředí. Koncert konaný 
při svíčkách posluchače okouzlil. Po dlouhé době byl letos o  Vánocích 
kostel otevřen i o svátcích. Díky otci Tomasovi a mnohým farníkům jsme 
od 24. prosince do 1. ledna mohli v kostele zapálit modlitební svíčku nebo 
napsat přímluvu, za kterou se pan farář pomodlí. Mnozí věřící, a je třeba 
říci, že účastníků mše svaté značně přibylo, si chválí, že otec Tomas opět 
začal využívat kazatelnu, ze které čte Evangelium. Zvláštní pozornost při 
mši svaté věnuje náš nový farář přítomným dětem. S dětmi také chodil 
dům od domu při Tříkrálové sbírce.

Dozvěděli jsme se, že náš nový farář býval skvělým tanečníkem, proto 
ples spojený s oslavou narozenin pro něho bude tím nejlepším dárkem. 
Pozvali jsme skvělou kapelu: Jindřich Zíka a  Jazzíka band. První farní 
ples se uskuteční v sobotu 25. února v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou. 
Vstupenky stojí pouhých 150 Kč a v ceně je jeden nápoj. Také se můžete 
těšit na zvěřinový guláš a  sladké i  slané pochoutky od žen ze všech tří 
farností.,Zvu všechny lidi dobré vůle, kteří mají rádi pohodu, hudbu 
a tanec,“ říká otec Tomas, a dodává:,Těším se, že si zatančíme a oslavíme 
život, neboť v padesáti život přece začíná.“ Přejeme panu faráři, aby mohl 
ve zdraví naplňovat své motto. Vše nejlepší, otče Tomasi.

Alice Pešlová

Jubilejní koncert Vivat tango
V rámci oslav padesátých narozenin našeho nového faráře Tomase van 
Zavrela se v sále Parkhotelu na Hluboké v sobotu 25. 2. 2017 koná jedinečný 
jubilejní koncert s názvem „Vivat tango!“. Otec Tomas jakožto milovník 
hudby pozval do našeho města svého přítele – cellistu Petra Nouzovského 
a akordeonistu Ladislava Horáka. Jsou to jména dobře známa těm, kdo se 
o klasickou hudbu zajímají. Nástrojové spojení akordeonu s violoncellem 
je na první pohled neobvyklé, ale velmi intenzivní, inspirativní až 

dojímavé. Kdo má akordeon spojený s lidovou zábavou, není daleko od 
pravdy. Od počátku 20 století prošel akordeon ale velkým vývojem a dnes 
se uplatňuje v širokém spektru hudby komorní a symfonické. „Koncert 
není duchovního rázu. Proto se nekoná v kostele, ale v sále Parkhotelu,“ 
říká otec Tomas a pokračuje: „Uslyšíme skladby argentinského skladatele 
Astora Piazzolly, jehož velmi osobité dílo mám moc rád.“ Koncert se koná 
v 14.00 hodin. Je přístupný každému. Vstupné je 150 Kč v předprodeji 
a  200 Kč na místě. Vstupenky lze zakoupit v  Infocentru. Nenechme si 
ujít takovou příležitost a  oslavme s  panem farářem tímto originálním 
způsobem jeho kulatiny.
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Vážení spoluobčané,
rozpočet je pravděpodobně nejdůležitější dokument (a  hlasování 
o něm) města v každém kalendářním roce.
Rozpočet obsahuje stovky položek v  celkové výši příjmů a  výdajů 
114 milionů. Jsou to vaše peníze, peníze občanů města, se kterými 
hospodaří městské zastupitelstvo.
Rozpočet byl několikrát projednán v Radě města, doporučen k přijetí 
ve Finančním výboru a schválen na zasedání zastupitelstva 23. ledna. 
Začínáme podle něj hospodařit.
Kdybyste měli k rozpočtu či nějakým položkám jakýkoli dotaz, jsem 
připraven vám ho zodpovědět. Neváhejte mne kontaktovat.
Přátelsky

Tomáš Jirsa, starosta města
jirsa@hluboka.cz, 777 206014

Rozpočtové PŘÍJMY -       Rozpočet 2017 (v tis. Kč)
 Město Hluboká nad Vltavou          23.1.2017

Paragraf Org. Položka Odvětví rozpočtové skladby 2017
0000 1*** Daňové příjmy
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 12 000,000
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky 1 500,000
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 1 500,000
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob                         12 000,000
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 25 700,000
0000 1333 Poplatky za uložení odpadu 600,000
0000 1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadu                   450,000
0000 1341 Poplatek ze psů                                                 100,000
0000 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 700,000
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného  prostranství 25,000
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 300,000
0000 1383 Zrušený odvod z VHP (doplatky roku 2016) 200,000
0000 1381 Daň z hazardních her 2 500,000
0000 1359 Ost. odvody - rybářské lístky 20,000
0000 1361 Správní poplatky 800,000
0000 1511 Daň z nemovitosti 3 700,000
0000 24** Splátky půjček 
0000 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 129,280
0000 41** Dotace neinvestiční

4112 NI př. dot. ze st. r. v rám. souh. dot.                      3 455,000
0000 42** Dotace investiční

2714 4116 Dotace MZe - úrok z úvěru - ČOV Zámostí 200,000
4213 Dotace NPŽP - studna Poněšice (vrt) 152,394

2741 4213 Dotace SZIF - lesní cesta Průběžná 3 705,606
942 42xx Dotace OPŽP - Řídká Blana 1 872,403

1032 Lesní hospodářství
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500,000
2321 0 . Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly 
2321 2132 Nájem vodohodpodářského zařízení města 4 470,950
3111 1 Předškolní zařízení
3111 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací - odpisy HIM 728,000
3113 2 Základní školy
3113 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací - odpisy HIM 1 563,000
3314 Činnosti knihovnické
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5,000
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků /Zpravodaj/ 70,000
3412 Zájmová činnost a rekreace
3412 2111 3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků: bazen 1 000,000
3613 Nebytové hospodářství
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 1 500,000
3632 Pohřebnictví
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,000
3634 Lokální zásobování teplem
3634 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pronájem kotelen) 381,150
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.
3639 2111 Příjem z poskytování služeb 500,000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 450,000
3639 2321 Příspěvek na rozvoj města 122,100
3639 3111 Prodeje pozemků - splátky (Vítovcovi) 84,000
5311 6 Městská policie
5311 2212 Pokuty 700,000
6171 7 Činnost místní správy
6171 2111 Poskytování služeb 300,000
6171 2212 Příjmy z pokut 20,000
6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310 2141 Příjmy z úroků 5,000

Sociální fond
6330 0020 4134 3% z hrubých mezd 280,000

0020 2460 Splátky půjček 100,000
6310 0020 2141 Úroky na BU 0,100

Celkem 86 488,983

8115 28 148,257
8115 převod z FRB 0,000

114 637,240

Přebytek hospodaření min.let 28 203,154
nepoužito 54,897

      Celkem

     Finance
   přebytek hospodaření

Rozpočet roku 2017 Rozpočtové VÝDAJE - Rozpočet 2017 (v tis. Kč)
                                M      Město Hluboká nad Vltavou     

1032 0 Lesní hospodářství
1032 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,000
1037 0 Celospolečenská funkce lesů
1037 2741 6121 Lesní cesta Průběžná (Blana) 5 800,000
2143 0 Služby a cestovní ruch
2143 0009 5213 Dotace - provoz WC, Zborovská 80- I&C Hluboká s.r.o.  70,000
2143 0009 5213 Dotace - provoz IC, Zborovská 80 - I&C Hluboká s.r.o.       360,000
2143 5139 Prezentační brožura města-dotisk 70,000
2143 5169 Facebook, instagram 20,000
2143 5169 Webové stránky - údržba 20,000
2143 5213 Dotace-Tradiční konference lidských zdrojů - jazz-com, s.r.o. 10,000
2143 5222 Dotace - Hluboká pohodová - Hluboká baseball & softball club, z.s. 30,000
2143 5229 Destinace Budějovicko - Hlubocko 150,000
2143 5169 Statistické sledování tur. Ruchu 50,000
2143 5169 Elektronické vizuální kampaně 80,000
2212 0 Silnice
2212 0901 5171 Opravy komunikací + značení 600,000
2212 0540 5169 Dopravní značení, orientační systém dle pasportu 100,000
2212 2692 6121 MK 5.května - rekonstrukce 1 700,000
2212 2690 6121 MK Zborovská - rekonstrukce - PD 100,000
2212 5171 Oprava výtluků komunikace Vondrov - Munice 64,000
2219 0 Ost. záležitosti pozemních komunikací 
2219 0902 5169 Údržba cyklostezek 300,000
2219 0903 5169 Údržba pěší stezky 50,000
2219 0848 6121 Cyklostezka Munice - Zliv - PD 100,000
2219 0847 6121 Cyklostezka sport.areál - město   PD+SU (okolo golfu) 200,000
2219 0849 6121 Cyklostezka pravý břeh, úsek H 400,000
2219 2651 6121 Poněšická - přechody   (PD) 150,000
2219 0810 6121 Chodník okolo přístavu 2 400,000
2219 2650 6121 Pražská - chodníky, přechody 200,000
2219 6121 Parkoviště u sýpky 2 000,000
2219 2697 6121 Autobusová zastávka Bavorovice     (PD) 150,000
2219 2689 6121 Cesta 13.3.1 (okolo přístavu ke KUKI) 2 000,000
2219 5171 Opravy mostů 100,000
2219 2688 5166 Oprava mostu Líšnice PD 130,000
2219 5169 PD + realizace bezpečnostní pruh Bílák 100,000
2219 2687 5171 Mobilita pro všechny - oprava cesty kolem Muňáku 100,000
2219 9060 6121 Opěrná zeď Poněšice          3 250,000
2219 6121 Chodník u čp. 638 180,000
2219 0603 6121 Chodník Kostelec 70,000
2292 0 Dopravní obslužnost
2292 5193 MHD - Hluboká - Hosín - ČB 625,000
2310 Pitná voda
2310 5169 Přípojky vodovodů a kanalizací, vodoměry 50,000
2310 5171 Vodovod Podskalí (vč. chodníku) 1 363,000
2310 0529 6121 Vodovod Vývarka 1 000,000
2310 6121 Ul. 5.května - vodovod+kanalizace 1 000,000
2310 0528 6121 Posílení vodovodu severní části města                          (PD) 110,000
2310 0936 6121 Poněšice vrt 150,000
2310 0946 6121 Kostelec vrt 230,000
2321 0 . Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly 
2321 6119 Čevak - přeložení ČOV  - PD 300,000
2321 2718 6121 ČOV zimák - přepojení na ČOV město   (PD) 1 300,000
2321 6119 ČOV Kostelec - PD 110,000
2321 5166 Podchycení volných kanal.vpustí (Čevak studie) 100,000
2341 0 . Vodní díla v zemědělské krajině
2341 0095 5169 Odbahnění rybníku Munice 1 900,000
3111 0 Předškolní zařízení
3111 5331 1 Mateřská škola                                           2 650,000
3111 5331 Odpisy HIM MŠ 738,000
3111 6351 MŠ zahrada - dotace 90,000
3111 5331 MŠ - oprava elektr. MŠ 56 130,000

