
www.hluboka.cz strana 1

HLUBOCKÝ

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 4 - DUBEN 2017 - CENA 15 Kč

ONDRÁŠEK A TONÍK

HLUBOCKÝHLUBOCKÝ

ZPRAVODAJZPRAVODAJ
ČÍSLO 4 - DUBEN 2017 - CENA 15 Kč



Hlubocký zpravodaj | duben 2017strana 2

Pokud se pachtíte životem už delší chvíli, a pokud 
nejste nevyléčitelně romantičtí naivkové, zřejmě víte, 
že vesmír stále vyvažuje rovnováhu mezi černým a 
bílým (nebo chcete-li plusem a mínusem). Prostě jste si 
už ověřili, že jednou jste dole, jednou nahoře. Všichni. 
I my obyčejní lidé, co běháme každý den do práce, ale 
i ti neobyčejní, co lítají vlastním letadlem, nebo jsou 
slavní tak, že je zná celý svět. My všichni balancujeme s 
vesmírnými zákony, které mají zušlechtit naši dušičku, 
kterou si nosíme uvnitř těla. A ona tam je, tomu věřte.

Měsíc březen bývá docela náročný, jaro mívá 
grády, trochu s námi zatřese a sem tam někoho 
potrefí depresí. Třeba mě. Většinou v březnu 
totiž vyfasuji depresi proloženou alergií na nalité 
pupence jív, olší a bříz. Doby, kdy jsem si byt zdobila 
rozkvetlými kočičkami, jsou dávno pryč. Stačí mi, 
co nadýchám venku. A tak jsem se v tom náročném 
jaru plácala, dokud jsem si v rámci jarního uklízení v 
zásuvkách psacího stolu nenašla pár sešitů s dávnými 
poznámkami.

Byly to zápisky ze seminářů s paní Martou 
Foučkovou. Je to velice zajímavá dáma, kterou jsme 
tehdy před lety několikrát zvali do Budějovic a na 
Hlubokou na přednášky o věcech, o kterých se za 
totality nesmělo mluvit. Napsala dvě knížky, které mi 
tak trochu změnily pohled na svět.

Působila jako zjevení. Tvrdí, že cokoliv uděláme, 
se nám vrátí. Dobré v dobrém, zlé ve zlém. Je to 
doktorka filosofie, psycholožka, spisovatelka, a 
věnuje se regresní terapii. Český klub skeptiků 
Sisyfos jí kdysi udělil Bludný balvan za propagování 
pseudovědy.

Lidi, které zatracuje věda či politici, většinou 
zasluhují naši pozornost. Aspoň já mám mezi nimi 
pár oblíbenců. A Marta Foučková, noblesní dáma, 
která žije zajímavý život a ví, o čem mluví, si pozornost 
zasluhuje o to víc. Věří totiž tomu, že naše duše se 
stěhuje stoletími i tisíciletími a že zkrátka, nejsme 
tady na světě – protentokrát v tomto našem těle – 
poprvé. A věří i tomu, že pokud si naděláme hříchy v 
tomto, či už jsme něco provedli v minulých životech, 
vrátí se nám prohřešek tak, abychom pochopili, co 
jsme dělali špatně. To jsou ty Boží mlýny. Věří i tomu, 
že naši manželé i manželky, sestry, děti, ale i cizí 
lidi, které potkáváme, jsme už v minulých životech 

potkali. Některé v dobrém, některé ve zlém, Někteří 
ublížili nám, jiným jsme ublížili my. Nebo jsme jim 
pomohli, a oni nám to právě teď v dobrém vrací.

A také říká, že vše, co prožíváme, nás něčemu učí. 
A určitě se jednou dozvíme PROČ.

A tak vám ze svých starých zápisků ze seminářů 
poradím jednu její teorii. Vyzkoušejte ji, je zadarmo 
a funguje. Nejen na jaře, ale po celý rok:

Pokud si nevíme rady, zeptejme se. K nalezení 
odpovědi přispěje následující meditace. Uvolněně 
se posaďte, nebo lehněte, udělejte si pohodlí. Naším 
úkolem je, abychom se ponořili do svého duchovního 
srdce. Zavřete oči, ať se odpoutáte od zevního světa. 
Zapomeňte, co jste chtěli udělat, vyřídit... Vnořte se 
do oceánu kosmické Inteligence, ponořte se do svého 
duchovního srdce ke svému pravému Já, a odpověď 
se velmi brzy dostaví. Taková meditace není těžká, je 
snadná, dokonce velmi snadná. A velmi jednoduchá. 
Ponořte se sami do sebe – a tam uvnitř požádejte o 
radu a pomoc. Když to uděláte večer před usnutím, 
ráno se probudíte a budete vědět, co máte udělat, jak 
se zachovat, jakým způsobem věc řešit. Nemusíte 
se ani s nikým radit. Vaše Já vám poradí vždycky 
nejlépe, protože je to vaše veliké Já Jsem. Obracejte 
se tedy přímo ke zdroji, ke své duchovní inteligenci, 
ke svému božství – které vás nezradí. Budete-li 
toto cvičení dělat ráno a večer, pak už po několika 
relativně málo dnech zjistíte rozdíl. A zjistíte, že rady 
či odpovědi dostáváte tak přesné, jaké by vám ani ten 
nejlepší právník neposkytl. To je důvod, proč člověk 
má se sebou něco dělat, nenechat se životem jen 
vláčet. Je třeba začít na sobě systematicky pracovat. 
Tímto způsobem se vyhneme celé řadě chyb a 
nesnází.

A pokud jste v situaci, že opravdu nevíte, co udělat, 
že vám opravdu žádná rada nepřijde, pak prostě 
nedělejte nic. Nechte to být. Když nevíte, co máte 
dělat, nechte to plavat, ono se to nějakým způsobem 
stejně nějak vyřeší. To už jsou věci osudově dané, 
které stejně ovlivnit nemůžeme...

…Však to známe. I bez našeho přičinění rozkvetly 
bledule, fialky, zlatý déšť a stromy už se k tomu 
také chystají. A stačí, když se na to jen okouzleně 
zadíváme. 
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Vítání občánků
je naplánované na sobotu 10.  června  2017 pro děti narozené v  období od 
1. prosince 2016 – 30. dubna 2017, jejichž rodiče měli v době narození dítěte trvalý pobyt 
v Hluboké nad Vltavou. Rodiče těchto dětí se v případě zájmu o tuto akci mohou nahlásit 
v kanceláři matriky při MÚ Hluboká nad Vltavou nejpozději do 17. května 2017!!!
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BLAHOPŘÁNÍ:
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří 
v měsíci dubnu oslaví významná výročí

Smotlachová Květuše Hluboká 97 let
Samcová Božena Hluboká 93 let
Šimek Josef  Hluboká 93 let
Váňová Jarmila  Hluboká 91 let
Růnová Stanislava Hluboká 90 let
Labová Zdeňka  Hluboká 85 let
Švihla Jiří  Hluboká 85 let
Lukášková Zdeňka Kostelec 80 let
Starý František  Hluboká 80 let
Krejsová Jindra  Hluboká 80 let
Blažková Miluška Hluboká 75 let
Klimešová Zdeňka Hluboká 75 let

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

Narodili se
Waloszek Jakub  Bavorovice
Kozák Alan  Hluboká
Hanousek Lucas Hluboká

Opustili nás
Kasková Marie  Bavorovice
Hajná Božena  Hluboká

Poděkování
Chtěla bych tímto vyslovit poděkování 
všem kamarádkám, kamarádům, přátelům 
a známým, kteří jste se zúčastnili posledního 
rozloučení s mým manželem Vladimírem 
STRÁSKÝM. Děkuji za množství květin a za 
krásná, moudrá a upřímná slova útěchy, 
povzbuzení i pomoci

Za rodinu Jiřina Stráská

Společenská kronika

ZPRÁVY 
Z RADNICE

Inzerce:
■ Volné pracovní místo: firma TCM 
Profunda,  s.  r.  o. - chráněná dílna, přijme 
od dubna  2017, pro pracoviště Hluboká nad 
Vltavou, pracovnici/ pracovníka (OZZ, OZP), 
na pozici kompletace a balení. 
Kontakt: telefon:  603 553 149, 
e-mail: tcmprofunda@seznam.cz, kontaktní 
osoba: Schmidtmajer Richard, jednatel.

■ TCM BOHEMIA v  Knížecím dvoře hledá 
paní na úklid cca  2-3  hodiny denně. Při 

mimořádných úklidech dle domluvy více hodin. 
Jedná se o  dohodu o  provedení práce (DPP) 
s hodinovou sazbou 90 Kč. Nástup možný ihned. 
Tel.: 734 153 889

■ Golfový klub Hluboká nad Vltavou přijme na 
DPP paní na úklid. Nástup od dubna, možnost 
dlouhodobé spolupráce. Vhodné pro studenty, 
MD i důchodce, nejlépe z Hluboké nad Vltavou 
a okolí.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Čermáková,
774  929 599

■ Wellness hotel Diamant Hluboká nad Vltavou
přijme pracovníky na pozice:
- recepční (na HPP)
- číšník - servírka (na HPP)
- pomocná síla do kuchyně (na HPP i brigádně)

Nabízíme dobré platové podmínky, příjemné 
pracovní prostředí.
Nástup možný ihned.

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

Parkování:
Od dubna začíná obvyklý provoz parkování na 
Hluboké. Původní parkovací kartičky pozbyly 
platnosti, proto je potřeba si buď zažádat o nové 
u  PMH Hluboká nad Vltavou, anebo být 
připraven na placených zónách za stání svého 
vozidla zaplatit.

Z jednání rady
■ Středisko rané péče SPRP České Budějovice žádalo o poskytnutí dotace 
na svou činnost. Dotace bude využita na náklady s  terénními službami 
speciálních poradců při péči o  jedno dítě s  těžkým kombinovaným 
postižením z Hluboké n/Vlt. Město přispělo 10 tis. Kč.
■ Město fin. přispěje na činnost sportovnímu a  kulturnímu spolku 
Hluboká, který organizuje sportovní a  kulturní aktivity dětí, mládeže 
a dospělých v Hluboké nad Vltavou. Členskou základnu tvoří 357 dětí do 
18  let. Prostředky budou využity na realizaci výtvarných a  sportovních 
kroužků, turnajů, letních příměstských táborů na úhradu nákladů.
■ Rada města nesouhlasí s  poskytnutím dotace na akci „výměny oken 
a pořízení sekačky“ Jihočeská růže z. s., která provozuje Krizové centrum 
pro matku a dítě v Kostelci, vzhledem k tomu, že v rozpočtu města na rok 
2017 již každoroční příspěvek je obsažen.
■ Rada města souhlasí s prodloužením zkušebního provozu WC na období 
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 s možností dalšího prodloužení současnému 
nájemci.
■ Rada města pověřuje MÚ zveřejnit záměr prodloužit účinnost příkazní 
smlouvy o  provozování městského parkovacího systému na období 
1. 4. 2017 – 31. 3. 2018 se současným provozovatelem.
■ Nadace ČEZ vyhlásila grantová řízení na rok 2017. Rada města souhlasí 
s podáním žádostí o nadační příspěvek:

▶ Na opravu mostku na městském koupališti
▶ Na zatravnění hřiště na městském koupališti
▶ Na pořízení a instalaci přístřešku pro potřeby včelařského kroužku

■ Ministerstvo zemědělství vypsalo výzvu k  podávání žádostí v  rámci 
programu „Údržba a  obnova kulturních a  venkovských prvků pro rok 
2017“.

■ Rada města souhlasí s podáním žádostí o nadační příspěvek:
Údržba a  obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na 
obnovu márnice v Purkarci
■ Dotační programy na rok 2017 vypsané Jihočeským krajem. Neinvestiční 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. 
SDH Hluboká nad Vltavou má zájem požádat o dotaci na:

▶ Pořízení obleku proti bodavému hmyzu a foukače vysavače s hvězdicí 
proti bodavému hmyzu
▶ Přenosný osvětlovací systém
▶ Technické prohlídky
▶ Cestovné a refundace mzdy v souvislosti se školením člena SDH
▶ 3x mobilní telefon

Celkové náklady jsou cca  91 tisíc, dotace jsou ve výši 80%, spoluúčast 
města 20%
■ SDH Kostelec má zájem o pořízení 2 rozdělovačů a 4 zásahových obleků.
■ SDH Purkarec má zájem o  požádání dotace na pořízení nákladního 
přívěsu.
■ SDH Hroznějovice má zájem požádat o  dotaci na pořízení věcných 
prostředků  – zásahové hadice, zásahové obleky, přilby, proudnice, 
rozdělovač.
■ SDH Bavorovice nemá zájem o dotaci požádat.
■ Podpora cestovního ruchu – žádost na pořízení počítadla do infocentra 
na statistické sledování cestovního ruchu a elektronické vizuální kampaně.
■ Podpora školství – vybavení mateřských škol zřizovaných obcí – pořízení 
2 dotykových displejů
■ Rada města souhlasí se zavedením plateb za přepravu osob na přívozu 
v  Purkarci společností CAR Lend: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč, s  tím, že 
místní obyvatelé Purkarce budou přepravováni zdarma.

Zveme Vás na degustaci vín ročníku 2016 
z Rakvického sklepa pan Vajbara

v Central Souvenirs Baru (vedle kostela)
dne 27. 4. od 17 ti hodin.

Vstupné 190,– /osobu obsahuje degustaci vín 
včetně občerstvení.

Těšíme se na Vás, Ivana Divišová
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ROZHOVOR

Valerie Chromá je jedním z  iniciátorů letošního 
projektu charitativní akce na zakoupení lékařského 
přístroje. Po jízdním kole pro handicapovaného, 
ale nadšeného cyklistu Jaroslava, po loňském 
skútru pro handicapovanou Jitku, přišli letos na 
řadu dva malí kluci. Pomoc ale potřebují opravdu 
naléhavě, i když si to sami neuvědomují. Letošní 
charitativní akce tak dosáhla větších rozměrů, 
nejen finančních. Už to není jen dar pro radost či 
větší pohodlí, je to dar, který chlapcům pomůže 
řešit komplikovaný zdravotní problém.

Oba chlapci trpí velmi vzácnou nemocí  – 
kongenitálním centrálním hyperventilačním 
syndromem, přezdívaným Ondinina kletba. 
Spočívá v příliš velké koncentraci oxidu uhličitého 
v  těle, a  děti, které postihne, zpravidla umírají 
v  novorozeneckém věku na syndrom náhlého 
úmrtí. I proto lékaři evidují celosvětově jen asi dvě 

stovky takto nemocných. Sourozenci první měsíce 
přežili, nyní ale musí rodina po usnutí chlapce 
prakticky nepřetržitě hlídat. Zdravotní pojišťovny 
přitom potřebný přístroj pro domácí péči, který by 
na rizikovou koncentraci plynu upozornil, neumí 
uhradit.

V  naší republice žije s  podobným postižením 
méně než deset dětí.

Nemoc, kterou kluci trpí, je zákeřná. Kluci 
nejsou viditelně postižení, nemají vadu, která 
by byla patrná, ani jednoduše zjistitelná. Nemoc 
se poprvé projevila u  staršího Ondráška v  jeho 
necelých třech letech. Dnes je mu skoro 5 let. Malý 
Toníček je roční miminko.

Co tahle nemoc znamená? Znamená nutnost 
ohlídat obě děti během spánku. Jeden spí 
s  maminkou, druhý s  tatínkem. Kluci musí 

být v  noci napojeni na ventilátory. Ondra má 
ventilátor se zvlhčovačem a nasazenou obličejovou 
masku. Toníka připojují k  ventilátoru přímo na 
tracheostomii, masku nemá (přístroj DUPV  – 
domácí plicní ventilace). Přístroje  – ventilátory, 
pomáhají klukům správně vydechovat  – 
zjednodušeně, kluci normálně usnou, ale po chvíli 
jejich dechový systém jakoby „zleniví“ a  dýchají 
nedostatečně, špatně vydechují oxid uhličitý, který 
by se v tělíčku bez ventilace hromadil. Mozek jim 
ve spánku špatně řídí dýchání. Přístroje musí mít 
v provozu po celou noc, po celou dobu spánku.

