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POZVÁNKY

FÉROVÁ SNÍDANĚ
V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU

Připravuje pro Vás Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou
Sejdete se se zn
ámým
rodinou na vašem i, sousedy, kamarády nebo
ob
posnídáte fair tra líbeném místě a společně
de a lokální suro
viny

Co s sebou?

dobrotu za použití
Fairtraidových surovin
v kombinaci s lokálními
nebo bio surovinami, Deku,
hry pro děti i dospělé
a hlavně dobrou náladu

CO JE FÉR?
Fair trade je způsob obchodu,
který dává lidem ze zemí Afriky,
Asie, Ameriky možnost uživit se
vlastní prací za důstojných
podmínek

13/5/2017 10:00h
Fair Trade snídaně na kopečku u zámku
Pokud bude ošklivě, tak v Mateřském centru v Sokolovně

vstupné dobrovolné
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ÚVODNÍK

O předcích v nás

Čím jsme starší, tím víc se
zajímáme o naše rodinné předky.
Aspoň já to tak mám. Zatímco
v mladším produktivním věku
máme co dělat se svými současníky
a následovníky: vychováváme
potomky, budujeme pro ně domov,
krotíme manželský život, s jazykem
na vestě stíháme své profese… S přibývajícími vráskami
některé z těchto úkolů odpadají a my zatoužíme znát
a porovnávat, jak svým životem proplouvali babička
a dědeček, kam se poděl ten strýček z alba potaženého
opravdovou krokodýlí kůží, kde a jaké domy vlastně
postavil dědeček stavitel? A proč zemřela tatínkova
sestřička, když jí byly pouhé dva roky? Která zatáčka
to byla, kde byl smrtelně zraněn vozem SS za války
pradědeček? A kdo vlastně je tahle osoba na fotkách
z neznámého domu v neznámé zahradě?
V rodinných albech, v krabicích plných fotek občas
nacházíte fotografie, kde jsou obličeje lidí, o kterých
nevíte zhola nic. Jak se tam ocitli? Jsou to příbuzní?
Kamarádi? Navíc krabice starých fotek mají tu záhadnou
vlastnost, že leckterý dotyčný se v ní vyskytuje v mnoha
podobách: nahatý na kožešině jako dvouměsíční
robátko, které pase koníčky. Vzápětí s koloběžkou jako
školák. Následuje maturitní foto z tabla a… už je z něj
čerstvě promovaný inženýr obklopený pyšnou matkou
a otcem. A najednou voják, novomanžel, pak v roli otce,
vzápětí dědečka… Umíme dotyčného ve všech časových
rovinách správně ztotožnit?
Kdo ví. Život je přece mnohovrstevnatý, mnohdy
tajemný, leckteré skutečnosti zůstanou navždy
neodhalené… ale to je na tom všem právě to krásné.
Musím se přiznat k něčemu, co se mi stalo loňský rok.
Můj dědeček měl dva bratry, kteří pro něj hodně
znamenali. S jedním spolupracoval celý život ve své
stavařské profesi, a tedy byly obě jejich rodiny hodně
provázané. Proto si bratra Jana pamatuji z dětství až
donedávna, rodiny se pravidelně navštěvovaly. Druhý
bratr odešel do Egypta, byl to malíř, prožil zajímavý
život, a zemřel v cizině záhy po své čtyřicítce. Osud tak
výjimečného příbuzného si snadno zapamatujete, zvlášť
když kolem sebe máte jeho obrazy a v rodinných albech
spoustu fotek. A hodně se o něm vyprávělo, však také
maloval i na tamějším královském dvoře krále Farúka I.
Ale tak nějak se nám postupně v rodině z povědomí
vytratilo, že dědeček měl i sestru Anastázii, která zemřela
jako mladá máma čtyř dětí. Umírala na tuberkulózu
a byla ještě tak statečná, že stihla vybrat chůvu pro své
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děti a manželovi doporučit, aby si ji po její smrti vzal za
ženu. Což strýček učinil a doplnil řádku svých dětí ještě
o jednoho chlapce. Nutno podotknout, že tahle bývalá
chůva byla hodnou maminkou všem dětem svého muže.
A protože Anastázie zemřela tak brzy, že jsem ji nemohla
potkat, a navíc její rodina žila v Praze a vlastně jsme
se nenavštěvovali, skoro jsem tuhle dědečkovu sestru
vytěsnila z povědomí. Že kdy žila, byla, a jak vypadala.
Na starých fotkách pro mě byla někým, o kom jsem
netušila, kam ho zařadit.
Až do loňského léta, kdy se na návštěvu ohlásil
můj bratranec Petr. S tím, že s sebou přiveze z Prahy
Zuzanu – a Zuzana je vnučka „zapomenuté“ tetičky
Anastázie. Možná by na tom nic zvláštního nebylo,
kdyby v té době nepřipravovala Ema Majerová s Helenou
Benešovou výstavu, týkající se mých předků tesařů
a stavitelů z městečka Trhové Sviny. Nahledala jsem
pro tuto příležitost hodně materiálu, fotografií, pátralo
se v archivech, pročítaly se paměti a životopisy. Právě
tehdy jsem konečně objevila Anastázii. Nejen její fotky,
ale také jaká asi byla jediná sestra tří bratrů, nejmladší
z dětí, narozená roku 1896. Pracovitá dcera, která během
první světové války, když všichni tři bratři byli na frontě,
pomáhala rodičům v domácnosti i podnikání. Konečně
jsem na fotografiích rozeznávala její obličej. Porovnávala
její oči s očima jejích tří bratrů a vnímala osud dívky
z malého města, která v roce 1919 odešla do Prahy na
hospodyňskou školu, a po roce se tam provdala. Prožila
pár hezkých roků se svou rodinou, aby pak roku 1935
zemřela ve svých 39 letech…
Ale vraťme se k loňskému létu. Přijela Zuzana, vnučka
tety Anastázie. Když se objevila ve dveřích, stalo se něco
tak nečekaného, že mi to vyrazilo dech. Přijela totiž sama
Anastázie! Její oči, vlasy, postava. Krásná ženská, kterou
znám jen z fotek, se dokonale odzrcadlila ve své vnučce.
A aby tomu dala korunu, měla na sobě Zuzana moje letní
lněné šaty – totiž své vlastní, ale přesně tu kostku a střih
od jedné šikovné české výtvarnice. Prostě máme díky
společným genům i stejný vkus.
Zuzana, kterou jsem viděla poprvé, u nás zůstala
pár dní, a bylo to moc fajn. Pokud jste totiž s někým
příbuzný, netřeba se dlouze seznamovat. Je krásné najít
další výhonek stromu našeho rodu, který se proplétá
celým Českem. Zuzku (Anastázii) jsem tedy ještě stihla
objevit a zařadit do svého života. Škoda, že takhle se asi
nikdy nepotkám třeba s potomky prababiččiných předků
z druhé strany rodiny. Ti zapustili kořínky v Americe,
a rody dávno odešlých bratrů prababičky Veroniky už asi
nikdy nepoznáme…