23.1.2017
Paragraf Org. Položka Odvětví rozpočtové skladby 2017

3113 0 Základní školy
3113 5331 2 Základní škola 5 500,000
3113 5331 Odpisy HIM ZŠ 1 563,000
3113 6121 Vzduchotechnika ZŠ 310,000
3113 5222 Dotace - protidrogová prevence kraje - PREVENT 99 z.ú. 55,000
3141 0 Školní strav. při předškol. a škol. vzdělávání (provoz auta)
3141 5xxx Auto - doprava obědů 514,000
3313 0 Film. tvorba, distr., kina, ad. (kultura)
3313 5213 Neinvestiční dotace - provoz KC Panorama - Sinfonie s.r.o. 870,000
3314 0 Činnosti knihovnické
3314 5xxx Knihovna 600,000
3319 0 Ostatní záležitosti kultury
3319 5222 Dotace - činnost divadelních ochotnických souborů - Divadelní spolek Křížžáci 25,000
3319 5222 Dotace - činnost divadelních ochotnických souborů - Mgr. Zdeněk Pikl 20,000
3319 5222 Dotace - činnost divadelních ochotnických souborů - Kulturní společnost Alta o.s. 15,000
3319 5222 Dotace - pořádání Divadelního léta - Mgr. Zdeněk Pikl 100,000
3319 5213 Dotace - Národní myslivecké slavnosti -NZM, s.p.o., Lovecký zámek Ohrada 20,000
3319 5213 Dotace - realizace výstavy - Alšova jihočeská galerie 10,000
3319 5222 Dotace - pořádání MFF Voda, moře, oceány - Diversionpromotion s.r.o. 100,000
3319 5213 Dotace - pořádání Hudebního festivalu - Sinfonie s.r.o. 100,000
3319 5213 Dotace - pořádání Letního kina - Sinfonie s.r.o. 10,000
3319 5213 Dotace - pořádání Slavností vína a Rybářských slavností - CVČ Poškolák Hluboká  o.s. 150,000
3319 5192 Dotace - pořádání Promenádních koncertů - Miroslav Surka 100,000
3319 5169 Umění ve městě                                                    doprava soch 40,000
3319 5222 Dotace - pořádání Festivalu ochotnických divadel - Divadelní spolek Křížžáci z.s. 40,000
3319 5192 Výstava lodě na vodě 20,000
3319 5169 Vánoce 2017 50,000
3319 5222 Dotace - Velikonoce na Hluboké - CVČ Poškolák Hluboká  o.s. 60,000
3319 5xxx Charita velikonoce - dar 40,000
3319 6123 Socha přístav - instalace a doprava 200,000
3319 5171 Oprava sochy "Jaro, léto, podzim, zima" 40,000
3326 0 Ochrana památek
3326 6121 Kaplička Purkarec 100,000
3349 0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349 5xxx Zpravodaj 350,000
3399 0 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3399 0035 5169 Ženský pěvecký sbor Záviš 30,000
3399 0035 5169 Ženský pěvecký sbor Záviš - převod z roku 2016 6,013
3399 0004 5169 Klub seniorů - činnost 40,000
3399 0005 5169 Baráčníci - činnost 40,000
3399 0001 5xxx Sbor pro obč.záležitosti 250,000
3399 0832 5xxx Bela Crkva + partnerská města 200,000
3412 0 Sportovní zařízení v majetku obce
3412 5xxx 3 Bazén 1 935,500
3412 5169 Bazén - zatravnění hřiště 50,000
3412 5171 Bazén - oprava můstku 160,000
3412 2610 5xxx Zimní stadion - opravy 1 100,000
3412 2612 5171 Hřiště Bavorovice - šatny 500,000
3412 2611 6322 Inv. dotace - tribuny fotbalový stadion (rezerva pro získání dotace) - TJ Hluboká 3 000,000
3419 0 Ostatní tělovýchovná činnost
3419 2610 5213 Dotace - provoz zimního stadionu - HC Hluboká n./Vlt. KNIGHTS 600,000
3419 2614 5192 Dotace na sportující mládež 400,000
3419 5192 Dotace - jezdecké závody - Cena města - KONĚ VONDROV JTJ HHC 50,000
3419 2616 5222 Dotace na činnost 150,000
3419 2615 5222 Dotace na činnost - TJ Hluboká nad Vltavou 232,000
3419 2615 5222 Dotace na činnost - TJ Sokol Hluboká nad Vltavou 203,000
3419 2615 5222 Dotace na činnost - FC MARINER Bavorovice, s.r.o. 44,600
3419 2615 5222 Dotace na činnost - Golfový klub Hluboká nad Vltavou, z.s. 68,100
3419 2615 5222 Dotace na činnost - Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou, z.s. 21,800
3419 2615 5222 Dotace na činnost -  KONĚ VONDROV JTJ HHC 10,500
3419 2615 5222 Dotace na činnost - Základní kynologická org. ČKS č. 363, Hluboká nad Vltavou 20,000
3419 5222 Dotace - pořádání Hlubockých sportovních her-Hluboká baseball & softball club,z.s. 30,000
3419 5222 Dotace na provoz Sokolovny - TJ Sokol Hluboká 300,000
3419 5222 Dotace na provoz - TJ Hluboká 100,000
3419 5222 Dotace - Memoriál M.Dvořáka - Svaz ledního hokeje 16,900
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3745 0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 5169 Nákup ostatních služeb(vysázení stromů,asanace alejí ve městě, údržba zeleně) 300,000
3745 5192 Dotace - sečení trávy Jaroslavice - SK Jaroslavice 10,000
3745 5137 Lavičky - převod z r. 2016 67,000
4349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel
4349 5169 Peč.služby Městská charita 40,000
4349 5221 Dotace na činnost - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice 10,000
4357 0 Domovy důchodců
4357 5331 5 Domov důchodců 1 000,000
4357 1646 6121 Atrium, odpočinková zóna PD 2 000,000
5212 0 Ochrana obyvatelstva
5212 6xxx Mobilní rozhlas 65,000
5273 0 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
5273 5901 Rezerva na řešení krizových situací 100,000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 
5311 5xxx 6 Městská policie - provoz 2 777,000
5512 0 Požární ochrana - dobr. část
5512 5xxx Požární ochrana-SDH 550,000
5512 5503 5169 Doprava na soutěže mládeže - SDH Kostelec 20,000
5512 5503 5xxx SDH Kostelec - oprava has. auta  130,000
5512 5504 6121 SDH Purkarec - hasičárna 2 000,000
6112 0 Zastupitelstva obcí
6112 5xxx 945,000
6171 0 Činnost místní správy
6171 7 Činnost místní správy                        11 725,000
6171 0026 5171 Výměna oken MU 900,000
6310 0 Příjmy a výdaje z úvěrových fin.operací (vč.DPH)
6310 5163 Bankovní poplatky + úroky 80,000
6310 5362 DPH 600,000
6310 7241 5141 Zateplení ZŠ - úroky z úvěru 60,000
6310 2714 5141 ČOV Zámostí - úroky z úvěru 250,000
6320 0 Pojištění
6320 5xxx Pojištění majetku města + ostatní pojištění 900,000
6330 0 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330 5342 Tvorba sociálního fondu - 3% z hr.mezd 280,000