Tyto „dýcháky“ totiž nedokážou změřit 
skutečnou hladinu CO2 v  tělíčku dětí, a  pracují 
tak vlastně naslepo. Situace se horší při jakékoli 
viróze, riziko, že kluci mohou ve spánku upadnout 
do bezvědomí, se několikanásobně zvýší při 
obyčejné rýmě.

Přístroj, který by nebezpečí otravy vlastním 
organismem dětí vyřešil sám a  včas reagoval na 
aktuální stav, se jmenuje kapnometr. Kluci by 
potřebovali každý jeden.

Pro maminku, pro jejich tátu, prarodiče i další 
příbuzné, je obava o  chlapečky každodenní 
realitou. Nebo spíš noční můrou. Chronická únava 
a  vypětí maminky, starosti všech ostatních. Ale 
žádná máma nevzdá boj o zdraví svých dětí.

Díky Valerii Chromé a  týmu organizátorů 
sbírky, tak všichni, kdo se o jednom velkém klučičím 
problému dozvědí, mohou dopřát téhle rodině 
šanci, aby kluci získali přístroj, který jim zajistí 
bezrizikový spánek. Na kontě pomoci pro Toníka 
a Ondru začaly přibývat větší i menší částky. Dík 
všem, kdo pomohli, či se ještě chystají pomoci.

Maminka obou malých chlapců pochází 
z  našeho města. Václavu Kostkovou, babičku 
chlapců, potkáváme už léta za tárou hlubocké 
lékárny – o chlapcích jsme si s ní povídali.

Pokud má máma nemocné dítě, soustředí se 
výhradně na ně. Pokud má babička nemocná 
vnoučata, soustředí se nejen na vnoučky, ale 
i na svou dceru, má tedy obav ještě víc.
Dotýká se mě to, pochopitelně, i s tou myšlenkou, 
že my s manželem jsme vlastně tenhle „chybný“ 
gen společně vyrobili. Naše dcera je první 
z  rodiny, která ten gen v  sobě nese. Tu nemoc 
má také, jak se zjistilo, přitom s  ní vlastně 
nikdy, kromě svého posledního porodu, neměla 
problém a nikdy se u ní neprojevila. Krom toho, 
že hodinu po svém třetím porodu zkolabovala. 
Jenže ty eklamptické stavy se občas u  žen po 
porodu přihodí, takže pan primář, shodou 
okolností můj spolužák, tomu tehdy nepřikládal 
jiný význam. Řekl jen, když se nám všem ulevilo, 
že to dobře dopadlo, ať už raději počtvrté nerodí, 
že to bylo o  fous. Takže jsme se tomu tehdy 

Klidný spánek pro Ondru a Toníka
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jen zasmáli, šťastní, že je to za námi, a  nic nás 
nenapadlo.

Toníček se při tomto porodu narodil jako 
zdravé dítě. Ondra v  té době už měl za sebou 
jednu hodně škaredou ataku s  bezvědomím, 
ale v té době jsme ještě vůbec netušili, čím byla 
způsobena.

Ale přesto, že ve zdravotnictví pracuju, 
a trochu do věci vidím, nemohu ani v nejmenším 
někomu z  lékařů zazlívat, že něco zanedbali 
nebo podcenili. Udělali pro nás první poslední, 
co mohli. Nikdo zkrátka nemůže jasnovidně 
předvídat všechny příčiny a důsledky.

Co se stalo Ondráškovi, když poprvé 
zkolaboval?
Měli jsme velké štěstí. Ondráška jsme odvezli 
do českobudějovické nemocnice, když se mu 
poprvé stalo, že byl jakoby malátný, ve stavu, 
který se nám nezdál, ale ještě byl v  podstatě 
dobrý, při vědomí. Díky bohu tehdy zkolaboval 
až doktorovi přímo pod rukama, takže hned 
nasadili dýchání, a  podchytili všechny životní 
funkce včas. Bylo to obrovské štěstí, protože 
to byla zásadní věc, na kterou se nás ptali 
pak v  Praze, kam ho převezli: jak dlouho byl 
v  bezvědomí. Protože byla obava, jestli nebude 
zasažen mozek.

Kolaps Ondráška byl takový netypický, 
zvláštní, protože kromě toho, že přestal dýchat, 
mu zkolabovala játra, a  byla dlouho špatná. 
Chodila jsem se radit k našemu panu doktorovi 
Jakovljevičovi, věřím mu ve všem, ptala jsem se 
tehdy, jak to vidí on. A on mi říkal, nebojte se, 
děti mají velkou schopnost regenerace, stav bude 
špatný, špatný, a najednou se to překlopí, a bude 
to dobré. A měl pravdu. Jaterní testy se Ondrovi 
najednou skokově srovnaly. Ale pořád byl špatný 
dechově, pořád potřeboval 85 % podpory, 95 % 
podpory dechu.

A  to už byl převezený na specializované 
pracoviště v  Praze, jestli by nenašli nějakou 
metabolickou vadu nebo problém, který to 
způsobuje.

A našli?
Tahle nemoc je bohužel tehdy nenapadla. 
Protože je to tak vzácný jev, dětí s  touto 
diagnózou je v  republice šest nebo osm, s  tím 
nikdo nemá moc zkušeností. Ale když pak za rok 
a půl, když už byl Toníček na světě, zkolaboval 
i  on, jako dvouměsíční klučíček, tak to tady 
budějovické doktory naštěstí napadlo. Nechali 
kluky geneticky otestovat, přestože ty testy jsou 
drahé a vzácné.

Znova jsem se šla poradit s panem doktorem 
Jakovljevičem, a  když jsem mu řekla, že mají 
podezření na Ondinin syndrom, jenom zaklel 
a řekl, tak to byl průšvih. Ukázal mi informace 
v lékařských knihách a vysvětlil, oč jde. Mně se 
to pořád nezdálo, říkala jsem si, vždyť jsme měli 
Ondru rok a půl doma po tom prvním kolapsu 
a byl v pořádku, nic se nedělo.

Jenže pak jsme bohužel dostali potvrzené, že 
tu nemoc mají oba kluci, a že ji má i jejich máma, 
naše dcera Hanka.

Musím říct, že doktoři k nám byli a jsou všude 
ohromně vstřícní a hodní. Na genetice, v Praze, 
v  Budějovicích, kde se o  kluky stará doktor 
Fanta. Chápu, že to odborníky zajímá i  po té 
profesní stránce, jsme zvláštní případ, ale jejich 
lidský přístup je ohromně cenný a pomáhá nám. 
Paní doktorky Štěpánkové z  oddělení lékařské 
genetiky jsem se ptala, jak je možné, že naše 
Hanka nikdy neměla potíže, a kluci jsou ohrožení 
doslova a  do písmene při obyčejné rýmičce. 
Řekla, že tohle se vysvětlit nedá, tyhle věci se 
odhadnout nedají. Existují rodiny s genem určité 
nemoci, půlka mužských potomků ji má a druhá 
půlka ne. Ale podle jakého losu to příroda 
vybere, netušíme.

A další prognóza?
Těžko ověřitelná, to ukáže čas. Nikdo vám nic 
nepotvrdí. Jeden odborník řekne, budou to mít 
na celý život. Jiný zase tvrdí, zlepší se to! Posílí 
se jiné mechanismy dýchání a situace bude méně 
nebezpečná. Může se stát, že se situace zlepší, ale 
i tak musí být celí život vzorní a na sebe opatrní. 
I  doktor, který je má v  péči, prostě řekne, oni 
se nesmí v  pubertě třeba opít, unavit se příliš 
nějakým sportem, protože se trvale musí hlídat. 
Vyléčit se to nedá, protože je to genetická vada. 
Není to nemoc, na kterou se najde lék. Ale může 
se to zlepšit dospíváním, a samozřejmě ke každé 
naději se upínáme.

Ano, kluci mají tu chorobu v  genech, tak 
to je a  bude to na celý život. Kdyby se kluci 
v  dospělosti chtěli oženit a  mít děti, už by tam 
samozřejmě musela být genetická kontrola, aby 
tento gen nepředali dál. Dnes už je díky vědě 
obrovská možnost selektovat špatné genetické 
mutace. Je obrovská škoda, že se na původ téhle 
choroby u nás v rodině nepřišlo před dvěma roky, 
když měl Ondrášek svůj první kolaps. Protože 
to už by se buď Toníček nenarodil, anebo by se 
narodil, ale zdravý, překontrolovaný předem ve 
fázi raného těhotenství.

Ale také se může zdokonalit i  pomocná 
lékařská technika, která kluky chrání před 
rizikem vyplývajícím z téhle choroby.
Ano, to také. Dnes to mají hodně těžké, a  pro 
rodiče i chlapečky náročné. I ten pětiletý Ondra 
ví, že ten „dýchák“, co mu na noc nasazují, je pro 
něj důležitý, že ho potřebuje, aby zase nemusel 
do nemocnice a  nebyl tak moc nemocný. To 
mu samozřejmě vysvětlujeme. Ale když se 
v  noci vzbudí, má na hlavičce nasazenou tu 
„kosmickou“ helmu, začne kňourat: Vysvoboďte 
mě, vysvoboďte mě! Je vám toho dítěte 
samozřejmě líto. Navíc má i  syndrom ADHD, 
což je spojeno s  hyperaktivitou, neklidem, 
poruchami pozornostmi. Mohlo to být ovlivněno 
i  těmi občasnými nedostatky kyslíku, které se 
mu zřejmě kvůli této chorobě přihodily. Takže 

se projevuje občas méně zvladatelně, nicméně 
intelekt je v pořádku a je to úplně normální, byť 
hyperaktivní, malý kluk.

Nechci být takový ten naivní fatalista, věřící, 
že děti si hledají rodinu, do které se narodí. 
Ale pravda je, že vaši kluci měli štěstí, že jste 
tak intenzivně hledali příčinu, že zvládáte 
tu velmi náročnou péči o  ně, že se snažíte 
situaci zlepšovat. Možná spolu s týmem, který 
charitativní projekt vytvořil, upozorníte na 
problém téhle nemoci a  vybojujete možnost, 
aby potřebný přístroj všem podobně 
postiženým dětem hradila pojišťovna. Jde 
o  dětské životy a  prevence je vždycky lepší 
než napravovat těžké zdravotní újmy, nebo 
dokonce riskovat život dítěte.
Je to opravdu boj. V  každodenním rytmu to 
máma obou kluků zvládá těžko. Ale musí to 
zvládnout. Doktoři samozřejmě nedoporučili, 
aby šel Ondra v zimě do školky, takže den musí 
zvládnout s oběma kluky sama. V noci se o svůj 
úkol kluky trvale kontrolovat s  manželem dělí. 
Táta má na starost Ondru, maminka samozřejmě 
Toníčka, protože ho ještě kojí. Je to ještě mimino, 
v noci se budí, je to takový malý závisláček. Není 
divu, od malinka nemocný, maminku zkrátka 
potřebuje nejvíc. Naše Hanka má tři syny. 
Prvorozený je už velký, vyšel ze základní školy, 
a naštěstí je zdravý.

Samozřejmě jsme se zajímali o  to, jestli 
se tahle choroba nějak nesla už mezi našimi 
předky. Protože sestra mého tatínka měla dva 
syny a oba jí brzy po porodu zemřeli. Tak jsem 
si říkala, třeba se ta chyba objevila v  našem 
rodě už tehdy. Ale zjistili jsme, že zemřeli 
z  jiného důvodu. Pochopitelně člověka taková 
rodinná událost naučí víc si všímat a  hledat 
informace o rodinné historii a pátrat v různých 
souvislostech. Vnímáte asi víc, než někdo, kdo 
žije v  rodině, kde se nějaký zdraví ohrožující 
případ nestal. Nicméně právě s  panem 
doktorem Fantou jsme mluvili o tom, že zřejmě 
určitá část náhlých úmrtí u  kojenců může mít 
i stejnou příčinu, stejnou chorobu, jakou zjistili 
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u  našich kluků. Kdyby byl Toníček s  atakem 
choroby v  rodině první a  usnul mamince jako 
dvouměsíční miminko a už se nevzbudil, tak by 
na to asi nikdo nepřišel a událost by se přičetla 
na vrub syndromu náhlého úmrtí. Nikdo by to 
dál nezjišťoval.

Takže Ondra, díky tomu, jak doktorům svým 
kolapsem zamotal hlavu, možná zachránil 
bráškovi život, protože už jste byli trochu pod 
drobnohledem doktorů.
Ondra je chytrý kluk, svým způsobem až moc 
chytrý, na určité věci má encyklopedickou 
paměť, ale zatím díky ADHD není schopen 
vázat své myšlenky do logických celků. Uvidíme, 
a věříme, že se to časem vylepší. A Toníček se 
vyvíjí velmi dobře na to, jak špatný start do 
života vyfasoval. Když v  těch dvou měsících 
byl uveden do umělého spánku, byla obava 
i  z  dalšího postižení. A  tehdy mě zase doktor 
Jakovljevič uklidnil, že děti mají obrovský 
potenciál regenerace, že všechno dožene. A zase 
měl pravdu, Toník pak seděl, kdy měl, začal 
lézt, stoupat, chodit, všechno v  pořádku. Jen 
nemůže dobře mluvit – má v krčku provedenou 
tracheotomii, kvůli sondě, na kterou se v  noci 
připojuje dýchací přístroj. Takže to má takové 
ztížené, ale zrovna teď nedávno, když jsem k nim 
přišla domů, Ondra mi hned ve dveřích hlásil: 
Babi, Tonda mluví! Tonda mluví! A  já malého 
šla pochválit, Toníčku, ty jseš tak šikovnej, ty 
mluvíš, ukaž mi to – protože Dr. Fanta říkal, že 
některé děti se i s tou tracheostomií naučí mluvit. 
Toník se musí naučit nadýchnout a  použít 
hlasivky trochu jinak, než je obvyklé, takže 
on vlastně zatím jenom „předvádí“ mluvení. 
Ukáže kapříka, klape pusinkou, protože vidí, 
že my všichni mluvíme a že nám to jde, tak se 
samozřejmě snaží napodobovat a  moc by také 
chtěl mluvit.

Mám radost, že se projevují jako všechny děti 
v jejich věku, i přes problémy, které je provázejí. 
Já jsem řečná, ale na Ondru nemám. Tomu 
jede pusa celý den. A  obdivuji dceru Hanku, 
jak obrovský kus práce udělala s Toníčkem, aby 
všechno dohnal. Cvičila s ním Vojtovu metodu, 
to také není žádná legrace. Je to metoda velmi 
účinná, ale samozřejmě děti při ní pláčou, a tak 
je to náročné pro dítě, ale hlavně pro mámu.

Hluboký zájem doktorů, jejich zájem 
o  pacienta, snaha přijít problému na kloub, 
v  tomhle jsem si jistá, že naše zdravotnictví 
dokáže být velmi lidské. I  pan doktor mi řekl, 
že kvůli klukům pár dní nespal. Jsou to opravdu 
lidi, kteří si problémy svých pacientů berou 
osobně.

A  to je pro nás dobře, protože vnímáte 
ten upřímný zájem, a  drží vás to nad vodou. 
I  dneska, když jezdíme s  Toníčkem každých 
14 dní na výměnu tracheostomie, která se kvůli 
infekci musí pravidelně ošetřovat. Pokaždé se 
seběhnou sestřičky, ptají se, jak se kluci mají, 
primář se zastaví, promluví s námi.