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ:
Městský úřad blahopřeje občanům, kteří v měsíci
květnu oslaví významná výročí
Kocourková Vlasta
Čadová Marie		
Bezlerová Marie
Müllerová Růžena
Vacík Josef		

Hluboká
Hluboká.
Kostelec
Munice		
Hluboká

92 let
90 let
85 let
75 let
75 let

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

Narodili se
Švadlena Jáchym
Tomášková Diana
Osvaldová Adéla
Žipek Martin		
Charvátová Amálie

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

Opustili nás
Jandová Terezie		
Kolodzej Kryštof

Hluboká
Hluboká
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ZPRÁVY
Z RADNICE

Z jednání rady
■ Na město se obrací občané s dotazy na možnost získání knihy od
J. Maříka „Paměti města Hluboké“ z roku 1923. Starosta oslovil společnost
KELT s požadavkem na oskenování knihy. Vznikl tak elektronický
záznam této knihy. Autorská práva se dle dostupných informací na knihu
již nevztahují. Občané tak budou mít možnost získat kopii knihy přímo
u firmy KELT.
■ Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí
Olešník podle par. 63 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších
předpisů, na jejímž základě bude město Hluboká zajišťovat administraci
přestupkové agendy obce Olešník. Služba bude zřízeně úplatně tak, že obec
Olešník zaplatí paušální částku, event. nad rámec dohodnuté administrace
určitého počtu přestupků zaplatí za další zvlášť.
■ Rada města odsouhlasila záměr přemístit komunitní kompostárnu,
zřízenou v souladu s platnou legislativou PMH v lokalitě Zíkův lom. Byly
vybrány pozemky v lokalitě Křesín, za jejichž pronájem bude město platit
roční poplatek. Smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou, s roční
výpovědní lhůtou. Zřízení komunitní kompostárny vyžaduje další kroky,
které budou radě města předloženy ke schválení.

Ze zastupitelstva
■ Zastupitelstvo města zvolilo volební a návrhovou komisi
■ Dle smlouvy o dílo byla na prázdniny letošního roku naplánována
realizace 2. etapa odvětrávaný strop ve školní kuchyni. Vzhledem k tomu,
že na základě požadavku KHS JčK musí být provedena rekonstrukce
výdejního pultu mezi kuchyní a jídelnou, byl s vedením školy dohodnut
posun rekonstrukce na prázdniny roku 2018, kdy lze předpokládat
zajištění finančních prostředků.
■ V budově radnice byla v loňském roce dokončena I. etapa výměny
oken v přízemí objektu. V letošním roce je plánována realizace výměny
všech zbývajících oken.

Zápis z jednání dne 28. 3. 1917

z jednání se starosty měst a obcí na téma „Integrovaný dopravní systém
pro oblast Českobudějovicka“ konaný dne 28. března 2017 od 13.00 hod.
v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Program jednání:
1) Jednatel společnosti JIKORD, s. r. o. Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA
přivítal přítomné starosty a seznámil je se základními principy fungování
Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (dále jen IDS JK)
pro oblast Českobudějovicko, jehož provoz byl zahájen od 1. ledna 2017
v prstenci cca 20 km kolem krajského města České Budějovice. Zdůraznil
zejména výhody tohoto systému (finanční výhodnost časových
předplatních jízdenek, cestující nemusí mít u sebe hotovost, možnost
cestování na 1 jízdenku všemi dopravními prostředky – linkové autobusy,
vlaky a MHD České Budějovice). Dále uvedl předprodejní místa, kde si
cestující mohou zakoupit předplatní časové jízdenky a rozsah integrace
(90 obcí, 5 dopravců).
2) Ing. Študlar provedl podrobnou prezentaci systému IDS JK a krajské
jízdenky JIKORD+. Prezentace byla zaměřena zejména na:
• tarif IDS JK(zónový pro časové jízdenky), km tarif dopravců pro
jednotlivé jízdy
• počet zaintegrovaných linek (88), včetně dosud komerčních spojů na 12
linkách a 566 zastávek
• časová platnost jízdenek (7, 30 a 90 dnů)
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■ Rada vybrala ze tří nabídek uchazeče na zakázku malého rozsahu
„Práce v lese 2017“.
■ Rada města souhlasí s rozdělením prostředků získaných v rámci
programu Oranžový rok 2017 na akce dle předloženého návrhu
v závislosti na výsledné výši prostředků poskytnutých společností
ČEZ, a. s.
■ Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit rozdělení
prací a financování stavby Domov důchodců relaxační zázemí III. Etapa
na léta 2017 – 2018.
■ Rada města souhlasí s přípravou návrhu obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace vybudované městem
v lokalitě Vývarka.
■ Rada se znovu zabývala prasklinami ve štítu budovy sokolovny.
Je v jednání jmenování členů komise, která by sestávala ze tří statiků
a geologa. Úkolem komise bude vyhodnotit jednotlivé odborné
posudky za účelem zjištění důvodů praskání budovy sokolovny. Byl
vznesen požadavek na provedení možnosti získání dotace na tuto akci.

■ Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2018 – 2022 je zpracován
na období pět let dle známých údajů v souladu se zák. č. 250/2000 Sb.,
včetně přehledu o splátkách úvěrů. Rada doporučila výhled schválit.
■ Město podpořilo projekt TJ Hluboká nad Vltavou, spočívající ve
výstavbě šaten, tribuny a zázemí v areálu fotbalového hřiště. Projekt bude
financován z dotace, přičemž podmínkou přidělení je mimo jiné to, aby
byly vyřešeny vlastnické vztahy k zastavěným pozemkům.
■ Starosta informoval zastupitele o záměru města zakoupit podium se
zastřešením na kulturní a společenské akce ve městě. Významnou finanční
podporu přislíbila Nadace ČEZ, věc je v jednání a před koupí bude znovu
projednána radou a zastupitelstvem města.

• rozsah slev nad rámec zákona (přeprava 2 dětí zdarma, sleva pro
důchodce nad 65 let)
• ceníky IDS JK pro jednotlivé kategorie cestujících
• vzory průkazů (nově průkaz IDS JK, celostátní průkazy pro žáky,
studenty, ZTP)
• označení vozidel
• úpravy jízdních řádů (přiřazení tarifních zón), nové označníky
autobusových dopravců
• informace o IDS JK – www.ids.jk, infolinka: 380 070 206,
m. tel. 720 110 310
• záměry rozšiřování IDS JK (územní rozvoj, další dopravci, společný
dispečink, bankovní karty apod.)
3) Ing. Michálek uvedl údaje o rozsahu prodaných časových kupónů
a jejich členění dle kategorie cestujících a délky platnosti. Dále ukázal
přítomným příklady finančního přínosu při využívání předplatních
časových jízdenek pro cestující do Č. Budějovic z obce Křemže a Borovany
(např. pro obyčejné jízdné v úseku Křemže – Ć. Budějovice dochází
k finanční úspoře za měsíc ve výši 276 Kč u autobusu a 171 Kč u vlaku při
2 jízdách v pracovní dny).
4) Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA požádal přítomné starosty o distribuci
obdržených letáků IDS v rámci svých obcí.
5) Diskuse: přítomní starostové obcí se dotazovali zejména na konkrétní
možnosti využití předplatních jízdenek IDS JK pro občany svých obcí a na
otázky související se zaintegrováním 2. pásma MHD ČB do IDS JK.
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DĚTI

Výzva pro rodiče – naučte se učit
své děti

Mensa ČR – Místní skupina České Budějovice a Mateřské centrum
Hluboká nad Vltavou pořádají přednášku s názvem NTC Learning, která
je určena především pro rodiče dětí předškolního věku, ale zúčastnit se jí
může kdokoli, kdo má o dané téma zájem.
NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci
cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity
využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné
poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových
synapsí (propojů) do věku 7 let – z toho 50 % vznikne dokonce do věku
5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom
věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení
a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské
vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání
potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je
rozvíjeno dítě ve věku do 7 let.
Všechny děti zapojené do tohoto programu mají šanci zvýšit svůj
intelektový potenciál a tím i prostor pro budoucí úspěšné uplatnění.

Děti získají základní certifikát
Cambridgeské zkoušky

Jazyková škola jazz-com, s. r. o. se neustále snaží přicházet s novými
moderními metodami výuky. Je první jazykovou školou v České republice,
která vyučuje cizí jazyky v prostředí virtuálních světů. Kurzy pro dospělé,
firemní kurzy s profesním zaměřením, intenzívní i on-line, tlumočení
i překlady, pořádání konference Trendy firemního zaměření…
Jazyková škola jazz-com, s. r. o. věří, že jazykové vzdělání člověku otevírá
dveře do celého světa. Rozšiřuje možnosti jeho komunikace, cestování
a objevování nových kultur. A věří také tomu, že nejlepší je, učit se jazyky
od nejútlejšího věku. A také tak, aby učení byla zábava a aby se děti naučily
s cizím jazykem žít a fungovat v běžném životě.
Jak to dělají, a jaký úspěch je letos na jaře čeká, jsme se zeptali
Mgr. Michaely Krausové.
Učit děti angličtinu mimo školní lavice se vám osvědčuje?
Pokračujeme dál v konceptu sobotních dětských intenzivních kurzů. Už se
nám povedlo, že děti, které chodí pravidelně – a přitom absolvují pouhý
jeden celý den v měsíci – se v angličtině lepší, jsou jazykově dobře vybavené
a obratné v komunikaci, v angličtině bývají nejlepší ze třídy a sledujeme
zpětnou vazbu díky rodičům, kteří si chválí změny k lepšímu i díky dětem
samotným a jejich projevu. Jsou to děti, kterým nepřijde divné, pokud na
ně někdo mluví v anglickém jazyce v běžném životě, nemusí „přehazovat
www.hluboka.cz

Autor metody Ranko Rajović je lékař, zakladatel Mensy v několika
zemích bývalé Jugoslávie, byl dlouholetým předsedou Mensy Srbsko, je
členem komise Mensy International pro nadané děti, přednáší na šesti
fakultách a je spolupracovníkem UNICEF. Program úspěšně rozšiřuje po
mnoha zemích Evropy.
Informativní přednáška určená především rodičům nabízí seznámení
se základními principy metody, ucelenou sadu stimulací od motorických
cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací,
na což následně navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj
divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby,
které neprospívají správnému rozvoji dítěte.
Přednáška se bude konat v zasedací místnosti Městského úřadu
v Hluboké nad Vltavou dne 5. 6. 2017 od 15:00 do cca 18:00 hodin. Cena
přednášky je 500 Kč za osobu. Členky mateřského centra budou mít slevu.
Přednášet bude paní Lucie Měchurová z Mensy ČR.
Na přednášku je nutné se předem přihlásit na email
lucie.malechova@mensa.cz. Zde můžete získat i další informace.
Jde o jedinečnou příležitost absolvovat tuto přednášku zde v Jihočeském
kraji. Proto prosím s přihlašováním neváhejte, počet míst je omezen.