0 Výdaje sociální fond (vč. převodu fin.prostředků z min.let)
6310 0020 5163 Bankovní poplatky                                                  4,478
6171 0020 5660 Půjčky                                                            249,000
6171 0020 5169 Sportovní a rekreační aktivity                                 15,000
6171 0020 5175 Pohoštění 12,000
6171 0020 5499 Příspěvky (penzijní připojištění, soc. příspěvky, …) 362,118

Finanční vypořádání minulých let
6402 5366 Finanční vypořádání s JK 19,547

Celkem 111 216,196

Financování
8124 Splátka úvěru - ČOV Zámostí 1 871,040
8124 Splátka úvěru - zateplení ZŠ 1 550,004

Celkem 114 637,240

3421 0 Využití volného času dětí a mládeže
3421 0301 5222 Dotace na provoz - CVČ Poškolák Hluboká  o.s. 200,000
3421 5222 Dotace včelařský kroužek - CVČ Poškolák o.s. 20,000
3421 2613 5171 Dětská hřiště údržba 200,000
3421 5222 Dotace na provoz - Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou 20,000
3612 0 Bytové hospodářství
3612 9046 6121 Fasáda + zateplení čp. 586 (bytovka) - PD + žádost 100,000
3612 5171 Oprava bytu Kostelec 40 68,500
3613 0 Nebytové hospodářství
3613 0930 5171 Opravy a údržba městského majetku 300,000
3613 5171 Masarykova 35 - oprava střechy 1 000,000
3613 0620 6121 Společenský dům Líšnice 450,000
3631 0 Veřejné osvětlení
3631 6121 VO Pražská úprava 70,000
3632 0 Pohřebnictví
3632 5xxx Pohřebnictví                                                     20,000
3632 6121 Rozšíření hřbitova 1 000,000
3634 Lokální zásobování teplem
3634 5169 Periodická obnova techn.zařízení 100,000
3634 6121 Kotelna Alšova - měření a regulace 250,000
3634 5171 Oprava kotle kotelna - přesun z r.2016 500,000
3635 0 Územní plánování
3635 6119 územní plány města 300,000
3639 0 Komunální služby a územní rozvoj j. n.
3639 0816 5169 Záchytné kotce pro toulavé psy - provoz 45,000
3639 5166 Posudky, projekty, právní služby 900,000
3639 0931 5169 Odvoz PDO obyvatelstvo 450,000
3639 0930 5171 Opravy a údržba městského majetku 400,000
3639 0527 5169 Deratizace města 100,000
3639 5xxx Osadní výbory 1 465,400

0601      OV Bavorovice - převod 47,471
0602      OV Munice - převod -2,425
0603      OV Kostelec - převod -16,645
0603      OV Kostelec - traktůrek 0,000
0604      OV Purkarec - převod 153,881
0607      OV Hroznějovice - převod 57,933
0608      OV Jeznice - převod 10,135
0606      OV Poněšice - převod 32,677
0605      OV Líšnice - převod 279,885

3639 5222 Dotace - doprava postižených dětí do ČB - Česká Maltézská pomoc o.p.s. 30,000
3639 5222 Dotace - provoz Krizového centra Kostelec - Jihočeská RŮŽE z. s. 30,000
3639 5222 Dotace na provoz - Domov sv. Anežky, o.p.s. Týn 30,000
3639 5331 4 PMH - dotace na provoz 7 565,000
3639 5331 PMH - navýšení dotace na provoz - zvýšení platů 250,000
3639 6351 Inv.příspěvek PMH - KUKA vůz 990,000
3639 6351 Inv. příspěvek PMH - manipulátor 320,000
3639 6351 Inv. příspěvek PMH - přístřešek 150,000
3639 9047 5331 Neinv.přísp. střecha - budova PMH (střecha) 800,000
3639 5331 Neinv. příspěvek PMH - asfaltování dvora 150,000
3639 0817 5xxx Energie - voda, plyn, elektřina, pronájmy 1 000,000
3639 5229 Příspěvek na činnost (MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s., Blata, Budějovicko - sever) 175,000
3639 9040 6121 Rekonstrukce el. instalace - zdravotní středisko 200,000
3639 5171 Oprava márnice Purkarec 600,000
3639 9061 6121 Opěrná zeď Líšnice - Radonice  (PD) 570,000
3639 5222 Svaz včelařů - dotace na činnost 20,000
3639 6121 Rezerva na granty 3 700,000
3699 Ostatní
3699 0100 5909 Opatření rady města 1 500,000
3729 0 Ostatní nakládání s odpady
3729 5169 Měření skládka Zíkův lom  30,000
3729 0938 6121 Rekultivace skládky Zíkův Lom                       (dotace OPŽP - cca 26 mil.) 2 000,000
3729 0939 6121 Rozšíření skládky Munice-PD 200,000
3729 0942 6121 Řídká Blana - analýza rizik, žádost o dotaci, VŘ 2 202,828
3744 0 Protierozní, lavinová i požární ochrana
3744 5169 Protipovodňová opatření - údržba 50,000
3744 2003 6121 PPO Bavorovice - Dehtář.potok 100,000
3744 0839 6121 Protipovodňová naučná stezka 50,000
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KULTURA

Zámecká jízdárna / Hluboká nad Vltavou

Wortnerův dům / České Budějovice / U Černé věže 22

AJG - výstavy

Doprovodné programy:
sobota 18. 2. / 15:00 – 20:30 hod. / Zámecká jízdárna / Hluboká nad Vltavou 
/ Výtvarná dílna, přednáška a autorská četba, zakončená koncertem Ondřeje 
Smeykala (live didgeridoo) a  živým malířským výstupem Patrika Hábla 
(live painting). Tedy ideální plán na sobotní odpoledne.

Galerie Knížecí dvůr

Výstavní plán
Galerie Knížecí dvůr vstupuje v roce 2017 do své sedmnácté výstavní 
sezóny. V  předcházejících letech uspořádala galerie více jak sto 
samostatných, autorských výstav a mnoho kolektivních, na kterých se 
představily další desítky našich předních umělců.

Galerie má nyní zavřeno – zimní přestávka.

Nejbližší akce:
Sobota 18. 3. 2017 – vernisáž první výstavy roku 2017
Pavel František Žaigla – obrazy

Výstavní plán 2017
18. 3. – 6. 4. Pavel František Žaigla – obrazy
8. 4 – 4. 5. Pavi TAire a Petr Dubjak – BÍLÁ VRÁNA a ČERNÝ PETR, 
výstava poetických fotoobrazů s texty
6. 5. – 1. 6. Martin Němec – obrazy
3. 6 – 29. 7. Peter Nižňanský – plastika / Oldřich Kulhánek – grafika
1. 7. – 3. 8. Bohumil Eliáš – obrazy, sklo
5. 8. – 31. 8. Jiří Máška – FATA MORGANA
2. 9. – 28. 9. Věra Krylová – textil, obrazy
30. 9. – 2. 12. Kolektivní výstava
3. 12 – 23. 12. Adventní a Vánoční inspirace 2017 – kolektivní výstava

Otvírací doba Galerie Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou: Do první 
vernisáže galerie uzavřena. 604 207 826 – galeristka Marie Hanušová
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SPORT

Jachting
Zhodnocení sezony 2016 v podání hlubockých jachtařů
Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou se i  v  olympijském roce 2016 
významně podílel na propagaci a  rozvoji jachtařského sportu. Činnost 
oddílu se tradičně zaměřila na celou řadu aktivit, směřujících k naplňování 
cílů a  smyslu jachtařského spolku. Členská základna, zasahující do všech 
věkových kategoriích, se věnovala především výkonnostnímu okruhovému 
jachtingu, ale prostor zbyl samozřejmě i na aktivní rekreační plachtění.

Činnost pořadatelská: hlubocký oddíl uspořádal na Bezdrevu pět 
jachtařských závodů, které byly součástí pohárů České republiky nebo 
jihočeské oblasti pro lodní třídy Evropa, Splasch, Vaurien, Pirát a Optimist. 
Všechny závody byly po pořadatelské stránce velice kladně hodnoceny. 
Hlubocký oddíl také uspořádal pro různé výkonnostní skupiny jachtařů 
tři soustředění, z toho dvě na domácí vodě a jedno v zahraničí. Na úspěšné 
pořadatelské činnosti se kromě nezištné práce členů Slavoje významně 
podílela i ekonomická podpora ze strany města Hluboká nad Vltavou, za což 
mu patří veliké poděkování.

Činnost závodní: nejstarší jihočeský jachtařský oddíl Slavoj Hluboká 
se i  v  roce 2016 udržel v  první desítce z  více než dvou set hodnocených 
jachtařských subjektů ČR. Hlubočtí jachtaři se zúčastnili celé řady závodů 
v ČR i v zahraničí. Nejhodnotnějšími výsledkem sezony 2016 jsou bronzové 
medaile z  Mistrovství Evropy juniorů v  lodní třídě Pirát, které získala 
posádka Štěpán Sivý / Ondřej Matoušek na jezeře Balaton v  Maďarsku. 
Za vynikající lze považovat jedenácté místo Štěpána Sivého z  Mistrovství 
světa v lodní třídě Evropa na jezeře Garda v Itálii. Hlubocký Slavoj se může 
pochlubit také ziskem pohárů ČR a Čech pro rok 2016 ve třídách Evropa 
a Pirát. Za sportovní výkon lze určitě považovat i start na podzimní vltavské 
regatě našeho nejstaršího aktivního jachtaře pana Jiřího Petráčka, který tak 
hezky jachtařsky oslavil své osmdesátiny.