Pokud kluci dostanou toužebně očekávaný 
kapnometr, co jim všechno přinese? Jak jim 
změní život?
Především budou život mít bezpečnější, 
a  pak také pohodlnější. Kapnometr dokáže 
mnohem víc. Přístroj, co mají dosud, nedokáže 
odhadnout přesně situaci, když je hladina CO2 

v  pořádku, aby do nich nedýchal, ale když je 
špatná, aby je prodýchl. Kapnometr, na který se 
vybírají peníze, dokáže přes kůži měřit hladinu 
kysličníku uhličitého, a protože jeho hladina má 
být v určitém rozmezí, nastaví se na něm určitá 
norma jednotek: když spadne níž, je to špatně, 
ale když vystoupá nad určité procento, je to taky 
špatně, a  ten přístroj to zahlásí. Pokud by byl 
tenhle přístroj k dispozici a kluci byli zdraví, bez 
nachlazení nebo jiného oslabení, byli by napojení 
jenom na tento přístroj a  v  případě poplachu, 
alarmu hlásiče, by teprve dostali dýchací přístroj 
třeba na zbytek noci. A  ten by jim třeba po 
každém osmém nadechnutí přidýchl vzduch. 
Zatímco dnes musí mít kluci dýchací přístroj 
vlastně trvale po dobu spánku, každou noc.

Já vlastně zpočátku pořádně nevěděla, jaký 
mechanismus ohrožení ta jejich choroba má. 
Vzhledem k tomu, že v jejich těle může zůstávat 
kysličník uhličitý, průběh otravy se projeví jakoby 
obluzením, a ten člověk prostě pomalu usíná, až 
by usnul navěky. Neprojevuje se to jako přerušení 
dechu, zástava, tzv.  apnoe, kvůli té mívají 
miminka v postýlce tzv. monitor dechu, který při 
zástavě dýchání spustí poplach. K  těmto dětem 
přiskočíte a dýchání se dá znovu nahodit. Je to je 
skokový, rychlý stav, který se dá rychle řešit. Ale 
naši kluci mají prostě úplně jiný problém. Tam by 
to šlo pomalu pomalinku, nepozorovaně, až už 
by bylo pozdě, když už by byl mozeček otrávený 
a zpětná regenerace by nemusela vůbec vyjít.

Kapnometr je tedy přístroj, který umí vyřešit 
nebezpečí, kterému jsou kluci vystaveni, 
vlastně definitivně?
Navíc by mohli spát, byť hlídaní, vlastně úplně 
normálně. Samozřejmě, že je současný dýchací 
přístroj, který na noc používají, velmi omezuje 
a  trápí. To je pro mámu i  tátu velmi trýznivé. 
Když v noci brečí, musí dítě vyndat z přístroje, 
protože ten malý chlapeček je velmi živý, počkat 
až zase usne, a znovu mu ho nasadit. Přístroj je 
chrání, samozřejmě, ale kapnometr je mnohem 
dokonalejší.

Ten přístroj by jim vlastně zajistil „luxusní“ 
život normálního spánku a  kontroly dýchání, 
bylo by to řešení velkého problému. O zklidnění 
rodičů, i  nás ostatních z  rodiny, nemluvě. 
V tomhle směru by to bylo obrovská úleva.

Máma kluků se nevyspala od té doby, co má 
Toníčka z nemocnice doma. Samozřejmě, že by jí 
jistota, že spánek kluků je bezpečně kontrolován, 
přinesla velké psychické ulehčení. Kdyby se 
mohla spolehnout, že alarm ji upozorní na 
situaci, že je třeba nasadit dýchací přístroj, bylo 
by to ideální.

To by bylo skvělé, kdyby kapnometr mohly 
dostat všechny děti s tímto problémem.
My zůstáváme vděční za veškerou podporu, 
které se klukům dostalo v  budějovické 
nemocnici, i v Praze v Dětské klinice na Karlově. 
Všude k nám byli neskutečně vstřícní a laskaví. 
Ani slovíčkem nemůžeme kritizovat nikoho, od 
sestřiček po doktory.

Z  hlediska zdravotní péče mají pojišťovny 
podle tabulek odškrtnuto, že pro děti udělaly dost. 
Kluci mají dýcháky, které je udržují při životě. 
Kapnometry jsou vedeny jako nadstandard, 
do položky pomůcky placené pojišťovnou se 
zkrátka nevejdou. Neuvažuje se, jestli je v silách 
rodičů zvládat situaci dlouhodobě s přístrojem, 
který situaci definitivně neřeší.

Někdy tlak veřejnosti, nebo i  pozdější 
zhodnocení, že byť drahá pomůcka je prevencí 
před pozdější ještě dražší lékařskou péčí 
v  případě, že by došlo k  dalšímu selhání, 
přiměje pojišťovny přemýšlet jinak. Tenhle 
problém má šest, osm dětí v republice.
Žádost pojišťovně o  přezkoumání zaslal 
i  hlubocký pan starosta. Zatím ještě 
neodpověděli. Proto jsme vděční, že díky sbírce, 
kde peníze opravdu neuvěřitelně přibývají, 
to opravdu vypadá, že prostředky na přístroj 
budou. Jeho používání se ovšem ještě váže na 
používání dalších pomůcek k provozu přístroje. 
Kapnometr se musí nějakým způsobem udržovat 
ve funkci, takže se bude dokupovat další 
spotřební materiál. Takže bychom byli vděčni, 
kdyby aspoň tyto pomůcky pak pojišťovna 
dětem pomáhala hradit, nebo aspoň částečně.

Kdyby charita nebyla potřeba, svět by byl 
ideální. Ale on není. Každoroční sbírka, 
kterou v souvislosti s Velikonocemi a stezkou 
velikonočních vajíček na Hluboké Valérie 
Chromá a tým kolem ní vymysleli, je záslužná 
věc. Trochu peněz může věnovat každý, 
a  pokud tahle „sousedská sbírka“ podpoří 
někoho, koho lidi z  okolí znají, podpoří 
tahle aktivita pocit sounáležitosti. Musíme si 
pomáhat, od toho jsme lidé. Po panu Blažkovi 
a  Jitce Fikotové jsou to dnes kluci, na které 
ostatní myslí s přáním, aby jim bylo líp.
Je to určitě moc pěkné, a  jsme velice vděční. 
Obdivuji firmy i  jednotlivce, kteří přispívají, 
někdo dokonce opakovaně. Zapojilo se ještě 
mnohem víc lidí, než loni a předloni. Nevím, jestli 
díky povídání v  rozhlase a  televizi, facebooku, 
novinám, ale chodí příspěvky z  mnoha koutů 
jihočeského kraje. Takže nás překvapuje, že 
úplně neznámí lidé se odhodlají poslat peníze. 
Původně jsme opravdu mysleli, že to bude jenom 
hlubocká domácí záležitost, pomoc od lidí, kteří 
nás znají osobně.

Dcera z  toho je trochu nesvá, samozřejmě 
pokud se taková záležitost týká vás, vyvolá 
to různé pocity. Jste vděční a  upínáte k  tomu 
svou naději, nakonec ale vnímáte, jak se stanete 
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SLOVO LÉKAŘE:
Kongenitální centrální hypoventilační 
syndrom (CCHS), též nazývaný Ondinina 
kletba, je vzácná celoživotní porucha 
dechového centra, s  genetickým podkladem 
v mutaci genu PHOX2B. Gen PHOX2B leží na 
4. chromozonu (lokus 4p12) a je dle aktuálních 
medicínských znalostí jediným genem, jehož 
mutace prokazatelně souvisí s rozvojem CCHS.

Onemocnění se obvykle manifestuje 
v  novorozeneckém (ale i  pozdějším dětském) 
věku hypoventilací až apnoí (zástavou dýchání) 
ve spánku. Základní laboratorní diagnostickou 
metodou CCHS je podrobné speciální 
genetické vyšetření postižených dětí, ale musí 
být provedeno stejné vyšetření u rodičů.

Starší název Ondinina kletba vychází ze 
starogermánské legendy, v  níž Ondina byla 
překrásná vodní nymfa, která se vzdala daru 
věčného života, když porodila dítě smrtelnému 
muži, jehož milovala. Ten jí přísahal věrnost 
a  oddanost s  každým bdělým dechem. Když 
později odhalila jeho nevěru, uvrhla na něho 
kletbu:,Přísahal jsi mi věrnost a  oddanost 
s každým bdělým dechem. Dýchej tak dlouho, 
jak vydržíš být vzhůru, ale až jednou usneš, pak 
zemřeš.“

Po krátké počáteční potřebě plné umělé 
plicní ventilace se fyziologické krevní plyny 
daří udržovat pomocí neinvazivní spánkové 
podpůrné ventilace. U kojenců je nutno provést 
trachestomii – zavedení speciální kanyly (dých. 
trubičky) krkem do průdušnice a  ventilace se 
provádí touto cestou. U větších dětí se v současné 
době používají speciální obličejové masky, přes 
které se tato neinvazivní ventilace provádí.

Přes den jsou většinou postižení jedinci 
(v  bdělém stavu) bez potíží, problémy se 
projevují ve spánku. Neinvazivita uvedených 
typů pomůcek spočívá v  tom, že speciální 
dýchací přístroj dětem umožňuje volné 
spontánní dýchání, ale při nádechu je jim 
„pomáháno“ prohloubením nádechu, aby se 
tak stačil „vypláchnout“ z  plic oxid uhličitý, 
který u této nemoci hraje nejdůležitější roli.

Při nedostatečném dýchání se hromadí 
v těle oxid uhličitý, který ve vyšších hladinách 
působí toxicky na centrální nervový systém. 
Dochází nejprve k  obluzení až k  úplné 
poruše vědomí, neboť díky této vrozené vadě 
neumí organizmus na vyšší hladinu oxidu 
uhličitého reagovat zvýšeným dechových 
úsilím. Postupně pak dochází k  „otravě“ 
oxidem uhličitým, která vede k  zástavě 
dechu, následkem toho je zástava dýchání, 
porucha vdechování kyslíku a  může nastat 
smrt následkem těžkého nedostatku kyslíku 
(udušení).

Při nesprávně načasovaném nasazení dechové 
podpory hrozí naopak tzv.  „předýchání“ 
s  nadměrným vydýcháním oxidu uhličitého, 
který ale též vede k poruše vědomí. K tomu, aby 
bylo možno zahájit výše popsanou dechovou 
podporu v pravý čas (zvl. u kojenců) je nutný 
tzv.  kapnometr, který je schopen speciálním 
čidlem měřit hladinu oxidu uhličitého přes 
kůži. Jedná se tedy o  naprosto neinvazivní 
a jednouché monitorování.

Problém spočívá v  současné době v  tom, 
že na potřebný kapnometr žádná zdravotní 
pojišťovna nepřispívá finančně. Jedná se 
poměrně dost drahé zařízení. Vzhledem 

k tomu, že kapnometr bývá používán i v jiných 
případech (dost často), není v  možnostech 
nemocnice provést zápůjčku tohoto přístroje. 
Důležitou součástí kapnometru, jak již bylo 
uvedeno, je speciální čidlo, které je schopno 
měřit hladinu oxidu uhličitého přes kůži. 
K  použití čidla jsou ale nutné speciální 
nalepovací „nádobky“, které je nejprve nutno 
naplnit speciálním roztokem a  do ní se pak 
vkládá samotná sonda. Jedná se o  spotřební 
materiál, který je ale rovněž dost drahý a je na 
jedno použití (může být samostatně nalepeno 
na dítěti několik dní), i  když se v  tu dobu 
měření neprovádí. Před měřením se opět 
naplní roztokem a zaklopí se sondou.

Použití kapnometru je zde zvláště vhodné, 
jedná-li se o  dva postižené sourozence touto 
vzácnou chorobou.

MUDr. Ivan Fanta, 
Dětské oddělení Nemocnice Č. Budějovice, a. s.

JAKÝ PŘÍSTROJ JE POTŘEBA:
V  současné době končí výroba staršího typu 
transkutánního monitoru a  od konce roku 
2016 je v  nabídce nový typ. Pro účely rodiny 
Pirošukových bude využit TCM BASIC 
Monitor. TCM5 BASIC, tak spotřební materiál, 
poskytne firma RADIOMETER s.r.  o  včetně 
slevy ve výši 20%, sleva bude sponzorský 
dar firmy. TCM5 BASIC je na světovém trhu 
aktuálně nejnovější výrobek pro transkutánní 
monitoring a je použitelný jak pro profesionály, 
tak v  domácí péči. Navazuje na předchozí 
velmi úspěšnou řadu TCM4 TOSCA, 
kterou v  mnoha technických a  softwarových 
možnostech předčí.

centrem pozornosti, bojíte se, jak to lidé budou 
brát, co si o tom myslí. Řekla jsem dceři, že přece 
nechce žádné peníze pro sebe, je to pro děti a je 
to možnost, která se objevila, jak pro ně zajistit 
něco, na co není možné jinak dosáhnout.

Když je člověk v  psychickém a  fyzickém 
zápřahu, vydrží možná hodně, zvlášť když bojuje 
o vlastní děti. Ale teprve zpětně si pak uvědomíte, 
jak těžké to je a že může hrozit riziko kolapsu i pro 
pečujícího. Dělám natolik dlouho ve zdravotnictví, 
abych věděla, že riziko bývá vysoké, člověk má 
určitou hranici, kolik může vydržet a zvládnout. 
Takže se samozřejmě snažíme pomáhat, ale já 
ji jako mámu nemůžu nahradit a  navíc  – ona 
by stejně neměla klid. Aby děti v  téhle situaci 
někomu předala a odjela si odpočinout a vyspat 
se, na dovolenou… I  kdybych jí naslibovala, že 
tři noci nebudu spát a budu hlídat, stejně by mi 
kluky na starost nenechala.

Je to náročné pro celou vaši rodinu. Ale 
možná po letech  – kdo ví, co z  kluků bude. 
A kdo ví, jak to, co dostali, společnosti vrátí. 

Třeba z nich budou genetici, kteří vymyslí, jak 
srovnat jeden zlomyslný gen.
Těšme se na to, a přidejme korunku ke korunce.

Pro klidný spánek jedné rodiny, mámy, 
táty, a  dvou malých uličníků. A  jejich babičky 
a dědečka z Hluboké nad Vltavou. A vlastně pro 
klidný spánek nás všech. Že jsme pomohli, když 
jsme mohli.

Přispějte finančním darem na účet Řetězu 
naděje 277798035/0300

Ve prospěch chlapců byla a  v  dubnu budou 
uspořádána tato dobročinná představení:
25.  3.  2017 Charitativní divadelní představení 
soubor Křížžáci, 25.  3.  2017 Dětský karneval, 
Dobřejovice, 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

15.  4.  2017 Velikonoční běh pro Ondřeje 
a Toníka, Hluboká nad Vltavou

15.  4.  2017 Rodinná hra s  mapou, Hluboká 
nad Vltavou

15.  4.  2017 Charitativní bazar módních 
doplňků, Hluboká nad Vltavou

15.  4.  – 30.  5.  2017 Velikonoční stezka za 
obřími kraslicemi, Hluboká nad Vltavou

DOPOSUD ZÍSKANÁ ČÁSTKA 
CELKEM: 404 781 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
■ Kasička ve Funparku Panda, České Budějovice
■ Kasička na vrcholu Kletě
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Hluboká opět přivítá jaro stezkou 
za obřími kraslicemi
Již tradičně oslaví návštěvníci Hluboké nad Vltavou velikonoční svátky 
hledáním obřích umělecky ztvárněných kraslic. V sobotu 15. dubna se na 
počest příchodu jara slavnostně otevře stezka se čtyřiadvaceti, více než 700 
kilogramů vážícími, kraslicemi z  dílny výtvarníka a  designera Matouše 
Holého.

„V  sobotu 15.  dubna zahájíme Velikonoce na Hluboké charitativním 
během a rodinnou hrou s mapou, při které si budou moci nejen rodiny 
s dětmi ověřit svůj smysl pro orientaci,“ vysvětluje organizátorka akce paní 
Valerie Chromá ze spolku Hope 4 you.

„Běh odstartuje v 11:00 hodin od informačního centra. Tento rok jsme 
připravili dvě běžecké trasy na 3,2 a 7,9 kilometrů a do startovní listiny 
se nám podařilo přilákat i několik zvučných běžeckých jmen,“ prozradil 
spoluorganizátor Petr Mach.