a tlumočit“ fráze v hlavě a těžce hledat slovíčka. Zkrátka v dané situaci
odpovídají anglicky, jak mají vžité z našich sobot žitých v angličtině.
Otevřeli jsme v tomto školním roce první ročník přípravy na
cambridgeské zkoušky. Já sama s těmito dětmi dělala v angličtině pohovor,
který s nimi podobně bude provádět rodilý mluvčí – certifikovaný lektor
cambridgeských zkoušek. Neměla jsem vůbec pocit, že by děti měly obavy,
že by nerozuměly, nereagovaly na rozhovor, že by nebyly schopné zkoušky
ustát. Takže myslím, že dobře obstojí i naostro.
Kolik dětí se zkoušky zúčastní?
Z kruhu našich frekventantů zhruba deset dětí.
Věkové rozdělení pro jednotlivé stupně zkoušky samozřejmě existuje.
Ale protože my máme v kurzu děti různého věku, někdy mladšího i staršího
sourozence, a ty mladší děti jsou „taženy“ staršími k lepším výkonům,
i na prosbu rodičů jsme je nerozdělovali. Vytvořili jsme jednu skupinu,
která je vedena dvěma lektory. S dětmi, které půjdou na zkoušku, udělá
jedna z lektorek pokaždé test na zkoušku hned na začátku našich setkání.
Máme zapůjčeny originální materiály z budějovického Britského centra,
i s nahrávkami, vycházejícími ze zdrojů, které se ve zkoušce vyskytují.
Děti tedy vědí, že na oficiální zkoušce se vyskytnou podobné požadavky.
Testy probereme během půl hodiny, ostatní děti – to jsou většinou ty
mladší – v té době probírají své jazykové aktivity, uvítací fráze, aby se
trochu rozmluvily.
Takže se všichni jazykově „nastartujeme“, aby další blok už probíhal
společně, i když se prolínáme i v menších skupinkách, které formou čtení
z knížky, her a soutěží žijí angličtinu v praktickém použití.
Stačí dětem k výuce jedna sobota v měsíci?
Jeden den v měsíci, v sobotu o víkendu od 9 do 16 hodin po celý školní
rok 2016/17, znamená, že děti absolvují osm velmi intenzivních lekcí za
rok. Prožijeme je v prostorách v základní škole na Hluboké, ale i na obědě
v restauraci na Obci, venku při různých aktivitách. Děti se učí anglicky
pomocí her, písniček, pohádek a speciálních rozhovorů Happy Socks,
které jsme pro ně vytvořili.
Formou hry a dialogů běžného dne probíráme gramatiku. V podstatě
nejde o to, že bychom jim do hlaviček hrnuly spoustu informací, ale spíš
se snažíme o to, aby to, co umí, dokázaly použít v každodenní realitě,
aby byly zvyklé komunikovat v řeči, kterou jsou po celý den obklopeni.
Veškeré základní fráze souvisejí s činnostmi, které provádíme.
U nás se nezkouší, u nás se mluví. My si prostě jenom společně povídáme
anglicky – s kamarády, s hračkami, s lektorkami.
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DĚTI
Jak prakticky zkouška Young Learners Test – Starters proběhne?
Zkouška se skládá ze dvou částí. První část dělá více dětí najednou.
Proběhne poslechová část, kde samy děti vyplňují a zaškrtávají v testových
otázkách podle obrázků na základě náslechu. Pak musí děti písemně
odpovídat na otázky a úkoly, které si samy přečtou. Tato první část trvá
max. 40 minut. V druhé části následuje pohovor s rodilým mluvčím, který
děti absolvují jednotlivě, kdy podle obrázků a rozhovoru předvedou, jak
umí v jazyce komunikovat. Lektor prozkouší, jestli jsou schopny reagovat
na základní podněty, jakou mají slovní zásobu, a jak reagují na otázky.
Bude to pro vaše děti první setkání s cizincem?
Nebude. Zveme do našeho kurzu rodilého Angličana, má bilingvní dítě,
maminka je Češka, a vychovávají ho zde v Čechách. Takže naše děti nejsou
vyplašené z toho, že by se octli s cizincem v samostatném rozhovoru.
Při našich dřívějších setkáních jsem nepostřehla, že by děti v kontaktu
s rodilým mluvčím měly nějaký problém. Prostě v životě, ve hře, se tyto
kontakty prožívají zcela přirozeně.
Proč jste ve vašem kurzu přistoupili ke Cambridge zkouškám?
Je to i proto, že v testech je daný rámec tomu, jaké znalosti se po dětech
tohoto věku a v tomto jazyku vyžadují. V podstatě opakování lekcí a oblastí
jazykových situací, které by si děti měly podrobněji vštípit do vědomí. Je
to nějak orámované, aby tušily systém, a je to jejich první větší zkouška.
Navíc zkouška, která je celosvětově platná. Takže prima zážitek plus
doklad o dosažené úrovni znalostí. A vzhledem k tomu, že je v životě ještě
další jazykové zkoušky čekat budou, je lepší začít dřív v mladším věku, aby
věděly, jak zkoušky probíhají a neobávaly se jich ani později. A pro rodiče

Odpoledne plné her
Mensa ČR – Místní skupina České Budějovice (dále jen MSČB) zve
všechny milovníky stolních her na pravidelné „Odpoledne plné her“ na
Gymnáziu, Česká 64, České Budějovice. Každou třetí středu v měsíci od
15:30 na cca 2 hodiny si můžete přijít zahrát nejrůznější známé i méně
známé stolní hry, které vás rádi naučíme.
Můžete se těšit např. na Abalone, Ticket to ride, Go, DiXit (čím více
hráčů, tím větší zábava – až pro 12 hráčů!), Nepálskou hru Bagh chal
(tygři a kozy), Othello, Quarto!, Backgammon (hru, kterou všichni znáte