Jachetní oddíl Slavoj Hluboká nad Vltavou přeje Všem příznivý vítr v roce 
2017!

Josef Sivý, předseda oddílu

Zimní příprava Sokol Hluboká
Baseballový a  softballový klub Sokol Hluboká se 26.  11.  2016 
rozloučil s  krásnou sezónou plnou zápasů a  úspěchů (klubových 
i  individuálních). Hlavním úspěchem bylo v  sezóně 2016 umístění 
U13 na 5. místě MČR a umístění U15 na 6. místě MČR. Mezi úspěšné 
hráče patří především Martin Mužík (muži ČR, U23, U18, mistr ČR 
za Kotlářku Praha), Petr Vojta (mistr Evropy U15 z roku 2016), Matěj 
Vlach, Martin Jiránek, Karolína Dvořáková, Michal Malát, Petr Vojta 
a  Erik Šutera (reprezentanti ČR v  kat. U12), Kateřina Fuková (2x ve 
výběru Senior League na finálovém turnaji v  USA) a  Filip Hošna 
(s  týmem akademie start na finálovém turnaji Pony League v  USA). 
Celkem 9 hráčů bylo součástí pražské akademie a úspěch slavil i trenér 
Ondřej Konvalinka, který se účastnil stáže na Floridě.

Přípravu na další sezónu 2017 započal klub přemístěním se 
z  venkovních baseballových hřišť do dvou krytých tělocvičen  – 
Sokolovna a Sudárna. Zde každá kategorie trénuje 2x týdně a soustředí 
se nejen na pálení, chytání a  házení, ale také na strategii hry a  na 
celkovou fyzickou kondici a  zdatnost. Tu si hráči zlepšují nejen ve 
svém volném čase různými pohybovými aktivitami, ale hráči U15 také 
navštěvují v rámci přípravných tréninků veřejnou plovárnu v Českých 
Budějovicích, kde pod vedením zkušené trenérky plavání nacvičují 
plavecké styly a zlepšují si kondici. V následujícím měsíci se kategorie 

U15 a U13 zúčastní zimního výcviku na běžkách, které se bude konat 
v  krásném prostředí Kvildy. Před začátkem sezóny plánuje klub 
uspořádat baseballové soustředění a  pozvat některého zahraničního 
trenéra. Část hráčů také dojíždí během roku pravidelně 1x týdně na 
tréninky Pražské akademie. Začátek zimní přípravy v  klubu Sokol 
Hluboká byl tak více zaměřen na kondici hráčů a  s  postupem času 
jsou tréninky více zaměřeny na drilování baseballových dovedností 
a individuálních kvalit hráčů.

Mladší kategorie U13, U11 a  U7 se v  rámci přípravných zápasů 
účastnili turnaje (19.  11.  2016) ve velké tělocvičně ZŠ Hluboká, kde 
měli také možnost zahrát si svůj první zápas i žáci ze čtyř baseballových 
kroužků, které Sokol Hluboká organizuje. Pozváni byli také hráči U7 
z  Trhových Svinů. Další turnaj tohoto typu se odehrál 22.  1.  2017 
a účast byla tentokrát opravdu velká. Dorazilo 30 žáků z baseballových 
kroužků a opět se proti nám postavil tým z Trhových Svinů (v kategorii 
U7 a  U11). Turnaje jsou vždy nabité nadšením pro dobrou hru, 
skvělým publikem, hráči si ujasňují pravidla hry a  strategii, získávají 
větší sebedůvěru a  upevňují své pozice na hřišti. Tento turnaj nás 
čeká ještě 11. 2. a 18. 3. 2017. Kategorie U11 se navíc ještě zúčastnila 
halového turnaje v Hrotovicích, kde si zahrála proti třem soupeřům, 
a i když skončili na posledním čtvrtém místě, hráči předvedli pěknou 
hru. Celý klub Sokol Hluboká se pilně připravuje na sezónu a těší se na 
spoustu dobrých zápasů.
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VZPOMÍNKOVÝ 
SERIÁL

Sportovní střípky
Tenis

Tenis, kdysi bílý sport, dnes již mnohdy barevný jako maringotka, měl 
na Hluboké vždy silné postavení a má ho dodnes. Jak se k tomu tenis na 
Hluboké dopracoval, to přesně nevím, ale předpokládám, že to bylo proto, 
že na Hluboké byly pro tenis podmínky a také parta zapálených tenistů. Ti, 
kromě toho, že hráli tenis, hráli v řadě případů i významnou roli v životě 
městečka.

Mám za to, že většina pamětníků fixuje počátky tenisu do sportovního 
areálu v  Podskalí, kde jsou tenisové kurty od nepaměti. Ale není tomu 
tak, od nepaměti tam samozřejmě nejsou, protože první tenisový kurt 
na Hluboké byl v  těsném sousedství zámku, mezi budovou rezervoáru 
a  Šteklem, tedy u  „Rezíku“, jak jsme tam říkávali. Se školou jsme tam 
poměrně často chodívali na hodiny tělocviku, protože kurt byl sice dávno 
porostlý travou, ale byl to rovný plácek a dobře se tady hrávala vybíjená. 
Všiml jsem si, že tu jsou zbytky plotu, takového, jaký je kolem kurtů ve 
sportovním areálu v Podskalí. A od rodičů jsem se dozvěděl, že tu býval 
tenisový kurt s antukou a jakýms takýms zázemím, kam chodili po válce 
hrát s partou vrstevníků tenis.

O  původu tohoto kurtu nic nevím, jen tolik, že byl krátce po válce 
upraven k  provozování tenisu. Soudím, že jeho původ byl v  poměrně 
moderním smýšlení rodiny Schwarzenberků, kterým Hluboká patřila. 
Pan P., kterému jsem říkával strejdo, pracoval před válkou u Jana Adolfa ze 
Schwarzenberku jako osobní řidič, a ten mi jednou vyprávěl, že Jan Adolf 
byl příznivcem sportu a hlavně automobilových závodů tehdejší Formule 
1. Jeho hlavním koněm byl ďábel z  Mantovy, Tazio Nuvolari, který na 
slabším a  technicky méně dokonalém voze Maserati dokázal rozprášit 
neporazitelné německé týmy Mercedes a  Auto Union. Takto založený 
muž jistě nebránil vzniku tenisového sportoviště. Původ kurtu by se určitě 
dal vypátrat v archivních materiálech, což by bylo jistě zajímavé, ale není 
to předmětem tohoto vyprávění. Místo původního kurtu lze ještě i dnes 
dobře najít. Pamatuji, že jsme doma měli řadu fotografií z tohoto místa, 
bohužel v otcově pozůstalosti jsem je nenašel.

Jisté je, že počátkem padesátých let minulého století už byly vybudovány 
kurty ve sportovním areálu v  Podskalí, kam se tenis z  Rezíku rychle 
přenesl a  původní tenisový stánek upadl v  zapomenutí. Vedle prvních 
dvou dvorců byl stejně velký oplocený prostor, kde bylo zřízeno hřiště 
na volejbal a vedle něj posléze po úpravě terénu třetí kurt. Hlavní vchod 
býval od Sportovní ulice od Podskalské louky, ale pokud se nedělo nic 
oficiálního, chodilo se na tenis malými vrátky v plotě, který byl přivrácen 
k fotbalovému hřišti. Zde bývala i bouda na nářadí a bylo v ní čerpadlo, 
kterým se táhla voda ze studně ke kropení kurtů. Ze studny, která byla 
hned vedle boudy, vedla úctyhodně dlouhá hadice, která dosáhla až na 
voleyballové hřiště. Bývala tu také tréninková zeď a halda antuky a písku 
na úpravu povrchu dvorců.

Tam, kde jsou dnes tenisové haly, stával od padesátých let hokejový 
stadion, který byl až mnohem později nahrazen Kuki arénou. Za války 
a krátce po ní tu podle dochovaných fotografií bývalo hřiště na házenou. 
Házená měla na Hluboké také významné postavení a  otec i  moji dva 
strýcové ji hráli, bohužel o  ní více nevím, Za Německa se hrávalo také 
na Střeleckém ostrově mezi mlýnským náhonem a  Vltavou, zhruba 
v místech, kde je dnes Bowling centrum. Ještě před válkou bývalo úplně 
první házenkářské hřiště za rybníky Malým a  Velkým Hvězdářem při 
původní silnici do Týna nad Vltavou.