Rodinná hra s  mapou poté odstartuje ve 13:30  hodin. „Trať povede 
převážně v zalesněné části města. Přesnou podobu tratě si určí účastníci 
sami podle mapky, kterou obdrží těsně před startem. Jedinou podmínkou 
je navštívit všechna vyznačená místa na mapě, tam najít obří velikonoční 
vajíčko a opsat z něho soutěžní písmeno,“ doplnil Petr Mach. Startovné je 
dobrovolné, minimální poplatek bude 30 korun za osobu. První tři místa 
v každé kategorii budou odměněny hodnotnými cenami.

Celým projektem je pak od počátku protkána charitativní myšlenka 
s  názvem Řetěz naděje. „Od listopadu postupně organizujeme pro 

návštěvníky i  obyvatele Hluboké různé aktivity, na kterých je možnost 
přispět na nákup lékařského vybavení pro dva těžce postižené chlapce 
z Českých Budějovic,“ poznamenává Valerie Chromá.

Oba chlapci trpí velmi vzácnou nemocí přezdívanou Ondinina kletba, 
která spočívá v příliš velké koncentraci oxidu uhličitého v těle, a děti, které 
postihne, zpravidla umírají v novorozeneckém věku na syndrom náhlého 
úmrtí.

„Půl roku nám dělají radost nejen naši partneři, ale i  jednotlivci, jež 
zcela nezištně přispívají na dobrou věc. Co má svůj začátek, musí mít 
i  svůj konec a  ten náš jsme si naplánovali na období Velikonoc, období 
svátků jara a  příchodu nového života. Těší nás, že konec Řetězu naděje 
bude pro někoho novým začátkem,“ popisuje poeticky záměr zakončení 
a slavnostního předání lékařského vybavení paní Valerie Chromá.

Ke konci února vybral spolek Hope4you na nákup lékařského přístroje 
zvaného Kapnometr již více než 280 tisíc korun českých. „Chtěla bych 
tímto moc poděkovat všem, kteří přispěli či nás jinak podporovali. Moc 
si toho vážíme a doufáme, že již o velikonočním víkendu budeme moci 
přístroj slavnostně Ondrovi a  Tondovi předat,“ dodala dojatá ředitelka 
projektu paní Valerie Chromá.

Bohatý program Velikonoc na Hluboké je pro návštěvníky připraven 
po celý víkend. „V  zoologické zahradě budou mimo jiné probíhat 
i  komentovaná krmení zvířat či výtvarné dílničky. Na nádvoří hotelu 
Štekl zase v neděli například Velikonoční jarmark,“ doplňuje Jan Vlasák 
z informačního centra.

Valerie Chromá, Hope 4 you z.s.

Den otevřených dveří pro celou 
rodinu
„aneb Velikonoční stezka z golfu do Sportovně 
relaxačního areálu“

Golfový klub Hluboká nad Vltavou si Vás dovoluje pozvat na Den 
otevřených dveří, který se koná v sobotu 15. 04. 2017 na driving range.
Lekce golfu a zapůjčení vybavení jsou pro účastníky zcela zdarma!

Program: 
■ Golf Resort Hluboká
11:00 – 16:00 Hodinové golfové lekce pod vedením zkušeného golfového 
trenéra, doprovodný program od Funpark Panda
17:00 hodin – Prohlídka hřiště, ukázka správné hry na jamce s golfovým 
profesionálem

■ Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou
11:00 – 17:00 Zábavné stanoviště pro děti + První jarní grilování

Přijďte si užít odpoledne plné zábavy a golfových zážitků s celou rodinou!
Prosíme o potvrzení účasti na tel.: +420 776 826 376, e-mail: recepce@golfhluboka.cz.
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A už tu jsou zase Velikonoce!
Budou moje první na Hluboké a  už se moc těším, neboť se jedná 
o největší a nejvýznamnější církevní svátky. Obřady jsou plné hluboké 
symboliky, které pro křesťana značně zintenzivní jejich prožívání. 
Možná se budete divit, ale Velikonoce jsou ještě důležitější než Vánoce. 
O  Vánocích si připomínáme, že se narodil Ježíš; to všichni víme, 
protože Ježíšek přináší dárky. Většina lidí ale s  jesličkami a  vánoční 
výzdobou zabalí a uklidí do skříně i pana faráře a kostel, a tak se nikdy 
nedozví, co se stalo poté, když Ježíš vyrostl, jaký byl úžasný a moudrý. 
Proto jsme také na Hluboké začali s kurzem nazvaným „Křesťanství tak 
trochu jinak“, na kterém je každý vítán.

Když Ježíšův život na tomto světě vrcholil, chtěl Bůh lidem dát 
nepopíratelné znamení své lásky k člověku. Je to stěží pochopitelné pro 
lidi, kteří si myslí, že nemají hříchy a spíše vidí chyby na ostatních než 
na sobě. Křesťan ví, že není dobrý člověk. Možná se snaží být dobrým 
člověkem, ale mnohdy se mu nedaří dělat dobro. Pak to zpacká a dělá 
opak… a  svět vypadá tak, jak vypadá. Když člověk vnímá tuto svou 
neschopnost, mohl by být zoufalý. A  pak mu najednou přijde zvěst 
o Boží lásce neskutečně povzbudivá: Bůh poslal svého syna Ježíše na 
tento svět, aby nás učil žít život. Odhalil nám nejdůležitější přikázání: 
Miluj Boha celou svou bytostí a miluj bližního jako sám sebe. Dokonce 
řekl, že máme milovat své nepřátele. A  nejen, že to odhalil, ale sám 
ukázal, co znamená láska do krajnosti: jako nevinný se dal ukřižovat, 
zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby žádný člověk už nemusel zoufat, 
nemusel hřešit, nemusel mít strach ani před smrtí. Učinil nás skutečně 
svobodnými. Ukázal nám, jaká síla je ve slabosti, a že si už nemusíme 
na nic hrát, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme, a vydá se s námi na 
cestu.

Bez ohledu na to, zda jste již porozuměli nebo jen kroutíte nechápavě 
hlavou, Vás z celého srdce zvu na tzv. Velikonoční triduum. Začínáme 
na Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 v 18.00 hodin, kdy si připomínáme, jak 
Ježíš myl nohy svým apoštolům a ustanovil Eucharistii. I já budu mýt 
nohy 12 farníkům na znamení, že jsem si nepřišel nechat sloužit, ale 
chci sloužit těm, které mi Bůh dal. Mše svatá bude vysílána Radiem 
Proglas pro ty, kteří z  důvodu zdraví, stáří nebo kvůli práci se na 
bohoslužbu nemohou dostavit. Teple se oblečte, neboť bohoslužba 
bude trvat 90  minut. V  kostele jsou k  dispozici deky. Velký pátek je 
ve znamení Ježíšova utrpení a  ukřižování. V  15.00  hodin se můžete 
zúčastnit velkopátečního pásma „O  utrpení a  lásce“, které hudebně 
doprovodí známý cellista Petr Nouzovský skladbami J. S. Bacha. 
Po něm v  16.30 začnou velkopáteční obřady u  odhaleného Božího 
hrobu, který bude v  kostele nově instalován. Na Bílou sobotu bude 
možné navštívit kostel pro soukromou modlitbu a bude i příležitost ke 
sv.  zpovědi. Zvu Vás všechny, zejména ty, kteří už dlouho u  zpovědi 
nebyli. Kdo by chtěl zažít obřady Velké noci, je zván na Hosín. Boží 
hod velikonoční společně oslavíme v tradičních 9.00 hodin a můžete 
přinést své domácí pokrmy, které následně požehnám, jak bývalo 
starobylým velikonočním zvykem našich předků.

Žehnám + Vám.
Otec Tomas

Kurz „Křesťanství tak trochu 
jinak“ pokračuje
Prvního setkání kurzu „Křesťanství tak trochu jinak“ se zúčastnilo 
kolem 20 osob. Myslím, že všichni odešli nadšení, a  těší se na další 
setkání ve středy 5. dubna, 19. dubna a 10. května. Od 17.30 hodin je 
mše svatá, kurz následuje v 19.00 hodin. Koná se v příjemné kavárně 
Central Souvenirs Bar v nové budově Podzámčí vedle kostela. A navíc 
tam připravují výborné nápoje…
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Letošní 47. ročník mezinárodní soutěže historických motocyklů 
a  automobilů připravil oslavnou jízdu americkému motocyklu značky 
Indian. Na startu jich bude přes dvacet, což je opravdu velké množství, 
počet pro české soutěže nebývalý.

Každý rok totiž sympatické setkání milovníků autíček i  motocyklů 
našich pradědečků na Křivonosce u  Hluboké nad Vltavou zdůrazní 
některou z mnoha značek starobylých strojů.

Proto letos jede motocykl Indian svou samostatnou kategorii. Přijedou 
motocykly z Prahy, Hlohovce, celého jihočeského kraje, ale také Německa 
i Rakouska. Stroje narozené počínaje rokem 1919 až do roku 1942.

Motocykly Indian se k nám do Československa dovážely ve značném 
množství, vysvětluje pan Vladislav Prokeš. Dovážel je sem jakýsi pan 
inženýr Mařík, vybudoval síť 50 prodejců a jako výhradní zástupce dodával 
motocykly i  do Maďarska, Jugoslávie, Rakouska a  Bulharska. Za dobu 
trvání fi rmy dovezl na 5000 strojů. Díky jemu, ale i  zásluhou mnohých 
obdivovatelů značky Indian, můžeme dnes potkat a  vidět tyhle krásné 
stroje. Byl to motocykl velmi úspěšný. Jezdili s  ním američtí policisté, 
motocykly Indian stejně jako Harley - Davidson sloužily velmi úspěšně ve 
službách armád I. i II. světové války. Motocykly Indian kdysi vozily členy 
hradní stráže prezidenta Československé republiky.

Indian jako značka přežil, ale ne u nás. Tady ho zahubila šikovná česká 
konkurence. Když Čezeta a  Jawa začaly vyrábět motocykly, dvoutakty, 
vytlačily Indiany z trhu. Americký Indian, krásný stroj, byl u nás drahý, to 
jste si buď koupili motorku, nebo postavili malou chaloupku. A tak není 
divu, že lidé začali raději kupovat jawu, jejíž prodejci byli tak šikovní, že 
zákazník přišel koupit malý motocykl jawa robot, ale nalákali ho na slevy, 
a odjížděl s jawou 175.

Křivonoska – soutěž historických motocyklů a automobilů
Dne 6. května 2017
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A  Jawa i  Čezeta se dostala až do Ameriky. Po roce 1945 jsme měli 
v Americe zastoupení pro obě značky motorek. Jenže přišel Marshallův 
plán a  hotovo… V  Čechách bylo vymalováno. Zato je krásné, že ještě 
dneska mají tamější fanoušci ve Státech tyhle naše motorky poschovávané 
v originál bednách z roku 1947, nerozbalené…

Kolik závodníků přijede na letošní ročník Křivonosky?
Přihlášeno je 288 lidí, s vozidly do roku 1945, vyloučeny jsou repliky – 
stejně už větší prostor nemáme, Křivonoska praská ve švech.

Letošní trasa povede po jižní straně okruhu jižních Čech. Startujeme na 
Křivonosce, trasa se jede směrem Hluboká, lovecký zámek, Čejkovice… 
do Vodňan a zpátky přes Dívčice, Mydlovary a Munice.

Trasu mírně zkrátíme jen pro nejstarší stařečky automobily, pokud 
budou chtít, smyčku u  Vodňan mohou vynechat. Na majitele ohled 
nebereme, jde nám spíš o vzácné automobilové aparáty.

Čas závodu je stanoven do určitých limitů, abychom byli schopni 
závod uzavřít. Musíme totiž zase nahnat závodníky zpátky do stáje na 
Křivonosce… Občas zastavují u přilehlých restaurací. Užívají si krásné 
krajiny, krásného dne, mávají na fanoušky kolem tratě. Což o to, jeden – 
řidič, zůstává zpravidla střízlivý, ale ty posádky si chtějí užít dne! Třeba 
hasiči. Pravda, je to motoristický svátek, budiž jim přáno. Na Hluboké 
zastaví, zatroubí, už tady na ně čekají, turisté mají radost, místní snad také, 
dědkové se kochají, děti jsou nadšené autíčky a všichni máme radost.

Tři sta aut je hodně, včetně motocyklů, ba i nějaký bicyklista se najde…
Však jsme taky největší závod historických vozidel ve střední Evropě. 
Ale velocipédisté nesoutěží, ti zdobí a pomáhají. Naší součástí je spolek 
zv. Podšumavan, a lidé od nich mají jak auta, tak i jízdní kola. Obléknou 
dobové oblečky, jsou to recesisté. Dneska už si můžete pořídit i naprosto 
přesnou kopii vysokého kola se zadním maličkatým, přesně takového, s 
jakým jezdili průkopníci cyklistiky.

A také je na Křivonosce hezké, že nediskriminuje ženy závodnice.
Máme šikovné ženské, řidičky, které strčí leckoho do kapsy. Můžu 
vyprávět o  takových, které umí zacouvat s náklaďákem tak, že chlapům 
okolo spadne brada. V  osmdesáti jezdí jako dvacetileté závodnice, to 
si nedovedete představit. Některé jsou na startu každý ročník, některé 
přijedou přes moře... Jsou to lidé, žijící s autíčky a vůní benzínu celý život.

Časový harmonogram
5. května 15:00-20:00 přejímka vozidel v autokempu Křivonoska
6. května 7:00-9:00 přejímka vozidel
10:30 rozprava s jezdci
11:00 START soutěže
16:00-17:00 CÍL
20:00 společenský večer s vyhlášením výsledků
7. května odjezd účastníků

Velikonoční neděle 16.  dubna bude patřit tradičnímu velikonočnímu 
jarmarku, který se uskuteční na nádvoří hotelu Štekl v  blízkosti zámku 
Hluboká. Přivítejte svátky jara tradičními velikonočními zvyky a originálními 
aktivitami v tvůrčích dílnách v rámci „Stezky za obřími kraslicemi“.

Nádvoří hotelu pokaždé nabídne klidnou atmosféru zámecké pohody bez 
městského shonu, s okolním jarně se probouzejícím parkem, s výhledem do 
krajiny kolem Hluboké. Jarmark láká pestrým programem pro děti, které se 
mohou těšit na malování na obličej, výrobu šperků a korálků, čokohrátky 
či malování kraslic voskovou technikou. Do výroby korálků, pletení 
košíčků a  ozdobných předmětů z  papíru, floristických dekorací s  jarními 
motivy či ruční výroby mýdla se rádi zapojí i rodiče. K ochutnávce budou 
vína z vinařství Hruška, čokošperky Hagia nebo výborný domácí karamel 
z Českého Krumlova.

Velikonoční jarmark potrvá od 9:30 do 17:00. Venkovní stánky vám zavoní 
pod nos nabídkou křupavé cmundy, sladkými palačinkami či domácími 
buchtami, svařeným vínem a čajem na zahřátí. Využít můžete také nabídky 
speciálního poledního menu a posedět v klidu a teple restaurace Štekl.

Chcete-li jaro přivítat svěží a odpočatí, a trochu se rozmazlit po dlouhé 

Svátky jara na Šteklu zimě, pak zavítejte do wellness hotelu Štekl a dopřejte si chvilku sami pro 
sebe. Užijte si relaxační masáž od zkušených thajských masérek, výhodná 
nabídka s 30% slevou trvá od středy do pátku. K dispozici je i privátní sauna, 
privátní whirpool nebo bazén s protiproudem. Jaro je nejkrásnější čas roku, 
a příjemné zážitky k němu patří. Těšíme se na Vás!

Více informací na http://www.hotelstekl.cz/
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Přijímání dětí do mateřské školy 
pro školní rok 2017 - 2018
Přijímání dětí pro nový školní rok 2017-2018 bude probíhat postupně na 
3 pracovištích v době od 8,00 hod. do 11,30 hod. vždy jeden den v měsíci 
květnu 2017.

MŠ Masarykova 62 středa 3. 5. 2017
MŠ Masarykova 56 čtvrtek 4. 5. 2017
MŠ Ruská 527  pátek  5. 5. 2017

Bližší informace k Přijímání dětí do MŠ budou zveřejněny na webových 
stránkách MŠ Hluboká nad Vltavou (http://www.ms.hluboka.cz/) 
v průběhu měsíce dubna 2017.