Otestujte své IQ

Během květnových a červnových her proběhne také Testování IQ
pro veřejnost. Od 16 hodin si můžete ověřit své IQ prostřednictvím
mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného
mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností
prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR - PhDr. Dagmar
Jílková. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát
s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se
zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ.
Toto potvrzení má mezinárodní platnost.
Na
testování
je
nutné
se
přihlásit
na
stránkách
http://www.mensa.cz/testovani-iq, případně se můžete obrátit o informace
i na můj email lucie.malechova@mensa.cz. Tyto dva termíny testování
jsou pouze pro osoby starší 14 let.
Lucie Malechová

dětí, které půjdou na víceletá gymnázia je to další bod k tomu, aby o jejich
děti byl větší zájem při přijímacím řízení.
Kdy se děti dozvědí, jak dopadly?
Za měsíc, 18. května zkoušky proběhnou, a pak se samozřejmě čeká na
hodnocení, které se vyhodnocuje a posílá přímo z Cambridge. Takže si
počkáme měsíc, někdy dva, a pak máme domluveno slavnostní předání.
Protože si myslím, že to je také důležité, každý úspěch je třeba oslavit.
Potěšitelné je i to, že nikdo z dětí ke zkouškám nejde z donucení, je vidět,
že samy mají zájem a chtějí si vyzkoušet, jak obstojí.
A nenapadlo i rodiče, že by si nějaké zkoušky udělali také, aby je děti
s certifikáty nepředběhly?
A víte, že ano? Také přicházejí s nápadem na intenzivní soustředění
angličtiny určené pro vyšší věkovou kategorii.
Samozřejmě, stupňů cambridgeských jazykových zkoušek je mnohem
víc, prestiž stoupá, a rozhodně je k nim zaměstnavateli přihlíženo.
Držíme tedy dětem palce a přejeme úspěch!
Zkoušky pro děti – YLE (7 – 14 let) Young Learners Test – Starters základní úroveň Cambridgeské zkoušky
Příprava a zkoušky probíhají pod patronací Britského centra
v Českých Budějovicích
Registraci a přihlášku podává Vzdělávací centrum jazz-com jako
schválený partner Britského centra
www.jazz-com.cz/

z nejrůznějších hradů a zámků, ale málokdo ji umí hrát), nebo hru, kterou
má doma každý, ale několika změnami v pravidlech z ní můžete vytvořit
opět zábavnou a zajímavou deskovku – matfyzácké Člověče nezlob se!
Zahrát si může přijít opravdu kdokoli, horní věková hranice není omezena,
spodní hranice je určena dobou, kdy nám hráč nebude okusovat figurky.
Přihlašování na akci není nutné. Když zkrátka budete mít čas, tak si
přijďte zahrát. Pozor! Nehrajeme o prázdninách, takže do konce školního
roku se sejdeme ještě 2x. A to 17. 5. a 21. 6. 2017. Pak opět až v září. Další
informace na emailu lucie.malechova@mensa.cz.

POZVÁNKA

HLUBOCKÁ SUPERSTAR 2017

Základní škola v Hluboké nad Vltavou zve všechny příznivce hudby na
finále 7. ročníku školní pěvecké soutěže Hlubocká Superstar. Koná se ve
středu 24. května od 17:00h v KC Panorama Hluboká nad Vltavou.
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CESTOVNÍ
RUCH

Výstaviště České Budějovice, Pavilon Z, ve dnech 6. a 7. dubna hostil
historicky největší odbornou konferenci věnovanou problematice
turistického ruchu na jihu Čech. Dvoudenní odborné jednání
Travelcon, jehož hlavním organizátorem byla Destinační společnost
Českobudějovicko–Hlubocko, Jihočeský kraj a Jihočeská centrála
cestovního ruchu (JCCR), byla součástí Travelfestu. Travelfest byl určen
široké veřejnosti a trval až do soboty 8. dubna.
„Konference Travelcon byla určena ubytovatelům, poskytovatelům
různých turistických služeb, pracovníkům infocenter, gastro provozům,
městům a obcím, ale i dalším zástupcům různých subjektů přímo
působících v sektoru cestovního ruchu v Jihočeském kraji. Ti všichni
zde získali velký prostor nejen k výměně vlastních zkušeností, ale
měli možnost načerpat nové vědomosti přímo z úst významných
kapacit tohoto oboru,“ uvedl předseda Destinační společnosti
Českobudějovicko–Hlubocko David Šťastný a poznamenal, že
v podobném rozsahu se v regionu žádná podobná odborná akce dosud
neuskutečnila.
Travelcon probíhal souběžně ve dvou sálech pavilonu Z, hlavními
tématy přednášek byly například otázky komunikačních trendů
v cestovním ruchu, aktivního marketingu, sociálních médií, digitálních
technologií a jejich efektivního cílení, práce se zpětnou vazbou, nových
směrů v cestovním ruchu a řada dalších.
„To vše by mělo účastníkům konference umožnit další zefektivnění jejich
práce, koncepčního a strategického plánovaní, což by mělo vést mimo jiné
k lepšímu využití potenciálu daných oblastí,“ konstatoval Šťastný.
Podle ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Poláška
byl program Travelconu mimořádně atraktivní, a to nejen díky zvoleným
tématům, ale kvalitou a erudicí zvolených přednášejících a lektorů.
Novinky v oblasti cestovního ruchu představil mimo jiné ředitel
odboru regionálního partnerství vztahů agentury CzechTourism Aleš
Pangrác. O své zkušenosti z praxe se s účastníky podělil také ředitel
Hornorakouské centrály cestovního ruchu Andreas Winkelhofer.
O společném růstu oblasti a využití digitálních technologií při kampani
v cestovním ruchu hovořil Malcolm Allan (Place and Destination Brand
Strategy) z Velké Británie.
Letošní novinka, kterou tato významná konference nesporně byla,
rozhodně nebude pouze jednorázovou akcí. Konference minimálně
stejného rozsahu a kvality se bude do Českých Budějovic vracet
pravidelně. Vedle toho je plánována celá řada odborných seminářů,
workshopů, a podobně.
www.hluboka.cz

Před 253 registrovaných účastníků konference z celé České republiky
předstoupilo během 2 dnů celkem 41 expertů z různých oborů
souvisejících s cestovním ruchem a marketingem. Odborná veřejnost,
ubytovatelé, cestovní kanceláře, poskytovatelé různých turistických
služeb, pracovníci infocenter, měst a obcí i další zástupci různých
subjektů přímo působících v sektoru cestovního ruchu se již nyní kloní
k pokračování a rozšiřování nabídky Travelfestu i Travelconu.
Přínos podobných setkání pracovníků z „první linie“, tedy těch, kteří
jsou v přímém kontaktu s návštěvníky, například restauratérů, hoteliérů
a dalších podnikatelů v cestovním ruchu se zástupci destinačních
managementů a institucí typu JCCR nebo Czechtourismu, je podle
účastníků setkání zcela zásadní.