Na Hluboké se vždy odehrávaly významné tenisové turnaje. Poválečný 
režim sice tenis zrovna nemiloval, ale nezakazoval ho. V  roce 1955 se 
na kurtech v  Podskalí odehrál významný turnaj v  podstatě exhibičního 
rázu, kterého se zúčastnil hokejový internacionál a významný tenista té 
doby, Vladimír Zábrodský. V sobotu večer proběhlo v zaplněné Sokolovně 
setkání s místními sportovci, v neděli byl sehrán turnaj za účasti hráčů 
Českých Budějovic. Ve finále porazil Zábrodský budějovického Kroutla 
8:6 a 9:7. Zvítězil i ve finále čtyřhry, kdy ve dvojici s Bílkem porazili debl 
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Kroutl / Variš 6:2 a 6:0. Tehdy ještě neexistoval žádný tie-brake, ale každý 
set musel být rozhodnut rozdílem dvou gamů (her). Nemám tušení, jak 
je to dnes, ale tehdy se hodně věřilo na tzv. Tildenův game. To byl sedmý 
game každého setu a ten, kdo tento game vyhrál, obvykle získal i celý set. 
Toto pravidlo platilo obvykle v zápasech, kde hráči do stavu 3:3 vyhrávali 
svá podání a ten, kdo vyhrál sedmý game, se následně pokusil o brejk. Tok 
času dal hlubockým tenistům za pravdu a tenis se pozvolna stal sportovní 
výkladní skříní jak socialistického Československa, tak demokratického 
Česka.

Hlubocký tenis prožil za dlouhá léta své existence lepší i  horší dny. 
Odehrálo se tu ohromné množství zápasů a turnajů a pochybuju o tom, že 
by se našel někdo, kdo by to měl zaznamenané. Otec v posledních létech 
svého života dával dohromady materiály o historii sportu a hlavně tenisu 
na Hluboké, pamatuji se na řadu fotografií, které, jak už bylo zmíněno, 
jsem v  jeho pozůstalosti nenašel. Předpokládám, že zápisky a  fotografie 
předal někomu ze svých sportovních kamarádů. Otec byl velký, snad až 
fanatický příznivec tenisu, až s tím otrávil maminku i mě. O sobotách se za 
mého dětství dopoledne pracovalo, ale jak uhodila neděle, vyrazil otec na 
tenis a já musel s ním. Rád bych samozřejmě lítal někde s klukama, nebo 
hrál fotbal, místo toho jsem dřepěl vedle tenisu na haldě písku a nudil se. 
Občas se stalo, že byla chvilka času i na mě a otec se mě jal vyučovat tenis. 
To jsem nenáviděl ze všeho nejvíc, protože ze mě dělal ještě větší nemehlo, 
než jsem byl, a říkal mi chlapečku. Z toho jsem blahem nadskakoval. Pak 
už jsem nepokrytě z tenisu utíkal pryč a vracel se domů večer, kde jsem 
vzdorovitě mlčel až do fyzického vyústění situace. Ale i to vzalo jednoho 
dne rychlý a nečekaný konec.

Jednou, to už jsem nebyl tak malej, byl otec opět ve formě, dusil mě 
na kurtu, říkal mi chlapečku a rapoval tenisové poučky. A já už jsem to 
nevydržel a vykvasil jsem. Otec servíroval a za vykřikování pouček se hnal 
na síť. V bezmezném vzteku jsem napálil míček naslepo směrem k němu 
s  přáním, abych ho přinejmenším zabil. No, náhodou jsem ho trefil, 
náhodou to byla docela šleha a náhodou jsem ho trefil přímo do rozkroku. 
Ani nepíp, složil se jako podťatej a  ani se nehnul. Pan Š., kterého jsem 
měl rád a kterého jsem považoval docela za kamaráda a kterému se říkalo 
Prkeňák, celou akci viděl, běžel k otci a ke mně utrousil:

„Teď bych tady bejt tebou nebyl. Radši někam zmiz!“
Dobrá rada nad zlato. Na nic jsem nečekal, raketu zahodil daleko do 

křoví a okamžitě jsem zdrhnul. Na městě jsem zaběhl za bratry D., kterým 
jsem řekl, že mám děsnej průser, a kdyby mě máma sháněla, že jsem šel 
spát do seníku.

O  seníku, který zmiňuji, je také třeba utrousit pár slov. Kde byl? 
Když se přišlo z městečka na hráz Muňáku a šlo se doleva, přišlo se do 
ZOO. Když se šlo doprava, přišlo se tam taky. Ale na munickém konci 
hráze byla vrata a na nich nápis „Vstup zakázán, chráněná bažantnice.“ 
Nu, a když se prošlo bažantnicí, stál tam na louce seník. Býval otevřený 
dokořán, seno se nekradlo, ale i když byl zavřený, snadno jsme podlezli 
pod vratama, tedy pod vraty. Seník byl naše ultimum refugium, poslední 
útočiště. Kdo se uchýlil do seníku, měl průšvih nejvyššího kalibru, byl na 
dně a dál už nebylo prostě nic. NIC. Seděl jsem tam a nevěděl, co mám 
dělat. Domů jsem nemohl a přenocovat v seníku, to jsem se přece jenom 
bál. Tak jsem seděl a koukal na Muňák. Hladina se zklidnila, slunce bylo 
už nad obzorem, žáby řvaly, nad hladinou bzunkaly vážky a já se přistihl, 
že doufám, že klucí za mnou přijdou, že mě v  tom nenechají. Přišli, ale 
ne sami. Byla s nima matka, která mě šla shánět jakmile přivezli domů 
zlikvidovaného otce. A věděla, kam jít.

„Neblbni a pojď domů, už vychladnul.“
Sdělila mi povzbuzující zvěst, a tak jsem šel. Co jiného jsem měl dělat? 

Otec na mě dva týdny nemluvil, já měl samozřejmě výčitky svědomí, pak 
to nějak vyšumělo a všelékař čas to zarovnal. S tenisem jsem měl pokoj. Ve 
Wimbledonu mohli klidně spát. Raketu jsem vzal do ruky až po mnoha 
letech, když si moje děti chtěly pinkat a  poznat, co je to ten tenis. Pár 
otcových pouček, které jsem za krutých duševních muk vstřebal, jsem na 
ně přenesl.

Vzpomínkový seriálek píše MUDr. Věnceslav Černý

Na snímku z  konce 40-tých let je skupina tenistů na kurtu u  Rezíku na 
zámku. Dole zleva: Franta Hovorka (náš soused v Zámostí, dávno mrtev), 
Jan Hovorka (jeho brácha, dávno mrtev – byli to bratři mé matky), Věnceslav 
Černý (otec), nahoře zleva: 1.? 2.? 3.? 4.? Dr Vladimír Stráský.
Uměli byste pojmenovat ostatní osoby?

VZPOMÍNKOVÝ 
SERIÁL
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Všimli jste si? Téma únorového Zpravodaje 
jsme zvolili sportovní. A  dodáváme: sportem 
ke kráse. Protože je to na fotografiích s Pavlem 
Brožkem, Karlou Peldovou a  Markétou 
Huleovou docela dobře vidět. Ustálená rčení – 
jako například sportem ke zdraví – samozřejmě 
platí také. A je jich ještě mnohem víc: sportem 
ke kamarádům, sportem k  legraci, sportem 
k  cestování, sportem ke zdravému vyhládnutí, 
sportem k  sebevědomí, sportem k  dobrému 
charakteru…

Zkrátka sportování má hodně plusů.
Uznávám, že jsou lidé, kteří nejsou soutěživí, 

jejich snem není „stát na bedně“, nechtějí se 
zapotit a  místo tělocvičny si oblíbili kavárnu. 
Zkrátka jsme lidé různí. A  možná ten 
„sportovní“ gen prostě každý od svých rodičů 
nezíská.

Pravda ovšem je, že obyčejné sportování, 
jakékoli hýbání, kdy si ani neklademe za cíl 
zvítězit nebo pokořit rekord, nám udělá dobře. 
A můžeme začít v  jakémkoli věku, s  jakoukoli 
postavou, kdykoli a kdekoli. Vybrat si můžeme 

z  tisíců pohybových aktivit. Pro každého se 
totiž nějaký pěkný sport najde. V tom by vám 
obě sportovkyně ze Zámostí i  Pavel Brožek 
mohli být nápomocní.

Je sice únor, ale jaro už je skoro za dveřmi! 
Přečtěte si povídání s těmi, kteří pohyb milují… 
a  nechte se inspirovat. Protože po jaru přijde 
léto, a třeba se budete chtít ukázat na plovárně 
v plavkách.

Štěstí přeje připraveným
Santo Domingo, hlavní a  zároveň největší 
město Dominikánské republiky, ve dnech 9. až 
12.  prosince hostilo poslední loňskou velkou 
mezinárodní soutěž federace IFBB. Konalo se 
zde Mistrovství světa juniorů a  masters. Na 
šampionát do metropole omývané vodami 
Karibského moře odcestovala také několikačlenná 
česká reprezentační výprava. A mezi nimi Pavel 
Brožek. Kulturistika je pro něj velký a celoživotní 
koníček. Pavel Brožek udělal po letech zásadní 
krok ve své kariéře a přešel do IFBB.

A  udělal dobře! Získal skvělé 4. místo na 

Mistrovství světa masters classic 40 – 49. Svým 
úspěchem skvěle reprezentoval nejen sám sebe, 
nejen kulturisty českého národního týmu, ale 
také strážníky městské policie na Hluboké. 
Dosáhl výborné formy a parádního výsledku.