Nevíte, do kterého předškolního zařízení v  blízkosti vašeho bydliště 
zapsat svého předškoláka?

Přijďte se v  úterý 18.  dubna  2017 podívat a  prohlédnout mateřskou 
školu. Na všech pracovištích Mateřské školy Hluboká nad Vltavou bude 
probíhat „Den otevřených dveří“. Zákonní zástupci si v době od 9.00 hod. 
do 11.00 hod. mohou prohlédnout prostory jednotlivých předškolních 
zařízení a získat potřebné informace k chodu jednotlivých odloučených 
pracovišť.

MÍSTNÍ POPLATKY
Výše místního poplatku za komunální odpad činí pro rok 2017 opět 
pouze 100 Kč za osobu a rok se splatností k 31. květnu. Během měsíce 
dubna, případně začátkem května vám doručíme složenku.

Inventarizací pohledávek bylo zjištěno, že nejen na poplatku za 
komunální odpad, ale i  poplatku ze psů jsou stále velké nedoplatky 
z  minulých let. Upozorňujeme vás na tuto skutečnost a  vyzýváme vás 
o kontrolu svých účtů.

V  případě, že poplatek není uhrazen včas nebo ve správné výši, 
vyměří město tento nedoplatek „Platebním výměrem“ podle § 11 zákona 
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a v souladu se zákonem č. 280/2009 
Sb. daňový řád.

Platební výměr může být doručen jako listovní zásilka nebo formou 
hromadného předpisného seznamu. O tom vždy městský úřad informuje 
vyhláškou zveřejněnou na úřední desce (§ 49 zákona č. 280/2009 Sb.).

Také vás upozorňujeme, pokud Vám nebude možné platební výměr 
doručit, obdržíte oznámení o uložení zásilky po dobu 10 dnů. V případě, 
že si v této lhůtě zásilku nevyzvednete, považuje se takováto písemnost 
podle § 47 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád za doručenou.

Pokud však nebudou splněny ani podmínky Platebního výměru, 
následuje vymáhání podle § 175 daňového řádu daňovou nebo soudní 
exekucí.

Nečekejte, až u vás zazvoní exekutor a přijďte vyrovnat všechny své 
dluhy!!!

Naše město zavádí Mobilní rozhlas!

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v našem 

městě novou službu Mobilní rozhlas - www.mobilnirozhlas.cz. Nově Vás 
budeme informovat o  aktuálním dění pomocí různých komunikačních 
kanálů. Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete 
ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a  e-maily o  důležitých 
aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na 
kulturní události a mnoho dalšího.

Jak se zaregistrovat?
1) Vyplněním online registračního formuláře na hlubokanadvltavou.
mobilnirozhlas.cz
2) Vyplněním registračního formuláře, který naleznete vložený v  tomto 
vydání zpravodaje a  jeho odevzdáním na městském úřadě, v  městské 
knihovně nebo v infocentru

Co Vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace - povodňové nebezpečí, varování před výkyvy 
počasí, zhoršená smogová situace, krizové řízení
Informace z radnice - upozornění na odstávky vody, výpadky elektrické 
energie či plynu, čištění ulic, umístění kontejnerů na bioodpad, změny 
úředních hodin institucí, uzavírky silnic, upozornění na termíny 
a povinnosti
Kulturní a sportovní akce - pozvánky na kulturní události, pozvánky na 
sportovní utkání, informace z cyklostezek, pořádání zábavních akcí pro 
děti, pozvánka do letního kina
Zpětná vazba - odpovědi na referenda a  ankety, potvrzení účasti na 
akcích, odsouhlasení záchranných aktivit, názory občanů na dění v obci

Služba je pro registrované zdarma! Registrujte se online na 
hlubokanadvltavou.mobilnirozhlas.cz

MAUZ
Přijďte si pro denní dávku klobáskových a paštikových emocí! 
České poctivé uzenářství s tradičními recepty je tu pro vás. 
Denně od 7 do 14,30 hod. Nově otevřeno po rekonstrukci!

Tyršova 12,
tel.: 387 965 029
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Nebuďte otrávení!
Jaro je tady, a  díky našim zahrádkám či výletům do přírody můžeme 
znovu obdivovat rozkvetlé květiny a  keře. A  nejen květy, i  listy, kůru… 
I naše děti či vnoučata milují kytičky a rády si hrají s lístečky či větvičkami. 
Málokterý z dospělých si uvědomí, jaké nebezpečí může znamenat dětská 
hra „na vaření“ třeba s listy oleandru. A pokud si s vidinou zdravé jarní 
stravy do svých pokrmů přidáváme květy sedmikrásky či kopřivy nebo 
medvědí česnek, měli bychom také velmi důrazně naše potomky poučit 
o tom, že pokud jsou některé rostliny zdravé a léčivé, je také mnoho těch, 
které – naopak – mohou způsobit nevolnost, bolest i smrt.

Naše jedovaté rostliny

V  případě příznaků otravy je nutno okamžitě povolat lékaře. První 
pomocí je většinou vyvolání zvracení a podávání živočišného uhlí.

1. Oměj šalamounek (Aconitum plicatum) 
vytrvalá prudce jedovatá bylina vysoká až 1,5 m se 
ztloustlým řepovitým kořenem a  modro-fialovými 
květy tvořícími hroznovitá květenství. Patří do 
čeledi pryskyřníkovitých. Oměj šalamounek roste 
na vlhkých místech v  lesích a  u  potoků horského 
pásma. V  zahradách se vysazuje jako dekorativní 

trvalka, v  přírodě je chráněn zákonem. Oměj obsahuje směs prudce 
jedovatých alkaloidů, hlavně akonitin, který je jeden z  nejprudších 
a nejrychleji působících známých jedů. Pro člověka je smrtelnou dávkou 
již 3 - 4 g akonitinu. Dříve hodně používán v lidovém travičství. Při otravě 
akonitinem, se první příznaky dostaví za několik minut a  celá otrava 
proběhne v několika hodinách za stálého vědomí. Smrt nastává zástavou 
dechu a  srdce po 3 až 6 hodinách, při velké dávce i  po 15 min. I  těžce 
otrávený se může uzdravit, pokud se udrží srdeční a  dýchací činnost 
v chodu. Podobné účinky mají i naše další druhy – oměj vlčí (A. lycocto-
num), oměj jedhoj (A. anthora) a oměj různobarvý (A. varie- gatum).

2. Durman obecný (Datura stramonium), 
jednoletá prudce jedovatá, až 2 m vysoká bylina, 
patřící do čeledi lilkovitých. Má bílé květy ve tvaru 
trubky. Roste na rumištích, kolem plotů a cest. Také 
jako plevel v  dobře hnojených plodinách. Někdy 
bývají jeho podobně jedovaté šlechtěné odrůdy 
pěstovány jako okrasné rostliny v  zahradách. 

Nejvíce alkaloidů je v žilkách a řapíku. Používán v travičství, ale také jako 
rostlina čarodějná, vzhledem k působení na nervovou soustavu formou 
halucinací. Díky velkým trubkovitým květům různých odstínů přitahuje 
na zahradách i v přírodě malé děti. Durman není nebezpečný jen pro své 
silné toxické vlastnosti, ale i  díky vyvolávání silných halucinací, kdy se 
člověk může smrtelně zranit, např.  realizací pocitu schopnosti létat, etc. 
Po odeznění otravy nekončící smrtí, nastupuje amnézie a zůstává jen pocit 
ošklivého těžkého snu. K otravě může dojít i  inhalací výparů při pálení 
rostliny nad ohněm.

3. Rulík zlomocný (Atropa bella-donna) je 
prudce jedovatá statná, až 180 cm vysoká vytrvalá 
roslina z  čeledi lilkovitých. Roste od nížin až po 
pahorkatiny na loukách v  polostínech. Má fialové 
květy, ze kterých se potom stanou nádherné 
černé plody podobající se třešním. Je považována 
za nejnebezpečnější středoevropskou jedovatou 

rostlinu, odhaduje se, že otravy rulíkem zlomocným tvoří zhruba polovinu 
všech vážných otrav rostlinného původu na území České republiky. Celá 
rostlina je prudce jedovatá, smrt nastává utlumením srdeční činnosti 
a  zástavou dechu. Člověk se může otrávit přímou konzumací plodů, 

smrtelnou dávkou jsou u malého dítěte už 3 bobule (!), u dospělého asi 10. 
Otrávit se dá i nepřímou konzumací přes kozí mléko či kozí maso, pokud 
koza tuto rostlinu sežrala.

4. Náprstník velkokvětý (Digitalis 
grandiflora) je 40–120 cm vysoká, 
vytrvalá a  prudce jedovatá rostlina z  čeledi 
jitrocelovitých. Světle žluté trubkovitě 
zvonkovité květy s  hnědými fleky uvnitř 
květu vyrůstají v  jednostranném hustém 
hroznu. Náprstník najdete na loukách 

a  v  lesích hlavně v  pahorkatinách. Nejvíce alkaloidů je v  listech. 
Nejjedovatější je náprstník velkokvětý, ale i  náprstník červený, žlutý 
a vlnatý je prudce jedovatý. Smrtelně otráví i vodu, ve které před tím byl. 
Smrtelná dávka pro dospělého člověka jsou již cca 3 listy, ale protože má 
velmi hořkou chuť, k otravám dochází velmi málo. Při otravě náprstníkem 
dochází k poruchám zraku a srdečního rytmu vedoucího až ke smrti.

5. Blín černý (Hyoscyamus niger) je 
20 – 90 cm vysoká prudce jedovatá bylina, 
která odpudivě páchne. Má nápadné světle 
žlutofialové květy s tmavou výstelkou. Blín 
černý je hojný v  teplejších oblastech na 
rumištích, u cest apod. Zapleveluje hnojené 
polní a zahradní plodiny. Ve všech částech 

rostliny a  nejvíce v  semenech jsou obsaženy prudce jedovaté alkaloidy. 
Proto je jakýkoliv styk s  rostlinami blínu, především semeny, velmi 
nebezpečný a  při náhodném požití kterékoli části této hořce chutnající 
rostliny je lékařská pomoc nevyhnutelná. Uvádí se, že smrtelnou dávkou 
pro dítě je požití již 10 – 20 velmi drobných semen. Ve středověku byl blín 
využíván jako sérum pravdy, k omámení při bolestivých operacích i jako 
součást kouzelných nápojů a v neposlední řadě jako účinný jed v travičství. 
Náhodné otravy jsou vzácné, ale velice nebezpečné! Dochází k  nim při 
záměně kořene za kořen vzácnější kořenové zeleniny nebo semen za zrnka 
máku. Příznaky otravy jsou podobné jako u rulíku zlomocného (hlavní 
jedy obou rostlin jsou stejné) tj.  tlumením srdeční činnosti a  zástavou 
dechu.

6. Tis červený (Taxus baccata) je 
keřovitého nebo stromového vzrůstu, 
až 25 m vysokého, nevoní. Jako okrasná 
dřevina roste skoro všude. Je náš 
nejjedovatější strom, prudký jed taxin je 
v  jehlicích, kůře i  semenech. Růžové plody, 
které jsou ozdobou tisu, jedovaté nejsou, 

dokonce se používají na výrobu sladkého vína a  dají se jíst. Semeno je 
nutné nerozkousnout a vyplivnout, při náhodném požití nerozkousaného 
semene by se nemělo nic stát. Pokud ovšem otrava nastane, projevuje se 
velmi rychle – nevolnost, křeče, zvracení, poruchy srdeční činnosti a poté 
zástava dýchání. Zaznamenány jsou smrtelné otravy po čaji z jehličí tisu 
nebo po žvýkání jeho větviček či jehličí. Po rozžvýkání jehliček přichází 
otrava a  smrt tak rychle (v řádu desítek minut), že často nepomůže ani 
rychlý výplach žaludku. Jed je velmi nebezpečný i  pro zvířata, většinou 
zvířata zahynou ještě dříve, než vůbec dokončí hostinu.

7. Bolehlav plamatý (Conium 
maculatum), tato bylina dorůstá až 
do výšky 2 metrů. Bolehlav roste na 
návsích, rumištích, kompostech  apod. 
Otravy bolehlavem jsou poměrně 
vzácné, protože celá rostlina má 
odporně hořkou chuť a  při odkvétání 
páchne myšinou. Nebezpečí spočívá 
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hlavně v možnosti záměny s některou kořenovou nebo listovou zeleninou 
či kořením z čeledi miříkovitých (tj. mrkvovité rostliny). Smrtelnou dávkou 
může být již jeden gram sušených listů bolehlavu. Hlavní účinnou látkou 
je koniin. Vstřebává se v trávicí soustavě i přes pokožku, otrávit se lze i při 
intenzívním vonění ke květům. Nejprve působí povzbudivě, posléze ale 
začne obrna kosterního svalstva a  zástava dechu (člověk se za jasného 
vědomí udusí). Prognóza přežití otravy je obvykle vysoce nepříznivá. I při 
požití malého množství jedu (rostliny) je nutno co nejrychleji vyvolat 
zvracení a urychleně vyhledat lékařskou pomoc. Bolehlav od nejstarších 
dob nechvalně proslul jako travičská rostlina, pravděpodobně s  ní byl 
otráven Sokrates.

8. Skočec obecný (Ricinus communis), 
v  našich podmínkách dorůstá skočec asi 
dvoumetrové výšky, v tropech a subtropech až 
pěti metrů. Plod je tobolka s ostny obsahující 
semena, jejich slupka obsahuje jed ricin, 
který způsobuje pomalou a  bolestivou smrt 
s  postupným kolapsem oběhové soustavy 
a otravou krve. Proti tomuto jedu neexistuje 

žádný protijed. Smrtelná dávka je 15 – 20 semen pro dospělého člověka, 
pro děti 4  – 5 semen. Je považován za nejjedovatější rostlinu na světě. 
Gram prudce jedovatého ricinu je 6000x jedovatější než kyanid. Dávka 
ricinu o velikosti jediného zrnka soli dokáže usmrtit dospělého člověka. 
Ricinovým jedem, který byl nanesen na špici deštníku, byl v  roce 1978 
v  Londýně zavražděn bulharský disident Georgij Markov. Otrava se 
projevuje po dvou až třech hodinách příznaky podobnými chřipce, jed 
ricin poškozuje játra, slezinu i  ledviny. Jeden z  nejprudších rostlinných 
jedů způsobuje shlukování červených krvinek v těchto orgánech a jejich 
následné selhání. Smrt nastává pátý až osmý den, pokud se postižené 
osobě nedostane lékařské pomoci. U silnějších otrav je prognóza špatná 
i při maximální lékařské pomoci.

9. Oleandr obecný (Nerium oleander), 
nazývaný též bobkovnice. Až 5 m vysoký prudce 
jedovatý stromek s  podlouhlými kožovitými 
listy. Jed oleandru se využíval jako prostředkem 
na hubení krys, potkanů a myší. Jedovatý je i med 
z  květů oleandru. V  historii byly časté otravy, 
kdy lidé pojídali maso opečené na oleandrovém 
prutu, to končí těžkou otravou a někdy i smrtí. 

K usmrcení dospělého člověka stačí obvykle požít jen dva listy, u dítěte 
list jeden. Projevy otravy jsou podobné jako u jiných jedovatých rostlin – 
zvracení, průjem, horečka, třesavka, závratě, křeče, srdeční arytmie. Smrt 
nastává zástavou srdce.