Bc. David Šťastný na konferenci Travelcon

Jihočeská konference cestovního
ruchu Travelcon

Organizátor konference Travelcon, Destinační společnost
Českobudějovicko-Hlubocko, se rozkládá na území 650 km2 mezi
Českými Budějovicemi, Hlubokou nad Vltavou, Lišovem a Týnem nad
Vltavou. Oblast protíná řeka Vltava. Najdeme zde historické městské
útvary, moderní infrastruktury, rovinaté cyklostezky, staleté rybniční
kaskády, lesní obory i skalní soutěsky. To je jen stručný výčet mnoha
podob krajiny plné kulturních i přírodních krás. Oblast pulzuje
bohatým kulturním i sportovním životem.
Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko koordinuje
poskytovatele služeb cestovního ruchu na daném území za podpory
Jihočeského kraje, města České Budějovice a města Hluboká nad
Vltavou. Cílem je efektivnější řízení turismu v regionu.
Jihočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací
zřizovanou Jihočeským krajem, která využívá dotace, příspěvky
a granty z nejrůznějších zdrojů na podporu cestovního ruchu, s jejichž
pomocí vytváří produkty cestovního ruchu, rozvíjí turistickou
infrastrukturu, kulturu v regionu a spolupráci s příhraničními regiony
Horního a Dolního Rakouska a Bavorska. JCCR prezentuje region na
domácích výstavách a veletrzích cestovního ruchu, provozuje oficiální
Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje a neustále ho
rozšiřuje o aktuální data. Hlavním cílem JCCR je realizace projektů
zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentaci regionu
jako turisticky atraktivní destinace.
http://www.travelfest.cz/
Kontakt:
Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s.
Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Bc. David Šťastný, předseda
e-mail: stastny@hlubokacz
mobil: +420 723 584 866
www.jiznicechy.cz
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foto: Adam Růžička

Zvířecí hotel

Hluboká a okolí, lokalita plná turistického ruchu,
penziony, hotely s méně či více hvězdičkami,
výborné restaurace, sport, kultura, příroda.
Turista je opečováván ze všech stran. My domácí
se také nemáme vůbec špatně. Co ale naši čtyřnozí
kamarádi? Mají také nárok na dovolenou?
Většinou nemají. To spíš my je občas potřebujeme
na čas „nechat u babičky a dědečka“, když na svoji
dovolenou odjíždíme.
Anebo? V Bavorovicích, ve zvířecím hotelu
u paní Renaty Beck, najdou bezpečný dočasný
azyl. A to dokonce takový, ve kterém se jim nejen
nestýská, ale možná si v něm užijí více zábavy
než doma. Psi, kočky, morče, králík, fretka,
háravá fenka (s příplatkem), ostatní zvířata
podle dohody. Všechna zvířatka jsou vítána
a opečována, pokud se jejich páníček či panička
o ně nemohou po určitou dobu starat. Pro lepší
pocit vašeho miláčka s sebou můžete přinést
jeho vlastní deku, krmení nebo hračku. Výběh
na zahradě usedlosti je samozřejmostí, hraní
a mazlení také, stříhání a úprava srsti, hygiena
a stříhání drápků k dispozici, v případě nutnosti
proběhne i návštěva veterináře.
Paní Renata navíc nabízí pomoc i těm, kteří
si pejska či kočku přejí nechat doma a stačí
jim zajistit pravidelné venčení a krmení. Nebo
potřebují pomoc s odvozem k veterináři.
Majitelka zvířecího hotelu vystudovala
zemědělskou školu, zvířatům všeho druhu
rozumí, do bavorovického stavení, kde je místa
dost pro lidi i zvířata se přestěhovala před lety
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z Tábora. A jak se zdá, ona sama umí vyzařovat
cosi, co zvířata potřebují k naprosté důvěře
a pohodě, takže na čas oželí i vlastního páníčka.
Tentokrát opravdu lituji, že na stránky
Zpravodaje nelze přenést zvukovou kulisu
psího štěkání, protože ta by se uplatnila v celé
škále různých tónin a dokreslila atmosféru
psího hotelu v Bavorovicích. Nadšené,
rozjařené, důležité, zvědavé štěkání nás uvítá,
sotva vstoupíme vrátky do přední zahrady
domu. Zní od hlubokého mohutného barytonu
psů velkých, až po ňafající psí sopránky těch
nejmenších. Psi totiž, pokud jsou v partě, jsou
nadšenými hlídači a stavějí svůj posvátný
hlídací úkol pyšně na odiv. Osamělý voříšek na
dvorku by rozhodně nezněl tak jásavě. Navíc
zde poblafává vedle psů českých i pes Slovák
či pes Holanďan, ale tady naštěstí psí cizinci
s dorozuměním nemají problém. To jen my
lidé pěstujeme mezi sebou cizí jazyky.
Představíte nám obyvatele hotelu pro pejsky?
Někteří psi jsou moji, přiznává majitelka. Já už
totiž byla ve fázi pořizování stále nových psích
kamarádů, až moje dcera prohlásila, že možná
by bylo lepší si je jen půjčovat. A to byla vlastně
prvotní inspirace k vybudování psího hotelu.
Ústřední myšlenkou bylo: ostatním pomůžu
a sebe zabavím. Takže už třetí rok jsme otevřeni
psím, kočičím i jiným návštěvníkům.
Paní Renatu skoro neslyším, protože právě ke
mně velmi důtklivě hovoří nádherný černobílý