Pavle, odletěl jsi v  prosinci na MS 
IFBB v  klasické kulturistice masters do 
Dominikánské republiky. Umístil ses na 
krásné 4. příčce. Odkud byli šampioni, kteří 
se umístili před tebou? Stanul na prvních 
příčkách nějaký jiný Čech?
Poprvé jsem soutěžil na mistrovství světa pod 
federací IFBB, je to největší evropská federace. 
Jsou v ní skutečně opravdu nejlepší kulturisté. 
Proto se bojuje na úplně jiné úrovni. Je to 
prestižní federace, která je známá po celém 
světě, tím pádem má větší váhu pro sponzory. 
Prostě jsem se posunul hned o  několik příček 
nahoru. Přede mnou byl závodník z Jihoafrické 
republiky, Francie a  vítěz byl domácí Španěl. 
Z  mužů, jsem dosáhl nejlepšího výsledků já, 
druhý Čech se neprobojoval do první patnáctky 
závodníků. Zkrátka velice silná konkurence.

Hodně federací zaštiťujících kulturistiku má 
totiž svoje historické pozadí  – a  i  v  ČR mají 
svojí historii, a některé nikoli krátkou. V Evropě 
v  současnosti působí samozřejmě největší 
mezinárodní federace  – IFBB. NABBA  – také 
velká a známá federace – působí v mnoha zemích, 
někde je dokonce více známá než IFBB (GB, 
Austrálie). Následuje několik menších federací – 
WABBA – se sídlem ve Francii, NAC – se sídlem 
v Německu (v současnosti sdružuje cca 40 zemí), 
IFBA – s centrem v Itálii (14 zemí). Pak existují 
dvě federace shodného jména, ale různého pojetí 
WFF West – se sídlem v Německu, která přímo 
spadá pod federaci NABBA, a  WFF East  – se 
sídlem v  Litvě, pod kterou se sdružuje většina 
národních naturálních federací. A  dále u  nás 
existuje ještě několik menších federací s lokálním 
významem. Pozn. redakce

Jaká byla příprava? Jako vždycky? Trénoval jsi 
sám?
Trénoval mě Tomáš Bureš, vymyslel a ušil pro 
mne na míru tréninkový plán a  já ho „pouze“ 
realizoval. Udělal jsem pro solidní výsledek 
maximum. Tak náročnou přípravu jsem nikdy 
neměl, ale zase jsem měl čistou hlavu a mohl se 
věnovat tréninku bez dalších starostí.

Pravda je, že s  Tomášem se znám už velice 
dlouho. Je to špičkový reprezentační trenér 
kulturistů v  celé republice. Trénuje osobně 
kolem 20 lidí, a  těm se věnuje na sto procent. 
Je to vlastně náš dlouholetý rodinný přítel, také 
závodník, velký profesionál. Díky tomu, že dnes 
s  ním spolupracuji oficiálně a  jsem členem 
federace, mám za zády mnohem větší pocit 

Sportem ke špičkové formě
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jistoty a zázemí. IFBB se o nás dokonale postará, 
všechno má určitou formu, reprezentační 
oblečení, ubytování, stravu na závodech – a  je 
tam s  námi vždycky někdo, kdo všechno řídí. 
Máš-li problém, obrátíš se na něj. I když třeba 
částečně s  organizováním pomáhám, protože 
mě to baví, už na to vůbec nejsem sám. Zde to 
parádně zvládal Slávek Vinogradov.

Pro mě nádherný pocit, úleva, změna oproti 
dřívějšku, kdy jsem si všechno musel obstarávat 
sám, a  to je, zvláště v  zahraničí, někdy dost 
náročné.

Byl jsi ale zvyklý trénovat sám za sebe, všechno 
dělat podle svého. Nechybí ti teď svoboda?
Ne. Protože jsem jaksi „organizován“ 
a  postupuji podle plánu, je to jednodušší, 
takzvaně „nedělám chyby“.

Jedu za Tomášem do Prahy vždycky jednou za 
14 dní na konzultaci, a svědomí mi nedá nesplnit 
to, na čem jsme se dohodli, na čem pracujeme. 
Tomáš má podobný systém tréninku, jaký jsem 
si ordinoval sám, ale takhle mám nad sebou 
člověka, který kulturistice hodně dobře rozumí, 
sleduje mě, vidí chyby zvenku, ví, co a  jak 
napravovat, vysvětlí mi do nejmenších detailů, 
co a  jak mám dělat. Ale samozřejmě můžeme 
o  všem i  diskutovat. Nicméně v  současnosti 
diskuze pro mě není cílem. Důvěřuji mu, jsem 
rád, že mohu „poslouchat“, vypnu hlavu a dělám 
jen to, co mi říká. Ulevuji si tím v  přípravě, 
jedu podle návodu, a  nemusím se stresovat 
pochybnostmi, jestli má rozhodnutí nebo můj 
systém nemají chybu.

Kolik času jste na mistrovství světa 
v Dominikánské republice strávili?
Celkem týden. Přiletěli jsme s  celým týmem 
dva dny před závody, ve čtvrtek ráno. V pátek 
proběhla prezentace. Tam mi bylo naměřeno 
187 cm a  naváženo 94,7 kg!!! Limit byl 95 kg! 
Takže kolegové chválili  – profi váha! Do 
druhého dne zbývalo plnit svaly a  gradovat 
formu. Náročné to bylo, teploty kolem 30 
stupňů, a  hlavně hrozná vlhkost. Dýchalo se 
tam trochu obtížněji, ten rozdíl člověk pak 
hodně vnímá, když přijede domů.

V sobotu a neděli probíhaly závody a všichni 
jsme se soustředili na co nejlepší výsledky. 
Získal jsem 4. místo, takže jsem sice „nestál na 
bedně“, nicméně v  té konkurenci to přece jen 
je obrovský úspěch. Mám z  umístění velkou 
radost a  udělám všechno proto, aby příště to 
bylo ještě o fous lepší.

Od pondělí do středy jsme už relaxovali 
v  hotelu a  užili si pár dnů dovolené. Díky 
profesionálnímu fotografovi, kterého s  sebou 
měla slovenská výprava, máme formu 
z  mistrovství pěkně zdokumentovanou. 
Pravda je, že jsme prostory hotelového wellnes 
v  plavkách docela ozdobili, směje se Pavel 
Brožek.

Takto úspěšně pro tebe končil minulý rok. Co 
tě bude čekat v sezóně roku 2017?
Teoreticky mě zřejmě čekají čtyři důležité 
závody. Pokud všechno proběhne podle plánu, 
čeká mě v dubnu mistrovství České republiky, 
tam by měla proběhnout nominace na 
soutěže. Je ale možné, že se nějaké nominační 
závody uskuteční o  něco dřív, aby se stačila 
zorganizovat účast a  zajistit letenky na cesty. 
Pokud všechno proběhne dobře, jako první 
by mě čekalo Španělsko  – mistrovství Evropy. 
Ve federaci IFBB proběhne pak na konci 
roku mistrovství světa v  Rumunsku. Ale ještě 
předtím bych se chtěl mimo soutěž zúčastnit 
Policejních a  hasičských her na mistrovství 
světa v Los Angeles.

Letos chci přípravu pojmout trochu jinak, než 
obvykle. Mezi závody už vůbec nenabírám tuky, 
soutěžní váha max. 95 kg je rozhodující pro můj 
poměr výšky a  váhy. Už nesmím přidávat ani 
svaly, a na této váze bych už měl zůstat.

Teď v  klidu mám nějakých 104 kg, a  tu 
správnou váhu před závody udělám spíš 
cvičením a stravou.

A máš hlad? Držíš dietu? Netrpíš?
Ne. Hlad nemám nikdy. Já mám spíš dietu 
postavenou na tom, že hodně jím, hodně piju. 
Zeleninu, brambory, maso. Jenom musíš vědět 
kdy, v jaký čas, a kolik. Když si dám v poledne 
topinky s vajíčky, je to skvělé, ale vím, že už si je 
nemůžu dát ráno znova.
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Dieta, při které se musí hodně jíst, tak to je 
sen všech dietářů…
Mám už všechna správná pravidla pod kůží. 
Tomuhle sportu, kulturistice, se věnuji od 
svých 14  let. Je mi 46, takže už to nějaký čas 
je, kdy si všímám svého těla a poslouchám, co 
potřebuje, aby výsledek byl takový, jaký si přeji. 
Už prostě tuším, co je dobře, a co ne. A to, co 
jsem náhodou ještě nevěděl, s  tím mi pomohl 
trenér…

Máš své klienty, kterým své zkušenosti 
předáváš. A  v  Budějovicích, v  legendární TJ 
Start, jste po celý loňský rok rekonstruovali 
a budovali…
Klienty mám, protože práce s  lidmi mě baví. 
A jsou to opravdu lidé všeho věku, od mladých 
až po úctyhodný seniorský věk, ženy i  muži. 
Někdo si nechá vypracovat tréninkový plán, 
poradit pár zásad cvičení a výživy, a dál jede po 
svém. Někdo dochází častěji. Trénuju pravidelně 
kolem 15 lidí, ale maximálně tři klienty denně. 
Poradím rád mladým klukům i  holkám jak si 
udělat pěkné tělo do plavek, ale tenhle sport 
změní život i  lidem středního a  vyššího věku. 
Začít se dá prostě kdykoliv.