10. Sotorek obecný (Abrus precatorius) nazývaný 
též sotorek růžencový je bobovitá rostlina pocházející 
původně z tropů a subtropů Asie, nyní se vyskytuje 
také v  Africe a  Americe. Je známá pro svá krásná 
červeno-černá semena, která se používají pro výrobu 
růženců a šperků. Jsou však silně jedovatá, protože 
obsahují jed abrin. K otravě ovšem může dojít pouze 
v případě porušení jejich tvrdé vnější vrstvy. Otrávit 

se může člověk požitím narušených semen, doloženy jsou i  případy, 
kdy lidé zemřeli po nadýchání se výparů při výrobě šperků. Otrava se 
projeví během několika hodin. Otrava se projevuje zvracením, krvavým 
průjmem, krví v  moči a  halucinacemi; nakonec selžou ledviny, játra 
a slezina. U vdechnutí se otrava projevuje dýchacími problémy, horečkou, 
zvracením a  silným pocením; v  plicích se objeví voda a  nakonec dojde 
k  úplnému selhání dýchacího ústrojí. Smrt obvykle nastává po třech až 
čtyřech dnech. Smrtelná dávka jsou pouhé 3 μg abrinu. Listy a kořeny jsou 
sladké a nejsou jedovaté, proto se rostlině lidově říká indiánská lékořice.

11. Ocún jesenní (Colchicum 
autumnale), lidově naháček, je 
vytrvalá prudce jedovatá bylina 
z  čeledi ocúnovité. Obvykle 10–
20 cm vysoká s hluboko uloženou 
podzemní hlízou (10–15 cm pod 
povrchem). K otravě ocúnem může 
dojít zejména při neopatrném 

použití rostliny v bylinkářství nebo při záměně jeho listů s listy česneku 
medvědího. Možná je též otrava skrze mléko ovcí a  koz, které ocún 
zkonzumovaly. Smrtelná dávka semen činí 5-10 kousků. Obzvláštní 
citlivost vůči otravě ocúnem projevují děti. Jed se vstřebává pomalu, proto 
se první příznaky objeví 2-6 hodin po konzumaci. Jde o pálení a škrabání 
v ústech, potíže s polykáním, nevolnost, zvracení, průjem a střevní křeče. 
Dochází k  silnému močení s  příměsí krve. Otrava bez lékařské pomoci 
pokračuje pomalým ochrnutím, otokem plic s  dýchacími problémy 
a selháváním ledvin a může vést ke smrti.

12. Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), je prudce jedovatá 
rostlina čeledi miříkovitých. Statná, 30-150 cm vysoká 
vytrvalá bylina, voní podobně jako petržel. Přirozeně 
se vyskytuje ve střední a  severní Evropě, severní Asii 
a na severozápadě Ameriky. K otravě dochází nejčastěji 
záměnou nasládle chutnajícího oddenku za kořen petržele, 
nebo použití listí rozpuku místo listí petržele, celeru nebo 
pastináku. Oběťmi jsou nejčastěji děti. Smrtelnou dávkou 

jsou již 2 gramy kořene (oddenku). Otrava nastupuje velice rychle, často 
se první příznaky objeví již po několika minutách. Objevují se pálivá 
bolest v  ústech a  hrdle a  zvracení, následně křeče a  srdeční a  dýchací 
obtíže a smrt. V případě otravy je nutný okamžitý převoz do nemocnice. 
U  silnějších otrav je prognóza špatná i  při maximální lékařské pomoci. 
V severní Americe se vyskytuje velmi jedovatý příbuzný Rozpuk skvrnitý 
(Cicuta maculata).

A pod čarou ve zkratce pár dalších, na které bychom si 
měli dávat také pozor.

Kulčiba obecná, lidově strom smrti. Tento východoindický strom rodí 
semínka, obsahující jeden z  neprudších jedů  – strychnin. Ten je silně 
hořký a  náhodná otrava je proto vzácná. Strychnin byl také oblíbenou 
součástí šípových jedů kurare, byl používán v lékařství i  jako dopingová 
látka ve sportu, dodnes se používá v nástrahách na hubení hlodavců. Při 
otravě dochází k prudkým křečím a smrt následuje po úplném ochrnutí 
dýchacího centra.

Bolševník velkolepý vážně rozvrací ekosystém a  také svými 
fototoxickými látkami způsobuje velmi ošklivé podráždění lidské kůže. 
Kontakt rostliny s  kůží způsobuje velmi bolestivé a  špatně se hojitelné 
puchýře, i  samotné výpary z  pokosených rostlin vyvolávají nevolnost 
a závratě.

Vraní oko čtyřlisté, v lese se často plete s krásnou velkou borůvkou. Jde 
o rostlinu s prudkými jedy, ale v trávicím traktu se špatně vstřebávají. Chuť 
bobulí je víceméně odporná a rostlina nepříjemně zapáchá, takže otravy 
jsou vzácné i u dětí.

Jmelí, je parazitující rostlina, která v listech a větvičkách (ne v bobulích) 
ukrývá toxické směsi proteinů. Při požití nastávají velmi bolestivé krvavé 
průjmy, křeče a zvracení.

Koukol, se vysévá v zahradách jako ozdobná letnička, dříve byl plevelem 
v obilí a mohl obilí po semletí kontaminovat svými jedovatými semeny, 
s negativním dopadem na zdraví lidí a případně i zvířat obilím živenými.

Štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides) neboli zlatý déšť je okrasný 
keř nebo strom s  převislými větvemi Je jedovatý, po požití již několika 
semen může nastat nepříjemná otrava.

Vistárie (Wisteria) je jedovatá okrasná popínavá dřevina. Nejjedovatější 
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jsou její semena, která má uložena v  luscích. Ty si mohou hlavně děti 
splést s  fazolovými lusky a  ochutnat je, pouhá dvě semena mohou dítě 
zabít, dospělého člověka asi deset semen. Po pozření semen se objeví 
nevolnost a  křeče. I  přes lékařskou pomoc trvá zhruba týden, než tyto 
problémy zmizí.

Rododendron (Ericaceae) je nádherný okrasný keř. Bohužel je 
také velmi jedovatý. Nejnebezpečnější jsou listy. V  nich je obsažen jed 
andromedotoxin, který způsobí nevolnost, potíže s  dýcháním a  zástavu 
srdce. Z listů si často sebevrazi připravují vražedný čaj.

Narcis (Narcissus) patří mezi první jarní kvetoucí rostliny. Jedovatou 
částí narcisu je cibulka. Jsou zaznamenány případy, kdy si ji lidé spletli 
s cibulí, která se používá v kuchyni. Když si cibulky zkonzumují, dostaví se 
nevolnost a křeče, které po několika hodinách končí smrtí. Šťáva z rostliny 
způsobuje nepříjemnou vyrážku, proto bychom měli s  narcisy pracovat 
s rukavicemi.

Hortenzie velkokvětá (Hydrangea macrophylla) je oblíbená okrasná 
rostlina s květy všech možných barev. Nejjedovatější jsou u hortenzie její 
krásné květy. Jed hydragin má podobné účinky jako třeba kyanid. Nejprve 
přijde nevolnost a celková slabost. Jed poté začne působit na krevní oběh 
a srdeční rytmus. Úmrtí není časté, dnešní medicína poskytuje protilátky. 
Lidé s citlivou pokožkou by se hortenzie neměli moc dotýkat, může jim 
způsobit vyrážku.

Chryzantéma (Chrysanthemum) jako jedny z mála rostlin kvetou na 
podzim. Květy jsou různě zbarveny. Není znám jediný případ, kdy by 
člověk po jejich konzumaci zemřel. Ovšem především citliví lidé by měli 
být před ní na pozoru, může vyvolat alergickou reakci, zčervenání kůže, 
puchýře.

Dieff enbachie, je jedovatá rostlina, běžně pěstovaná jako dekorace. 
Děti a domácí zvířata by měli být před touto rostlinou chráněny, protože 
jim při případném sežvýkání listu oteče krk a mohou se udusit, naštěstí se 
dá otrava velmi úspěšně vyléčit.

Tabák virginský (Nicotiana tabacum)  – nepřímo má na svědomí 
nejvíce lidských životů, na následky kouření ročně umírá několik miliónů 
lidí.

Za zmínku stojí i  další jedovaté rostliny, z  těch známých např.  lilek 
černý, přeslička lesní nebo bahenní, vlaštovičník, břečťan, blatouch, 
kosatec, pryskyřník, škumpa, okrasný tabák (Nicotiana alata), 
zimostráz (Buxus sempervirens), třemdavy, konvalinky (Convallaria 
majalis) a mnoho dalších, méně známých. Z pokojových květin pozor na 
brambořík, klívii, fíkusy, fuchsii nebo vánoční hvězdu. Slabě jedovatý je 
také jalovec (Juniperus communis), cypřiš (Chamaecyparis) a túje (Th uja).

Zdroj: www.wikipedie.cz
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okrasných kaèírku, mulèovací kury 

zahradní zeminy a zeminy pro trávníky

www.tcminstitut.cz+420 734 202 818 seminare@tcminstitut.cz

Pět dní s tradiční 
čínskou medicínou
Zveme Vás na intenzivní pětidenní pobyt
s tradiční čínskou medicínou zaměřený
na uvolnění mysli, péči o tělo a zlepšení
pohyblivosti

V krásném prostředí Vás zkušení lektoři
seznámí se základy a metodami tradiční čínské 
medicíny:
 � Zacvičíte si qiqong
 � Proniknete do tajů čínské dietetiky
 � Získáte praxi v baňkování a moxování
 � Naučíte se samomasážní techniky
 � Zaměříme se na léčbu psychických 
a trávicích problémů podle TČM

9. 8. – 13. 8. 2017
Townshend Int. School, Hluboká n. Vltavou 

Zveme Vás na intenzivní pětidenní pobyt
s tradiční čínskou medicínou zaměřený 
na uvolnění mysli, péči o tělo a zlepšení 
pohyblivosti.

V krásném prostředí Vás zkušení lektoři 
seznámí se základy a metodami tradiční čínské 
medicíny:
 � Zacvičíte si qiqong
 � Proniknete do tajů čínské dietetiky
 � Získáte praxi v baňkování a moxování
 � Naučíte se samomasážní techniky
 � Zaměříme se na léčbu psychických 
a trávicích problémů podle TČM

9. 8. – 13. 8. 2017
Townshend Int. School, Hluboká n. Vltavou 
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Cyklistika

Své místo na Hluboké měly i cyklistické závody a nemám tím na mysli 
populární Setrvák, ani zběsilé závody u Muňáku na tzv. kolíbkách, ale 
oficiální cyklozávody, které sem čas od času zabloudily. Klasické silniční 
závody byly tu výjimkou, také silniční okruhy kolem Hluboké se neujaly, 
ale cyklokros v zámecké zahradě byl poměrně populární a vracel se na 
Hlubokou několik let se stoupající úrovní. A  patří sem pochopitelně 
i cyklistický závod hlídek, který pořádala škola, a který byl pro nás děti 
závodem velkého formátu.

K  silničním závodům, myslím těm klasickým, se příliš vzpomínek 
neváže. Jednou byla Hluboká cílovým místem nějakého etapového 
závodu, ale nepamatuji se rok a ani nevím, co to bylo za závod. Závodníci 
přijeli po silnici od Budějovic a pod hotelem Park byl cíl. Dívali jsme 
se na finiš, ale moc jsme neviděli. Peloton přijel pohromadě, zašustilo 
to a za pár vteřin bylo hotovo. Zkoušel jsem fotit na otcův starý foťák, 
harmoniku Balda, ale nevyfotil jsem nic. Závodníci nocovali v Hluboké 
a  večeři měli v  hotelu Podhrad. Samozřejmě jsme tam byli a  já jsem 
získal podpis brněnského závodníka Kříže, který jsem léta opatroval.

Ohromný cyklistický zážitek se datuje do roku 1964 a  šlo 
o  dojezd třinácté etapy Závodu míru, který se odehrál 23.  května na 
plochodrážním stadionu na Dlouhé louce. Závod míru byl tehdy 
slavným etapovým závodem a pro nás kluky nic většího neexistovalo. 
Navíc tehdy jel na čele celkové klasifikace náš závodník Jan Smolík, 
a  tak jsme 23.  května vzali kola a  s  tříhodinovým předstihem jeli na 
Dlouhou louku. Před dojezdem závodu se tam hrál fotbal, seskakovali 
parašutisté a vystupovali akrobati na motocyklech ČZ 150.

Na stadionu bylo natřískáno. Ač jsme přijeli hodně brzy, chytili jsme 
místo už jenom na vjezdu na stadion na bráně borců, jak se tomu vstupu 
říkalo díky Spartakiádě. Ale jak se později ukázalo, šlo o  strategické 
místo. Dojezdy na stadionech, to byla specialita Závodu míru. Bylo 
to jednak velice atraktivní pro diváky a  pořadatelům to umožňovalo 
předvést před dojezdem sportovně  – politickou show. Závod míru se 
od roku 1948 jezdíval vždy květnu a hlavními městy závodu byly Praha, 
Berlín a  Varšava, jejichž pořadí se všelijak střídalo. V  roce 1964 byla 
cílovým městem Praha a  v  Budějovicích končila předposlední etapa. 
V čele klasifikace jednotlivců, jak už jsem předeslal, byl náš závodník 
Jan Smolík a naše družstvo jeho vedení zuby nehty bránilo, především 
před náporem družstev SSSR a Polska. Pro nás kluky to byla obrovská 
událost, Závod míru měl opravdu svou váhu i  kvality a  jeho význam 
pro naši zemi byl stejný, jako byl význam Tour de France pro Francii 
a západní Evropu.

Sotva hlasatel na stadionu oznámil, že závodníci jsou deset kilometrů 
před cílem, začal stadion skandovat jméno Jana Smolíka a skandování 
stále sílilo. Za nepředstavitelné vřavy se přiřítil peloton na Dlouhou 
louku. Naši závodníci jeli na čele, ale byli opatrní, protože během dubna 
tu absolvovali přípravný závod přesně se stejným dojezdem, a  tak 

věděli, co dokáže udělat plochodrážní škvára s  galuskami závodního 
bicyklu. V  bráně borců se objevil lídr Sborné Kapitonov a  bušil do 
pedálů jako zběsilý. Kdyby se jelo rovně, tak by ho museli chytat až 
v  Lajtnovicích. Jenomže jak zatočil, šel nezadržitelně k  zemi a  zmizel 
v oblacích černého prachu. Jemu v patách se hnal Polák Bruzda. Ten už 
nestačil nijak zareagovat a poroučel se k zemi také. V tu chvíli dosáhl 
řev diváků maxima. Třetí jel náš Pavel Doležel. Ten moudře zvolil delší 
oblouk, najel až ke vnitřku dráhy a zatímco peloton brzdil, aby nenajel 
do ležících jezdců, pádil Doležel po okraji dráhy vstříc vítězství. Naši 
měli čelo obhospodařené dobře. Jan Smolík dojel pátý, hned za ním 
Lešetínský a devátý Volf.

Smolík tak udržel žlutý trikot nejlepšího jezdce a  udržel ho 
i v závěrečné etapě do Prahy. Stal se vítězem Závodu míru a my kluci 
jsme měli o jeden životní zážitek víc.

Další veledůležitou disciplinou pro nás kluky byl cyklokros. Ten 
se jezdíval v  zámeckém parku a  začínal od malých závodů okresního 
a krajského formátu, až se dopracoval do formátu mistrovství republiky. 
První cyklokros se jel, když jsme byli asi v šesté třídě. A nejlepší ze všech 
byl úplně ten první. Start byl u kapličky sv. Antoníčka a jelo se nahoru 
k zámku, odtud do zámeckého parku, kde se trať rok od roku měnila 
a zpátky ke kapličce se sjíždělo strmou a krkolomnou cestou, která vedla 
od cesty k zadní bráně Šteklu ke kapličce. Cesta to bylo relativně široká, 
ale strmá i pro pěší, bohatě protkaná kořeny stromů a také tu bylo dost 
kamenů. Kolem kapličky pak zatáčela zpět nahoru do kopce. Tady byl 
také cíl. Za našich časů byla tato cesta už nepoužívaná, a  jaký byl její 
původní účel, to nedovedu říci. V každém případě ale pro cyklokros to 
byla dráha velice dobrá, stoupání, sjezdy, výběhy, prostě bohatá nabídka 
možností, jak si tu slušně nabít hubu.