müsterlandský ohař, tlačí se mi k nohám, něco
horoucně vysvětluje, je to něco mezi bručením,
mručením a poštěkáváním, rozumím slovo od
slova. Evidentně chválí stravu i byt, i své nové
kamarády.
Fešák Car u nás bývá často denně nebo celý
týden, jen na rekreaci, protože doma vyvádí
lumpárny, pokračuje majitelka ve vyprávění. Ale
prý už dostavují pořádný plot kolem zahrady
a pak se tedy uvidí. Potom už by jezdil opravdu
jen v době, kdy budou páníčci na dovolené.
A tady máme pejska, doma sám plakal, tak mu
pořídili malou kastrovanou kamarádku Lulu,
a hned je všecko v pohodě. Jsou u nás dočasně
na prázdninách.
A další služby?
Krom hotelu nabízíme stříhání a koupání psů,
komplexní péči o psy včetně stříhání drápků.
Jsem ochotná pomoci starším nebo nemocným
majitelům s odvozem psa k veterináři.
Pomáhám i tak, že dojedu vyvenčit psy přímo
k nim domů, když lidi potřebují, aby se někdo
postaral, ale přitom pejsek nebo kočička mohli
zůstat v domácím prostředí, protože tak je jim
to milejší.
Veselé příhody z ubytování?
Samozřejmě že jsou. Kromě příhody, kdy tady
majitel jednoho psa zanechal a už nevyzvedl,
musím ale říct, že nemám špatnou zkušenost.
Ozývají se slušní lidé a o psech ani nemluvě.
Ti jsou v pohodě všichni.
Hlubocký zpravodaj | květen 2017

ROZHOVOR
Většinou se domluvím s každým pejskem,
i s těmi divočejšími nebo problematičtějšími.
Teď tady mám třetí den fenku jack russella, což
je takové temperamentní plemeno, a dnes už
jsem si ji mohla pohladit. Někteří psi navazují
bližší kontakt až později, ale zatím jsme se
shodli s každým. Pokud přijedou majitelé s tím,
že jejich pes nemá rád psy, nebo nemá rád feny,
my vše uzpůsobíme tak, aby pejskovi bylo dobře
a ostatní neměli problém. Pokud majitel neví,
jak jeho pes reaguje, vyzkoušíme ho. Nikdy ale
nejdu za hranici, kdy bych se musela obávat, že
dojde ke konfliktu. Nerada bych, aby se pejsci
pohádali, takže pokud vidím nějakou reakci,
která se mi nelíbí, balíme to a venčíme zvlášť.
Jinak si ale myslím, že pro psy je hezký zážitek
dovolená v partě kamarádů a kamarádek.
Většina z nich si to taky dobře pamatuje,
a pokud sem přijedou znovu, vysloveně se těší.
Zkušenosti s tím, že pro psy není problém
trávit společný čas ve větší partě, se ukazují jako
dobré. V jednu chvíli se tady na paloučku prohání
a pošťuchují dvě jorkšírky, černobílý lovecký pes,
středně velký oříšek a dvě čivavy a vypadá to na
poklidný čajový dýchánek. Nikdo nikomu nevadí,
nikdo se nerozčiluje, čivavku si pár hmaty lovecký
pes upravuje do správné polohy mezi tlapami,
oňuchá ji, a vypustí zase na volný plácek. Prostě
idylka na sluníčku.
Psi jsou opravdu radostní, samozřejmě v první
fázi se projevují jako nadšení vítači, velký pes nás
přímo bičuje ohonem, sedá nám na nohy, opírá
se vší silou, aby dal najevo, že je tady jen pro nás.
Malí pejsci zase hopsají kolem dokola a ňafají.
Procházíme do vnitřního traktu stavení.
Jaro v zahradě trochu přibrzdilo ochlazení
koncem dubna, trochu zimomřivě raší čerstvě
vysetá mladá tráva. Další výběh, kotce mezi
zelení, všechno je velice rozmanitě a důmyslně
promyšleno v různých koutech prostorného
venkovního zázemí. S budováním praktických
a pěkných ubikací pro zvířata pomáhá manžel
a každý, kdo je ochoten přiložit ruku k dílu,
a hlavně šikovný truhlář pan Hanuš z Bavorovic.
Veliký pes v prostorném kotci upírá oddané
oči jenom na svoji náhradní paničku. Baf,
baf, říká hlubokým hlasem a nás ostatních si
vůbec nevšímá. Jmenuje se Kódy a páníček je ze
Slovenska. Čuvač vedle něj je zřejmě kříženec,
tváří se mile a pro formu taky zaštěká, aby se
neřeklo. O kousek dál bydlí dvě jorkšírky. Jsou to
prý už babičky a patří paní domu. Čekají na jarní
sestřih, ale protože je chladno, ještě chvíli si na
novou fazonku počkají.
Jak zvládnete naplnit kapacitu hotelu?
Záleží, jestli pejsci mohou být spolu, anebo ne,
ale nejvíc jsem měla ubytovaných asi 15 psů. To
se dá zvládnout.
Právě vstupujeme do stavení a procházíme
velkou místností, pro kterou nelze najít jiný výraz
www.hluboka.cz

než „společenská místnost“. Tak jako v hotelích
různých řetězců i tady si hosté (pejsci) mohou
najít každý své oblíbené křeslo či gauč, vyvýšené
místo či kukaň. Všude deky či obrázky s motivy
psů, jak také jinak. Vlastně chybí jen lobby bar,
ale nerezových misek všude dostatek, velikosti se
samozřejmě liší. Tady se hrají hry a společensky
konverzuje, zdá se.
Jedna fenka, a druhá, obě menší střední
velikosti, mají místo uvnitř domu, ve své
komůrce. Tohle privilegium mají pejsci, kteří jsou
zvyklí spát v domě a nedělají škody, neokusují,
co nemají, nedrápou na dveře a podobně. Prostě
pejsci domácí. Jinde je zase prostor pro psy,
kteří skáčou, dělají větší nepořádek, zkrátka
demokracie podle toho, jaký jsi pes. Kategorie
hotelového pokoje je přidělována podle vlastností
psa a jeho rasy.