A  co se týče oddílu kulturistky v  TJ Start, 
opravdu jsme udělali pěkný kus práce. Zrovna 
v březnu slavnostně otvíráme druhou místnost 
posilovny po zásadní rekonstrukci.

TJ Start je pro mě další krásná životní 
kapitola. Sportovní zařízení od roku 1963, 
zrenovovali jsme tělocvičnu, posilovnu, hodně 
jsme se nadřeli, ale prostory vypadají výborně 
a  hlavně budou dál skvěle sloužit nadšencům, 
jako jsem já.

Kulturista bez posilovny by prostě nebyl 
kulturista.
Sportovní zázemí, a  lidi kolem, to je opravdu 
důležitá věc. V  téhle souvislosti bych také rád 
poděkoval za možnost využívat posilovnu a celé 
relaxační zařízení hotelu Diamant, dřívějšímu 
RRC, na Hluboké. Je to pro mě hodně důležité. 
Relax potřebuju, přece jen už moje tělo není 
úplně nejmladší a  potřebuje regenerovat. 
Prostředí a  lidi jsou tady skvělí. Neposledně 
děkuji i panu Ing. Dlouhému, který mi přispěl 
na letenku.

Vážím si práce strážníka městské policie 
na Hluboké, i  vstřícnosti, které město vůči 
mně projevuje. Je mi ctí, že Hlubokou svými 
sportovními aktivitami můžu reprezentovat. Je 
myslím úžasné, když na Policejních a hasičských 
hrách ve světě celkem úspěšně reprezentuju 
město, které má úhrnem čtyři městské strážníky, 
v  konkurenci závodníků, kteří jsou vybráni 
a vysláni třeba z měst velikosti hlavního města 
Číny, Pekingu, kde jich slouží tisíce.

Zpravodaj je také potěšen, že v interiéru hotelu 
Diamant mohl nafotit sérii fotografií. Jsi na nich 
ty, Karla Peldová a Markéta Huleová, o kterých 

píšeme v dalším článku. Na Hluboké je sportovců 
úctyhodné množství, a  vy patříte k  těm hodně 
nadšeným… A  jste taková dobrá reklama na 
slogan Sportem ke zdraví a kráse…

Letošní cíle? Co je pro tebe důležité?
Nejen pro letošek, důležité je hlavně zdraví. 
Pokud budu v kondici, tak Mistrovství Evropy, 
mistrovství světa v  Rumunsku, uspět na 
policejních hrách… Chtěl bych dosáhnout 
aspoň na nějaký stupínek.

Pak pro mě skončí dosavadní kategorie, 
přejdu do kategorie muži nad 90 kg. Roli hraje 
váha a věk, prostě příští rok už přejdu do další 
pánské kategorie. Výhoda ale je, že s  tímto 
sportem končit nemusíš nikdy. A  já jsem 
soutěživý typ, pro mě jsou tyhle věci vždycky 
motivační, baví mě to. V  práci mi vycházejí 
vstříc, jsem zvyklý chodit do akcí naplno a ještě 

s sebou tahám ostatní. Třeba syna Patrika. Teď 
má sice takové spíš cestovatelské období, ale 
další policejní hry budou v  Číně a  tam by se 
chtěl také podívat, takže to ho motivuje taky.

Ty ani rodinu nenecháváš doma na gauči. 
Všechny jsi dokonce dotlačil na televizní 
obrazovky do soutěže Co na to Češi?
Ne já, syn Patrik nás přihlásil. Udělali jsme 
konkurz při výběru z deseti družstev, trochu si 
soutěžící totiž před akcí proklepnou. V prvním 
kole jsme porazili výherce z  minulé soutěže, 
ale v  druhém kole jsme prohráli, nicméně 
jsme získali velmi rychle rekordní počet bodů 
za celou dobu trvání soutěže. Je tam výborná 
atmosféra, byla to fajn zkušenost.

Nejsem prostě člověk, který je rád nečinný 
a  sport je pro mě obrovský doping a  velká 
radost.
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Komentář k ceně vody (vodné 
a stočné) pro hospodářský rok 
2017

v Hluboké nad Vltavou
Krátce před Vánocemi uveřejnil Českobudějovický DENÍK přehled 

cen vodného a  stočného v  některých městech okresu. Na základě této 
informace se na radnici obrátilo několik lidí s  dotazem, proč se cena 
vody na Hluboké zvyšuje. Dovolte mi nejprve krátkou informaci, jak 
vůbec systém dodávky vody funguje: Při privatizaci v  devadesátých 
letech se obce a  města Jihočeského kraje dokázaly dát dohromady, 
vytvořily Jihočeský vodárenský svaz (JVS) a tako organizace, stoprocentně 
vlastněná městy a obcemi, převzala do vlastnictví tzv. „tlusté trubky“, tedy 
úpravny vody a  rozvody po jižních Čechách. Rozvody vody ve městech 
a obcích a čističky odpadních vod převzala příslušná města a obce, která 
většinou pronajímají provozování profesionální servisní organizaci. 
JVS prodává upravenou vodu obcím a  městům, resp. provozovatelům 
vodovodních a kanalizačních systémů, v případě Hluboké nad Vltavou je 
provozovatelem ČEVAK. A teď k cenám:

Nákup upravené pitné vody od Jihočeské vodárenského svazu (JVS)
Jedná se o nejvýznamnější kalkulační položku, která ovlivňuje celkovou 

cenu pro vodné a stočné v Hluboké nad Vltavou z 24,1% (dopad do celkové 
ceny je 17,98 Kč/m3). Město je plně závislé na tomto zdroji. Meziročně 
dochází u  ceny vody předané z  tohoto zdroje na základě rozhodnutí 
představenstva JVS, které je pod kontrolou obcí napojených na tento 
zdroj, k následujícím změnám:

 
Meziročně tak dochází k nárůstu nákladů v kalkulaci ceny pro vodné 

o 296.829 Kč (1,32 Kč/m3).
 
Nájemné hrazené za pronajatý vodohospodářský majetek
Další významnou kalkulační položku, která ovlivňuje celkovou cenu 

pro vodné a  stočné v  Hluboké nad Vltavou z  22,2% (dopad do celkové 
ceny je 16,63 Kč/m3) je nájemné. Zároveň tato položka významně ztěžuje 
jednoduché porovnání cen pro vodné a  stočné v  jednotlivých městech 
a obcích Jihočeského kraje, neboť její stanovení je plně v rukou vlastníka 
vodohospodářského majetku, tedy města.

Z porovnání cen pro rok 2017 pro ostatní velikostně srovnatelné obce 
vyplývá, že město Hluboká nad Vltavou má v  současnosti nájemné ve 
výši 3 695 tis. Kč., které z  cca  77% pokrývá minimální tempo obnovy 
vodohospodářského majetku stanovené dle závazného Plánu financování 

obnovy. Jsem přesvědčen, že se představitelé města vydali správnou 
cestou, kdy investiční potřeby vodohospodářského majetku jsou hrazeny 
především ze zdrojů vytvořených ve vodném a stočném.

Pokud srovnáme ceny pro vodné a  stočné v  Hluboké nad Vltavou 
s  ostatními lokalitami, je patrné, že nižších cen pro vodné a  stočné je 
zpravidla dosaženo výrazně menším podílem zahrnutého nájemného 
do ceny. To znamená, že jednotlivá města a obce křížově dotují obnovu 
vodohospodářského majetku z  jiných svých činností. Dochází tak 
k  podfinancování ostatních činností a  přesunutí problému s  obnovou 
vodohospodářského majetku jinam. Z  pohledu samofinancovatelnosti 
obnovy vodohospodářského majetku se tak podle mého názoru jedná 
o  nesprávný přístup ke tvorbě zdrojů na obnovu. Připomeňme si, že 
největší městskou investicí do obnovy vodohospodářského majetku 
v  posledních letech byla kompletní rekonstrukce ČOV Zámostí 
(cca  40 mil. Kč) a  připravuje se kompletní rekonstrukce ČOV město 
(cca  50 mil.). Každoročně pak město investuje do obnovy kanalizací 
a  vodovodů miliony korun (viz  připravovaný rozpočet na rok 2017 
dostupný na stránkách města).

Závěr:
Navržené navýšení ceny pro vodné plně souvisí se zvýšenou cenou vody 
předané z JVS.

Navržené meziroční navýšení cen pro vodné a  stočné je 1,32 Kč/m3 
včetně DPH. Při průměrné spotřebě 100 litrů na osobu a den představuje 
toto navýšení dopad na jednoho obyvatele 48,2 Kč ročně (0,13 Kč/denně).

Děkuji, že jste věnovali mému výkladu pozornost. Podrobné 
tabulky a porovnání s ostatními městy jsou k dispozici na radnici nebo 
u společnosti ČEVAK.