Když to tak hodnotím s  letitým odstupem, byl ten první cyklokros 
pořádán zřejmě krátce po nějakém náboru začátečníků. Kategorie 
dorostenců byly obsazeny až třiceti závodníky a  ti závodili hlava 
nehlava. Navíc pár dní v  týdnu pršelo, ale v  noci před závody přišel 
mráz a  namrzlé kořeny s  ledovkou pod listím udělaly z  té cesty pro 
závodníky dokonalou past. Hned v  prvním kole jsme nestačili zírat. 
Kluci se hnali dolů opravdu jako o  závod a  snad jenom dva nebo tři 
náhodou nespadli. Jak vzalo kolo na ledovce nebo namrzlém kořenu 
šmrnc, už nebyl prostor pro nějaký řízený pád a v roští kolem kapličky 
bylo rázem narváno. Do kapličky se ale jako zázrakem nikdo nestrefil, 
všichni se zvedli a většina pokračovala v závodě. V dalších kolech bylo 
už bouraček o něco méně, ale pořád dost, aby bylo na co koukat. Přišel 
tam taky malej P. a rozčílil se na nás, že jen koukáme, místo abychom 
závodníkům ukazovali, kudy mají jet, aby si nenatloukli. Než jsme mohli 
nějak zakročit, vletěl do dráhy, že jako bude závodníkům ukazovat. Co 
chtěl komu ukazovat, nebylo jasný, protože to klouzalo úplně všude 
a uklouzl i malej P. a vyskládal se přímo před přední kolo jednomu ze 
závodníků. Ten už neměl moc na vybranou a letěl přes řídítka i malýho 
P., skončil v  kotrmelcích a  šeredně si namlátil. Malej P.  si vysloužil 
sestavu velmi jadrných názvů, a protože nebyl dost rychlej, tak vyfasoval 
ještě kopanec do zadku.

Závod skončil, na startu se chystala hlavní kategorie mužů a my jsme 
se těšili na další masakr. Jenže ouha! Mužů vyrazilo jenom dvanáct 
a  závodili hlavně tam, kde to mělo smysl. Takže kolem nás jezdili 
krokem a někteří kopec prostě seběhli podél cesty mezi stromy s kolem 
na rameni. A tak jsme ostrouhali.

Cyklokros se konal v zámeckém parku ještě několikrát, ale podobný 
masakr už jsme nikdy nezažili, i  když trať po této cestě vedla ještě 
dvakrát nebo třikrát. Ne snad tolik let, ale většinou se jezdily dva 
závody za sebou v  rozmezí týdne nebo dvou. Příštím rokem jsme ale 
byli zklamáni, protože místo početné skupiny byli na startu jenom 
čtyři dorostenci a taky dráha už nikdy nebyla tak šikovně namrzlá jako 
poprvé. Hluboká se dočkala i  cyklokrosového závodu o  mistrovství 
republiky, který měl start na náměstí. Ač závody přilákaly hodně 
diváků, cyklokros tu hluboké kořeny nezapustil. Ani silniční okruhy, 

VZPOMÍNKOVÝ 
SERIÁL
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ZOO Hluboká
Hlubocká zoo v  roce 2016 vypustila do přírody 211 
živočichů. Většina z  nich byla přijata a  následně 
ošetřena a  uzdravena v  záchranné stanici. Zpět do přírody bylo 
vypuštěno např.  39 poštolek obecných, 3 výři velcí, 14 jedinců 
několika druhů netopýrů, 5 užovek obojkových nebo vzácná 
potáplice severní.

Zároveň se přímo v  zoo podařilo odchovat několik mláďat 
druhů, které také mohly být vypuštěny do přírody  – např.  2 
poštolky obecné, 18 kvakošů nočních, 5 sov pálených nebo 22 syslů 
obecných.

Zpět na svobodu se dostal i  1 orel mořský, který byl zabaven 
Českou inspekcí životního prostředí.

Mláďata poštolky obecné vyrotla a odlétla.

DUDEK A SVIŠTI SOUTĚŽÍ
v soutěži o „odchov roku“ 2016, kterou vyhlašuje sdružení Česká 
zoo. Jde o ocenění práce chovatelů a také ostatních pracovníků zoo. 
Kromě odchovu roku se totiž vyhlašuje i  „stavba roku“. A  právě 
v  této kategorii zoo Hluboká cenu „BÍLÉHO SLONA“ získala již 
dvakrát  – v  roce 2011 za stavbu tropického pavilonu Matamata 
a  roku 2014 za areál Nová setkání s  expozicemi pro zvířata 
z  palearktické oblasti (tygr, rosomák, kamzík, orel skalní  aj.). 
Uvidíme, jak se bude dařit dudkům a svišťům. Držte jim palce.

Zprávy ze záchranné stanice: první a snad i poslední „zbytečně“ 
zachráněný zajíček.
Je jaro. Připomínáme, že v přírodě matky často od svých mláďat 
odcházejí a nechávají je samotné. Pokud mláďata nejsou zraněná, 
nechte je raději v klidu na místě.

Více informací o tom, co dělat s nalezenými mláďaty můžete najít 
na: www.zoohluboka.cz/

které se jely jednou nebo dvakrát po bývalém motocyklovém okruhu, 
vyzněly hluše, a tak co vím, se na Hluboké pak dlouho žádný cyklistický 
závod nejezdil.

Býval tu ale závod, který pořádala škola a který se u nás těžil značné 
vážnosti a  pozornosti. Myslím, že se jezdíval na jaře a  byl to závod 
tříčlenných hlídek, které kromě jízdy na kole plnily i další úkoly. Byla tu 
zkouška z pravidel silničního provozu, poznávaly se dopravní značky, 
ptáci, listí stromů, určovaly se světové strany, býval tam i hod granátem 
a střelba ze vzduchovky. Startovalo se ve sportovním areálu v Podskalí 
u fotbalového hřiště a trať nebyla vůbec jednoduchá. Podél Vltavy se jalo 
až ke Kampanově ďouře, odtud nahoru k hájovně u Janečka a pak Starou 
oborou kolem Zlatýšovic na rozcestí U pěti lip a odtud ke vratům obory 
poblíže rybníka Nový. Trasa pak vedla po asfaltce zadem na Fidelák, 
kolem Lepšovny do Hamru, Podskalí a k fotbalovému hřišti, kde byl cíl.

Vždy asi dva týdny předem byly ve výkladní skříni holičství pana 
Souchy na hlavní třídě vystavené ceny. Chodili jsme se na ně dívat a těšili 
se na závody. Ceny byly na tehdejší dobu pro nás velmi atraktivní. Byly 
tam ešusy, hliníkové stanové kolíky, tenisové a  ping pongové míčky, 
pálky na ping pong, tábornické tříbarevné baterky  apod. Protože šlo 
o  poměrně náročný závod a  zčásti na silnicích s  běžným provozem, 
směla startovat družstva až od šesté třídy výše.

Závod jsem jel dvakrát. Jednou jako začátečník se dvěma děvčaty 
ze třídy, to jsme neměli šanci a  skončili hluboko v  poli poražených. 
Podruhé jsem jel v  dobrém družstvu a  jeli jsme dobře. Sice jsme 
nepoznali nějaké ptáky a  listí, ale jinak jsme si vedli dobře a  měli 

jsme to rozjeté na nějaké sedmé, osmé místo. Jenže nakonec jsme se 
dozvěděli, že jsme vynechali jednu průjezdní kontrolu a skončili jsme 
někde na patnáctém místě. To nám bylo divné, ono se totiž kontrolu 
dost dobře minout nedalo. A nedostali jsme ani diplomy, protože ty byly 
vypsané na jiná jména, neboť jsme se údajně špatně nahlásili. Inu, to už 
bylo trochu moc a hlavně já jsem tomu nevěřil, protože jsem družstvo 
přihlašoval a že bych neuměl číst a psát… Inu, nakonec jsme zjistili, že 
nás zařízl soudruh učitel, který nás sice neučil, ale o prázdninách nás 
někde potkal a my jsme jej nepozdravili, což on si vztáhl velice osobně 
a na oplátku nám připravil toto nepříjemné překvapení. Ale nemuseli 
jsme to ani zjišťovat, protože on se s tím později ani netajil a jednou na 
nás na ulici křičel:

„Vy si myslíte, že já vám budu jako blbec vypisovat diplomy a vy mě 
ani nepozdravíte!?“

Inu, pedagog je holt pedagog. Někdy také demagog, s tím se nedá nic 
dělat. Ale na tom, že šlo o velice pěkný závod a mezi námi ceněný, to nic 
nemění. Já už jsem pak závod nejel, mí parťáci jeli v jiném družstvu, ale 
díru do výsledků žádnou neudělali.

Jaká je historie toho závodu, to bohužel nevím. Nevím, kdo ho 
vymyslel, nevím, kdy začal a  kdy skončil. Což je škoda, protože jeho 
autor by si zasloužil pochvalu. A  jak by řekl pan Donutil: „Před 
rozvinutou zástavou!“

Vzpomínkový seriálek píše MUDr. Věnceslav Černý
Ilustrační foto: Cykloturisti v roce X. přidal MUDr. Černý
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Lovecký zámek Ohrada
Národní zemědělské muzeum Ohrada
Lesnictví, myslivost, rybářství a zámek

Výstava Les pramenů a příběhy lesů
Zážitková a vzdělávací výstava o lesích a lesnictví, krajině a řece. Zážitky, 
hry a poznání – do 30. září 2017.
Projekt tvoří mezinárodní tým umělců a odborníků:

Wade Kavanaugh a  Step hen B. Nguyen  – výtvarníci (USA); Vladimír 
Václavek – hudebník, lesní šaman (ČR); Tomáš Žižka – scénograf, pedagog 
(ČR); JAKUB NEPRAŠ - výtvarník (ČR); Václav Kinský – lesník, spisovatel, 
produkční (ČR)

Pro rok 2017 připravil tento tvůrčí tým zážitkovou expozici s názvem „LES 
pramenů“, která návštěvníkům představí příběhy lesa a lesnictví s vazbou 
na historii i  současnost magického místa hlubockých obor, řeky Vltavy 
a okolních lesů jako předobraz našeho životního prostoru.

Inspirováni krajinou rybníků, řekou Vltavou a  rozsáhlými lesními 
komplexy, budeme vyprávět příběhy a  spolu s  návštěvníky prožívat 
v Národním zemědělském muzeu na Ohradě tradici i současnost českého 
lesnictví.

Naše výstava má kromě her a zážitků také edukační náplň – ve srozumitelné 
formě přibližuje a  vysvětluje principy trvale udržitelného hospodaření 
v lesích, návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavostí a poznatků z lesnictví.

V  návaznosti na expozici připravujeme doprovodné programy 
v  Národním zemědělském muzeu Ohrada (dílny, koncerty, divadla, 
čtení aj.).

Tým vytváří umělecké expozice, instalace a  divadlo v  netradičních 
prostorách se zaměřením na koncept les, lesnictví a  krajina… Realizoval 
expozice: LES Příběhy pěti stromů (Sladovna Písek 2014), LES Příběhy 
stromů a lidí (Národní zemědělské muzeum v Praze 2015/2016), recykLES 
(Národní zemědělské muzeum Praha 2016/2017 k 31. 12. 2016 15.000 osob) 
ve vlastní produkci a novými způsoby návštěvnické péče.

Klíčová environmentální témata tvůrci zpracovávají zážitkovou formou, 
propojenou odborností, zážitky a hrou a věnují se novým metodám muzejní 
a galerijní edukace a defi nují interaktivitu v českém kulturním prostoru.

PŘÍBĚHY, HRY A EDUKACE
ojedinělý výstavní projekt v České republice i evropském prostoru
– téma lesa a lesnictví je podáváno formou lesních příběhů v rámci zážitkové 
výstavy, která je kromě prvků vzdělávání zaměřena na rozvoj emočních 
prožitků, fantazie a kreativity
– celou výstavou návštěvníky provází vypravěč, který rozehrává interaktivitu 
a hry, vypráví příběhy a zavádí návštěvníka improvizací do dějů výstavy
– netradiční je doprovodný program a celé odborné vypravěčské zázemí
– unikátní je umělecká forma interaktivních objektů, zvuků, hudby, projekcí 
a světel

CÍL
– dívat se na les jinak
– zprostředkovat veřejnosti díky silnému prožitku les jako inspirující zdroj 
a komunikující živý systém
– vytvořit silný prožitek, přístupný dětem i dospělým – tím je vést k vnímání 
lesa prostřednictvím kombinace vyprávění příběhů, umění a her návštěvnost

Otevření výstavy: 3. 5. 2017
Otevření výstavy: 3. května 2017 – slavnostní vernisáž
Výstava potrvá do 30. října 2017
Výstavu Les pramenů a  příběhy lesů - pořádá v  NZM Ohrada Lesy 
ČR, s. p. Spolek „mamapapa“ realizuje umělecké i technické zpracování, 
obsahovou dramaturgii a koncepci zážitkového provozu.

Hlubocký pivovar otevřel novou 
zahrádku

Jaro v restauračních zahrádkách je tady!

Konečně pár teplých dnů před aprílem a hlubocké zahrádky rozkvetly. 
Fungl nová u hlubockého pivovaru zabydlela náměstí, ale ani ostatní 
zahrádky u restaurací nenechalo sluníčko v klidu. A hosté rádi usedali, 
a hřáli se po dlouhé zimě u kafíčka, u pivíčka, ba i zmrzlina se dostala do 
kornoutků a na čerstvé povětří, dobře ví, že nastává její čas...
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Zlatý jelen Slávy Štochla 2017

1. 4. 2017 – 30. 7. 2017
V  tzv.  Rybářské chodbě loveckého zámku Ohrada budou od dubna do 
konce července 2017 vystaveny nejlepší fotografie z předchozích ročníků 
soutěže, které v červnu doplní nejúspěšnější letošní fotografie.

Do soutěže se může přihlásit každý fotograf žijící v  ČR nebo SR bez 
ohledu na členství v  myslivecké organizaci či fotografickém klubu. 
V  letošním roce byly vyhlášeny následující čtyři kategorie  – Savci, 
Ptáci, Ostatní živočichové a  Ze života myslivců. Výsledky soutěže 
budou slavnostně vyhlášeny na Národních mysliveckých slavnostech 
24. června 2017, nejlepší fotografie pak doplní výstavu.

Sláva (Jaroslav) Štochl (1913–1990) byl významný český fotograf, 
jenž nalézal inspiraci zejména v živé přírodě. Jeho mottem bylo „Ulovit 
a nechat žít“. Soutěž, jež dnes nese jeho jméno, byla založena v roce 1986.

Pořadateli výstavy jsou zámek Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti 
a rybářství, Českomoravská myslivecká jednota a časopis Myslivost.

Příroda v obrazech Heleny 
Grocholové
1. 4. 2017–30. 6. 2017
Od začátku dubna budou v nově rekonstruovaných sálech zámku Ohrada 
k vidění obrazy Heleny Grocholové, z nichž část si budete moci doslova 
osahat. Výstava nazvaná Příroda v  obrazech představí díla věnovaná 
přírodě v pěti tematických okruzích: Šelmy naší krajiny, Predátoři světa, 
Naše příroda, Koně a Spárkatá zvěř našich lesů.

Obrazy malované ve svébytném stylu olejovými a akrylovými barvami 
na plátna vynikají energií a  pestrostí barev i  životností zobrazovaných 
subjektů. Část maleb se vyznačuje výrazným plastickým povrchem, 
kterého se návštěvníci mohou dotýkat, a odnesou si tedy kromě vizuálního 
vjemu i zážitek haptický.

Výstava svou tematikou volně navazuje na předchozí výstavy pořádané 
loveckým zámkem Ohrada, které byly věnované malířům přírody 
a  myslivosti (malíři zvěře Jiřímu Židlickému a  bratřím Hamiltonovým, 
barokním umělcům aristokratického lovectví v 18. století), a ukazuje tak 
veřejnosti různé umělecké pohledy na danou tematiku v závislosti na době 
vzniku děl a osobnosti jejich autora.

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy, která proběhne na loveckém 
zámku Ohrada 4. dubna 2017 od 16.00 hodin.

RNDr. Helena Grocholová v současnosti žije a tvoří v Lysé nad Labem. 
Výtvarnému umění se učila v ateliérech řady českých umělců, mezi jinými 
např.  u  akad.  malíře prof.  Františka Nedvěda a  akademického malíře 
a grafika Emila Kotrby, známého malíře koní. Jejími náměty jsou příroda 

a zvířata v  realistickém i abstraktním pojetí, často na velkoformátových 
plastických obrazech. Kromě malby se věnuje i fotografování a umělecké 
technice photopainting (kombinace fotografie a malby) a photoblending 
(kombinace fotografií), které využívá při tvorbě ilustrací k  publikacím. 
V  roce 2007 obdržela Evropskou cenu za výtvarné umění udělovanou 
Evropskou unií umění a je členkou Sdružení výtvarníků ČR, Uměleckého 
sdružení BENEART a České federace fotografického umění.

Zámek Ohrada, duben-červen otevřeno: úterý – neděle 9.00–17.00

Knížecí dvůr
8. 4. 2017–4. 5. 2017 BÍLÁ VRÁNA a ČERNÝ PETR

Ing. Jitka Bezděková, kulturní a cestovní agentura
telefon : 387 965 153, 728 194 574

VÁS ZVE
DO DIVADLA DO PRAHY

29. 4. 2017 sobota, od 15 hodin
divadlo METRO Praha, Národní třída

představení COCO CHANEL

hrají: Libuše Švormová, Michaela Dolinová,
Jan Čenský a Filip Sychra.

Cena 630 Kč, včetně cesty do Prahy a zpět, odjezd ráno.
Komedie o charismatické ženě, která změnila 20. století módy. 

Dodnes je značkou luxusu.
 

odjezd do Prahy ráno
zastávky: České Budějovice, České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, 

Ševětín a další po domluvě



Hlubocký zpravodaj | duben 2017strana 20

SPORT

STŘÍBRNÍ RYTÍŘI
Po sedmi letech se hlubočtí hokejisté probojovali do play off  v Krajské 
lize mužů. Tím ale jejich úspěch nekončí! Po Strakonicích v něm zdolali 
i  HC Milevsko a  dostali se až do fi nále. S  vítězem HC Slavoj Český 
Krumlov sice prohráli, ale pohár za druhé místo už Rytířům nikdo 
nevezme. Finále 2016/17 je již navždy zapsáno stříbrným písmem do 
historie hlubockého hokeje.

Jak sezónu hodnotí ti nejpovolanější?
Trenér Miroslav Šulista:
„Jsem nadmíru spokojený. Naším cílem byla účast v  play off . Po 
vyhraných zápasech se Strakonicemi před námi bylo semifi nále 
s Milevskem. V týmu vládla pozitivní bojová nálada. I když jsme v to 
moc nedoufali, řekli jsme si, že do zápasů půjdeme naplno a splníme si 
sen – fi nále. A podařilo se.

Z řad soupeřů v play off  jsme si vyslechli mnoho „vtipných“ poznámek 
o  tom, že ani nemáme zimák, že budeme hrát na plovárně  apod. Je 
pravda, že poslední zápas doma jsme hráli se Strakonicemi a do poslední 
chvíle nevěděli, jestli led vydrží. Povedlo se. Zároveň nám bylo jasné, 
že následující zápasy v Kuki aréně 100% nebudou možné. Co teď? Kde 
budeme trénovat? Kde odehrajeme další utkání? Musím ocenit aktivitu 
některých hráčů a  vstřícnost příznivců hokeje, kteří nám pomohli 
zajistit ledy v  Hokejovém centru Pouzar, kde jsme trénovali i  hráli 
s Milevskem. To, že na fi nále už pro nás místo v Pouzar aréně nebylo, 
nás sice chvíli mrzelo, ale naskytla se možnost hrát fi nále v  Budvar 
aréně. A  to byl zážitek! Pro nás, pro hráče, soupeře i diváky, kterých 
přišlo kolem tisícovky. Úvodní ceremoniál s  hymnou, čestná bully 
vhozená starostou a senátorem Ing. Tomášem Jirsou. Diváci vytvořili 
skvělou kulisu. Skandovat „Hluboká do toho“ jsme tolik hlubockých 
fanoušků snad ještě neslyšeli.

Skvělá sezóna je za námi a já musím poděkovat všem hráčů. Nejen za 
sebe, ale i za svého asistenta Jirku Irru, který se stal nedílnou součástí 
týmu. Do fi nále jsme došli díky přístupu hráčů k tréninkům, kam jich 
chodilo pravidelně kolem osmnácti. Díky jejich disciplině, bojovnosti, 
zarputilosti a pevné vůli. Po některých utkáních byli doslova zbití, jindy 
samá modřina a šrámy, naraženiny, a přesto i v  takovém stavu šli do 
dalších bojů. Některým se nevyhnula ani vážnější zranění a zdravotní 
problémy. Ti pravidelně podporovali své spoluhráče ze střídačky. Tomu 
se říká parta. Jsem moc rád, že tým je stabilní, táhne za jeden provaz. 
Nebudu vyzdvihovat výkony jednotlivých hráčů, protože se podařilo 
vytvořit kvalitní kádr, který mohu a  musím pochválit jako celek. 
V neposlední řadě děkuji i  realizačnímu týmu, který vytváří hráčům 
podmínky pro to, aby se mohli plně soustředit na hru a nemuseli se 
starat o ostatní záležitosti.

Teď nás čeká krátký odpočinek, dát se dohromady, vyléčit rány 
a v květnu začneme letní přípravu. Její součástí je i nutnost promluvit 
se všemi hráči, zda chtějí pokračovat, pokusit se doplnit kádr o hráče 
nové.

Věřím, že do příští sezóny vstoupíme se stejným elánem, se stejnou 
podporou fanoušků a především velkorysostí manželek a rodin hráčů, 
kterým patří také můj dík.“

Petr Bělohlav:
„Z  pohledu hráče musím souhlasit s  hodnocením sezóny Miroslava 
Šulisty. Byl to obrovský krok dopředu.

Pohledem provozovatele zimního stadionu to vidím tak, že máme 
za sebou úspěšnou a  hlavně dlouhou sezónu, kterou jsme zahájili 

25.  listopadu a  ukončili v  polovině března. To tu dlouho nebylo. 
Po různém vylepšování, zvelebování a  důsledné letní údržbě nás 
nepřekvapily žádné nepředvídatelné ani technické problémy. Na 
to chceme navázat a  už teď plánujeme, jak budeme pokračovat. To 
by nešlo bez investic města, ve kterém máme nemalou podporu. 
Společně musíme určit priority, pořadí důležitosti a pustit se do práce. 
Samozřejmostí je každoroční údržba technického zázemí, strojů, rolby 
a „dolaďování“ celého areálu. Určitě zrekonstruujeme dřevěné tribuny 
pro diváky. Také bychom chtěli vyměnit světelnou výsledkovou tabuli. 
Ta současná má již odslouženo, což nám připomíná svými občasnými 
výpadky, samozřejmě v tu nejnevhodnější dobu :-). Výměna je fi nančně 
nákladná, teprve uvidíme, zda se na ni najdou fi nance.

Za vedení klubu musím vyjádřit spokojenost i po sportovní stránce. 
O veřejné bruslení byl ze strany veřejnosti průměrný zájem, stejně jako 
v uplynulých letech. Přestože letošní zima přála vyznavačům rybníků, 
významnější pokles návštěvníků jsme nezaznamenali. Důležité je, že 
se nám povedl uskutečnit plánovaný model a  rozšířit zájem o  hokej 
a bruslení. Nově zavedená škola bruslení pro kluky i holky v každém 
věku se setkala s  velmi pozitivním ohlasem. Stejně tak již tradiční 
výuka pro školy a  školky. Nárůst základny o  přibližně 60 dětí mluví 
za vše. Velký podíl na tom mají trenéři David Oulík, František Dašek 
a nová trenérka Kamila Chrtová.

Těší nás letošní úspěchy týmů. Gratulace patří hlubockému béčku 
pod vedením Jiřího Povišera za vítězství ve Sdruženém okresním 
přeboru. Jejich zlato, stříbro áčka v Krajském přeboru a účast Old Boys 
pod vedením Romana Rákosníka st. v počtu téměř třiceti hráčů, jsou 
důkazem toho, že hlubocký hokej žije.

Jsem velice potěšen úspěchem v Krajské lize mužů. O druhém místě 
v kraji se nám léta jen zdálo!

Konečně se podařilo dát dohromady stabilní a  perspektivní kádr 
a začlenit také mladé odchovance hlubockého hokeje Matěje Dvořáka 
a  Romana Rákosníka ml. Věřím, že pod stávajícími trenéry Mírou 
Šulistou a  Jirkou Irrou se nám podaří i  v  příštích sezónách bojovat 
o příčky nejvyšší. Za to, že dovedli tým až k získání stříbrného umístění 
v Krajské lize jim oběma upřímně děkuji a gratuluji.

Uplynulou sezónu bych chtěl uzavřít poděkováním hráčům, 
trenérům, manželkám, rodinám, divákům, fotografům, dětskému 
fanklubu, sponzorům, městu. Zkrátka příznivcům hlubockého hokeje, 
kteří nás jakkoli podporovali. Děkuji Vám všem, přeji hezké léto a těším 
se na podzim zase v Kuki aréně!“

Kapitán Josef Miler:
„Vzpomínám na to, jak ještě před vánocemi byla naším cílem účast 
v play off . Skok z pětkrát devátého místa rovnou na pozici vicemistra 
kraje, to opravdu nikdo nečekal. Hodnocení výkonů nechám na 
trenérech, ale chci se vyjádřit k  té „lidské stránce“. Náš úspěch je 
odrazem skvělé party, která drží při sobě, všech od trenérů až po 
rolbaře. Všichni táhnou za jeden provaz, jeden na druhého se můžeme 
spolehnout. Jsem moc rád, že jsem kapitánem zrovna takového týmu. 
Společně se nám podařilo nejen vyhrávat v  hokeji, ale po dlouhých 
letech přivést na zimní stadion i  místní diváky, kteří v  minulých 
sezónách na hokej zanevřeli. Každým vítězstvím přibývalo diváků. 
Dokonce děti „lvíčata“ vytvořila „fanklub“ a  k  hlasitému fandění 
dokázala vyprovokovat i  dospělé publikum. Je to neuvěřitelné, ale 
naši fanoušci nás podporovali i na venkovních kláních, kam za námi 
vyjížděli, a zápas od zápasu jich bylo stále víc. Všichni jsme si letošní 
ročník Krajské ligy užili a věřím, že v tom příštím za Vaší podpory na 
skvělý úspěch navážeme. Za tuto sezónu patří všem velký dík.“

Velký hokejový úspěch!
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◀ Horní řada zleva: David Dědič, 
Tomáš Maurenz, Zdeněk Brus, Jan 
Formánek, Ondřej Žlůva, Roman 
Rákosník, Jan Šimek, Filip Hejda, 
Jakub Sedlák

◀ Prostřední řada zleva: vedoucí 
mužstva Marek Martinů, Lukáš 
Moudrý, Matěj Dvořák, Tomáš 
Gottwald, Richard Heřmánek, 
Milan Král, Tomáš Štěpán, Milan 
Černý, Lukáš Dušek, David Oulík, 
zdravotnice Iveta Vavřínová

◀ Spodní řada zleva: Jan Brom, 
Josef Miler, trenér Jiří Irra, 
František Dašek, trenér Miroslav 
Šulista, Petr Bělohlav, Daniel Černý
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DUBEN 2017
Ve čtvrtek 20.  dubna  2017 se uskuteční exkurze (s  vlastní dopravou) 
do městečka Borovany na Českobudějovicku. Sraz ve 12,30 hod. na 
borovanském autobusovém nádraží, odkud se s průvodcem vydáme směr 
zámek a po cestě vyslechneme zajímavosti o Borovanech, porozhlédneme 
se po náměstí a u pomníku Jana Žižky si popovídáme o Trocnovu. Od 13,15 
hod. máme rezervovanou prohlídku kláštera (zámku), Škapulířové kaple, 
klášterního muzea, kostela a křížové chodby (vstupné si bude každý hradit 
sám). Po prohlídce nahlédneme do borůvkových a bylinkových zahrad (ještě 
toho k vidění moc nebude), zajdeme do infocentra (má otevřeno do 16,00 
hod.) a  setkání můžeme zakončit ve vyhlášené místní zámecké cukrárně. 
Doporučujeme využít autobusové spojení z ČB do Borovan s odjezdem ve 
12.00 hod., zpět do ČB je možno jet v 16,15 nebo 17,45 nebo 19,15 hodin. Na 
exkurzi není nutno se hlásit předem, kdo bude mít zájem, včas se dostaví na 
borovanské nádraží.
■ Dle aktuálního počasí se na konec dubna a přelom května plánuje další 
spolkové sázení stromečků. Bude se jednat o soboty nebo pondělní květnové 
svátky. Tentokráte se bude zalesňovat území Kašperských Hor, najde se čas 
na tradiční opékání buřtů, a i na nějaký zajímavý malý výlet po okolí. Kdo 
byste měl zájem akce se zúčastnit, dejte nám o sobě vědět předem (kontakt 
pí. Majerová nebo pí. Šmajclová), abychom posléze dle aktuálního termínu 
"na poslední chvíli" oslovili právě Vás.

KVĚTEN 2017
Ve čtvrtek 11. května 2017 se v budově Státního okresního archivu České 
Budějovice (Rudolfovská 40) uskuteční promítání fi lmu "V jednom vše, 
ve všem jen jedno". Tentokráte se dvojjazyčný dokument bude týkat oblasti 
Novohradských Hor a vztahů místních obyvatel národnosti české i německé 
v době předválečné, válečné, poválečné i současné. Začátek promítání bude 
upřesněn (v rozmezí mezi 14. a 15. hodinou). Vstup volný. Jedná se o další 

dokument dle scénáře a režie Lenky Ovčáčkové. V loňském roce jsme mohli 
zhlédnout její „Hluboké kontrasty“.
■ V  sobotu 27.  května  2017 se uskuteční jednodenní spolkový výlet 
se stanovenou trasou  – Mariánská Týnice  – Manětín  – Luková. Bude 
zajištěn autobus pro 30 osob s odjezdem z ČB (při rezervaci místa výběr 
nevratné zálohy), další část na organizaci a vstupy bude vybírána až při 
nástupu do busu. Pozvánka s  upřesněným programem, stanovením 
ceny a organizačními pokyny bude na maily spolkových členů odeslána 
nejpozději na začátku měsíce dubna.

ZÁŘÍ 2017
Na sobotu 2.  září  2017 je plánován jednodenní spolkový výlet, 
s tématem – Třístoličník, Kamenná Hlava, Hrad Hus, Křišťanovský rybník, 
možná i  opravená Stožecká kaple. Program sestaví a  průvodcovství se 
ujme pan Mgr. Pavel Fencl. Bude zajištěn autobus pro 30 osob. 

ŘÍJEN 2017
Termín valné hromady zatím nebyl stanoven. Rovněž se organizačně 
řeší místo konání našeho setkání  – Schwarzenberský sál v  prostorách 
Státního zámku Třeboň nebo prostory Loveckého zámečku na Ohradách 
v Hluboké nad Vltavou.

UPOZORNĚNÍ
Na základě rozhodnutí spolkového výboru bude na každou spolkovou 
akci, na kterou se zajistí doprava (nebo rezervace vstupenek), vybírána 
nevratná záloha.

Chcete-li se i  vy stát členy Historického spolku Schwarzenberg, 
volejte na uvedená telefonní čísla.

Info: Diana Šmajclová 605 983 104, Ema Majerová 602 441 817

Historický spolek Schwarzenberg – plán akcí

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ 

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY 

 

www.persaltus.cz 
+420 605 512 451 

Neštípané palivové dřevo v délkách 2m (cena bez 15 % DPH): 
jehličnaté palivové dřevo borovice, smrk  650 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo bříza   750 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo dub   800 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo měkké   550 Kč/prm 
 

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma. 

Ceny viz. webové stránky. 
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