Tomáš Jirsa, starosta města

 
(NE)VINNá hluboká 

 

Unikátní spojení vína a historie… 
…V podhradí 

 
 

Dne: 18.2.2017 od 13:00 
Kde: Hotel Záviš z Falkenštejna,  

nám. Čsl. armády 25, Hluboká nad Vltavou 
 
 

K POSLECHU A DEGUSTACI HRAJE TRADIČNÍ CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
 

 
PRO ÚČASTNÍKY DEGUSTACE NABÍZÍME 20% SLEVU Z UBYTOVÁNÍ 

 
PRO VÍCE INFORMACÍ SE OBRACEJTE NA: 

 
 

 

3 ha klidného rybolovu pod zámkem 

Prodej povolenek MO Hluboká nad Vltavou 

Bližší informace: http://mo-hluboka.wz.cz/ 

pískovna.hluboka@email.cz 

tel. 603 329 881 , 779 990 153 

 

 

 

 

Zvýhodněné ceny pro členy 

MO Hluboká nad Vltavou 

Bohatě zarybněný revír 
(kapr,štika,candát,sumec,amur,bílá ryba…) 

Omezený počet povolenek a poloha 

mimo rušné komunikace zajišťují klidný lov! 
 
 

 
Hotel Záviš z Falkenštejna  
tel.: 387 966 666 
e-mail.: info@hotelzavis.cz 



Hlubocký zpravodaj | únor 2017strana 26

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 

ÚNOR 2017

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. LEDNA 2017!!!
RESERVOVANÉ VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDùJI 30 MINUT P¤ED ZAâÁTKEM P¤EDSTAVENÍ, POTÉ BUDOU UVOLNùNY K PRODEJI!

7.
úter˘

17.00 hodin

BALETNÍ P¤EDSTAVENÍ
2. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMùLECKÁ ·KOLA

Îáci ze tfiídy J.Mullerové

8.
stfieda

17.00 hodin

CESTUJEME PO SVùTù

„ AFRIKA“
Vyprávût bude Jan Kobylák

1.
ST¤EDA
19.00hodin

FRANCIE–2017 biografick˘ /drama (122 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

ODYSEA
Skuteãn˘ pfiíbûh rodiny podmofisk˘ch dobrodruhÛ ... „Jacques Cousteau“
Hrají: AUDREY TAUTOU, LAMBERT WILSON, PIERRE NINEY ad.
ReÏie: JÉROME SALLE (âESKÉ TITULKY!!!)

8.
ST¤EDA
19.00hodin

USA–2017 akãní / romantick˘ /váleãn˘ (124 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘ od 12 let

SPOJENCI
Oba je spojuje 2. svûtová válka, ale oba také mÛÏe rozdûlit ... Co je a není pravda?
Hrají: BRAD PITT, MARION COTILLARD, JARED HARRIS, LIZZY CAPLAN ad.
ReÏie: ROBERT ZEMECKIS (âESKÉ TITULKY!!!)

9.
âTVRTEK
19.00hodin

USA–2017 erotick˘ / romantick˘ /drama (110 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘ od 18 let

PADESÁT ODSTÍNÒ TEMNOTY
Christian pfiedloÏí novou smlouvu, je‰tû temnûj‰í, neÏ si kdy dovedla pfiedstavit ...
Hrají: JAMIE DORNAN, DAKOTA JOHNSON, MAX MARTINI, KIM BASINGER ad.
ReÏie: JAMES FOLEY (âESKÉ TITULKY!!!)

15.
ST¤EDA
19.00hodin

USA–2016 drama (105 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE ve 3D
Xander Cage je naÏivu a bojuje proti zlodûjÛm Pandofiiny skfiíÀky ...
Hrají: VIN DIESEL, SAMUEL L. JACKSON, DEEPIKA PADUKONE, TONY JAA ad.
ReÏie: D.J.CARUSO (âESKÉ TITULKY!!!)

16.
âTVRTEK
19.00hodin

KANADA/SRN/FRANCIE–2015 sci-fi (107 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA ve 3D
Alice se musí vrátit do Hive v Raccon City, aby ãelila poslední bitvû ...
Hrají: MILA JOVOVICH, SHAWN ROBERTS, ALI LARTER, SIENNA GUILLORY ad.
ReÏie: PAUL W.S.ANDERSON (âESKÉ TITULKY!!!)

19.
NEDùLE
18.00hodin

ZMùNA
ZAâÁTKU!!!

USA/SRN/SINGAPUR–2012 sci-fi / akãní /mysteriózní (165 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘ od 12 let

ATLAS MRAKÒ
6 Ïánrovû odli‰n˘ch pfiíbûhÛ, odehrávajících se v rÛzn˘ch ãasech a místech ...
Hrají: TOM HANKS, HALLE BERRY, JIM STURGESS, HUGO WEAVING ad.
ReÏie: LANA WACHOVSKI, LILLY WACHOVSKI, TOM TYKWER (âESKÉ TITULKY!!!)

22.
ST¤EDA
19.00hodin

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

23.
âTVRTEK
19.00hodin

USA–2016 komedie /drama (118 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

I DVA JSOU RODINA
Bezstarostn˘ Ïivot se rychle zmûní ... kamarád mu pfiedá malé dítû, Ïe je jeho ...
Hrají: OMAR SY, CLÉMENCE POÉSY, ANTOINE BERTRAND, GLORIA COLSTON ad.
ReÏie: HUGO GÉLIN (âESKÉ TITULKY!!!)

DùTSKÉ P¤EDSTAVENÍ
5.

NEDùLE

17.00hodin

USA–2017 rodinn˘/komedie/dobrodruÏn˘/animovan˘ (85 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

DIVOKÉ VLNY 2
Surfafii ve fraku jsou zpût…!
ReÏie: HENRY YU

12.
NEDùLE

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

24.
25.

19.00hodin

„·≈ÒRA“
Divadelní pfiedstavení – komedie

Divadlo K¤ÍÎÏáci
pátek a sobota

10.
11.

19.00hodin

„·≈ÒRA“
Divadelní pfiedstavení – komedie

Divadlo K¤ÍÎÏáci
pátek a sobota

3.
4.

19.00hodin

VELKÁ ZEBRA ANEB
JAK ÎE SE TO JMENUJETE
Divadelní pfiedstavení – komedie / Divadlo Pikl
Vstupenky na toto pfiedstavení prodává pouze divadlo PIKL.

pátek a sobota

17.
18.

19.00hodin

VELKÁ ZEBRA ANEB
JAK ÎE SE TO JMENUJETE
Divadelní pfiedstavení – komedie / Divadlo Pikl
Vstupenky na toto pfiedstavení prodává pouze divadlo PIKL.

pátek a sobota
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SPORT

Baseball
Nábory do Sokola Hluboká

Pojď hrát baseball!!! Tým Sokol Hluboká stále hledá do svých řad nové 
hráče, a  to především ve věku od 6 do 10  let. Pokud jsi nikdy baseball 
nehrál, vůbec to nevadí! Všechno tě naučíme a  jistě si užijeme na 
trénincích hodně zábavy a fair play, na které klademe v našem klubu velký 
důraz. Můžeš se přijít nezávazně podívat na některý z  našich tréninků, 
ať víš, jak to u nás vypadá, nebo se můžeš rovnou spojit s naší sportovní 
koordinátorkou, která ti ráda sdělí více informací.

Proč baseball?
• druhý nejoblíbenější sport na světě
• rozmanitý sport, a tedy možnost uplatnění pro všechny děti
• týmový i individuální sport zároveň
• rozvoj všestranné fyzické kondice, ale i duševních schopností, které si 
hráči přenášejí do běžného života

Co nabízí klub Sokol Hluboká?
• tréninky pod vedením vzdělaných trenérů
• trénování na krásných domovských hřištích v  areálu Hluboká nad 
Vltavou
• účast na nejlepších turnajích (mistrovství ČR)
• prázdninové kempy s americkými trenéry
• bohatý program klubu (cyklistický výcvik, lyžařský výcvik, táboráky, 
výlety, příměstské tábory ad.)
• možnost stát se úspěšným sportovcem
• možnost stát se asistentem trenéra
• možnost cestovat
• možnost využívat hřiště a sportovní areál nabízející řadu vyžití i mimo 
tréninky
• noví členové mají první měsíc zdarma

Kdy trénujeme?
• PŘÍPRAVKA (naše nejmladší kategorie)
ÚT 16:30 – 18:00 (v zimě – tělocvična Sokolovna)
ČT 17:00 – 18:00 (v zimě – tělocvična Sudárna) U11 (mladší žáci)
PO 17:00 – 19:00 (v zimě – tělocvična Sudárna)
ST 17:00 – 18:00 (v zimě – tělocvična Sokolovna)
U13 (starší žáci)
PO 17:00 – 19:00 (v zimě – tělocvična Sokolovna)
ČT 18:00 – 20:00 (v zimě – tělocvična Sudárna)
U15 (kadeti)
ÚT 17:00 – 20:00 (v zimě – tělocvična Sudárna)
ČT 18:00 – 20:00 (v zimě – tělocvična Sokolovna)
MUŽI A (muži)
PO 18:30 – 20:00 (v v zimě – tělocvična Sudárna)
ST 18:30 – 21:00 (v zimě – tělocvična Sokolovna)
KADETKY SOFTBALL
PÁ 16:30 – 18:00 (v zimě – tělocvična Sokolovna)
ŽENY SOFTBALL
PO 19:00 – 20:30 (v zimě – tělocvična Sokolovna)

Kontakt: sportovní koordinátorka Ing.  Kateřina Chalupová, tel. číslo: 
720 022 543, e-mail: chalupova@sport-hluboka.cz
Adresa: Hluboká Baseball & Soft ball Club z.s., Sportovní 1276, 373 41 
Hluboká nad Vltavou