Ve vrhu jsme mívali kolem 4 mladých,
a protože jsme měli čtyři samice, odchovat
se podařilo pěknou řádku mláďat. Mýval se
dožívá kolem 16 let věku, a tihle dva poslední,
které máme, jsou už ve výslužbě, tohle je mývalí
babička, samec je o něco mladší.
Denní servis kolem zvířat v domě mi zabere
dost času. Máme ještě kozu a ovci, králíky
a slepice, ráno vstávám kolem šesté než to
všechno obejdu. A jenom krmení a čištění
ubikací zabere nejmíň hodinu a půl. Ale když
už zvířata zkrátka u nás patří do života, beru to
jako součást našeho denního rozvrhu.

Každý pejsek přijede na pobyt s vyplněným
dotazníkem, a podle toho pro něj přichystáte
bydlení?
Ano. Já si už lidi pamatuju podle jejich psa.
Když mi zavolají, vybavím si pejska a hned vím,
o koho jde. S tím psem spolu bydlíme několik
dnů, takže toho si pamatuju lépe než obličeje
jeho páníčků.
Tady stranou jsou ubytované dvě kočičky,
přijely včera, takže jsou ve fázi zvykání, a tady
bydlí jedna pěkná bílá kočka ušlechtilé rasy.
Na dvoře se v návaznosti na dům právě buduje
kočičí venkovní voliéra, aby kočky měly
kočičími dvířky přístup i ven. Tak budou kočky
zvlášť mimo psí rajón, aby měly klid a pohodu.
Některé kočičky samozřejmě nejsou na psí
společnost zvyklé a nedělá jim dobře.
Nad kočičí voliérou vrkají holubi, takže kočky
se jistě nudit nebudou. A další nečekaný objev na
zahradě. Ve výběhu na nás podobně jako holubi
vrká medvídek mýval.

Jste taková malá konkurence nedaleké zoo.
Však taky se k nám chystá návštěva ze školy
mé dcery. A to už jsou docela větší děti, tak
nevím, snad je to bude zajímat. Samozřejmě
dokud chodily moje děti do školky, občas si sem
udělaly s paní učitelkou pěší výlet, na celý den to
měly, rozdaly zvířatům piškoty a byly nadšené.
Moje děti mají rády zvířata jako já, nejmladší
dcera má ráda koně. Ten už se k nám nevejde,
pozemky mimo dům nemáme. Takže
pokud dojde na koníčka, bude mít ustájení
u bavorovických sousedů. Chovala jsem také
pštrosy, ale i u nich je důležité mít větší prostory,
navíc je dobré mít domluven odbyt s některou
restaurací poblíž, abyste si mohli pozvat řezníka
domů a maso hned čerstvé převézt. Pštrosi se
využívají na maso, zpracovává se peří i kůže,
i když je to pro nás zvíře exotické a známé spíše
ze zoo. Má jedno z nejvíce dietních mas a je to
maso velmi kvalitní a gurmány oblíbené.
Pštrosí vejce jsme občas ochutnali, jedno
smažené stačí pro víc jak pět lidí, chuť je
podobná, jen konzistence trochu odlišná,
díky tomu, že obsahuje větší množství bílku
v poměru ke žloutku než slepičí, takže je směs
taková našlehanější.

Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!
Mýválkové, ano, převzala jsem chov od
bývalého tchána, ten už také odchoval leccos.
V době, kdy jsme se nastěhovali na statek, jsme
měli chovnou stanici a prodávali jsme mláďata,
nikoli na kožešinu, která je bohužel stále žádaná,
ale jako medvídkovské společníky. Mývalové se
dají naučit na obojek a vodit jako psík, ale přece
jen jsou to pořád šelmičky, takže několikrát mě
pokousali, třeba v období říje, kdy jsou neklidní.
Jsou ve střehu, a tak mi prokousli palec a nohu.
Mýval se zakousne a trhá, nic příjemného. Prostě
není to ochočená kočička, a nikdy nebude, ale
jsou lidi, kteří je mají rádi a pořídí si je jako
zajímavost do zahradního výběhu. Potřebují
festovní, protože velice vynalézavě prchají.
Odchovat mláďata mývalů se podaří, jen když
mají absolutní klid a nejsou jinak rušeni, ideální
je mít dvě samičky a samce. Zoologické zahrady
mají s odchovy mývalů problém, protože
návštěvníci mývalům vadí a stresují je, jsou
schopni pak novorozená mláďata zabít.

Stýská se pejskům první noc stejně jako
dětem, když jsou dál od maminky?
Když se pejskům stýská, tak dělám hladící
muchlací maminku. Pro mě není těžké
pejsky ukonejšit. Psi poznají a vycítí, že jsou
v bezpečí, a se mnou nemají problém. Snažím
se. Samozřejmě páníček je páníček, ale když je
slušná náhrada, jsou spokojení. Já se vždycky
musím smát, že když si pro někoho majitelé
přijedou, pejsek je samozřejmě běží nadšeně
uvítat, ale pak se zase letí zpátky ke mně
pomazlit a zřejmě mi jde říct, hele, to jsou moji
páníčci, co jim říkáš, jsou taky docela fajn, vidíš?
Pokud není záhodno nechat venčit některé
pejsky společně, venčí se na zahradě výměnným
systémem. Proto tedy až teď vybíhá retrívr,
psí rasa, o které si většinou myslíme, že je psí
pohodář. Ale zrovna tahle retrívří dáma prý není
s ostatními psy své velikosti zcela komunikativní.
Zato lidi může, což nám hned dává nadšeně
najevo. Stejně tak malé psy prý vůbec neregistruje,
jsou jí šumafuk, ať si kolem ňafají, jak chtějí.
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ROZHOVOR
Po další dávce mazlení se paní Renata jenom
usmívá. Tahle dáma si rozhodně na nedostatek
lásky, hlavně té psí, stěžovat nemůže.
K téhle psici potřebuji jen malý itinerář
holandských povelů, neboť páníček je
z Holandska. Zapsala jsem si jen ty nejdůležitější,
aby pochopila, co chci, přivolání, sedni, a tak,
vysvětluje majitelka oblíbeného psího hotýlku.
Jinak si vystačíme s češtinou a psí řečí.
Ano, máme tě rádi, drbáme, drbáme, a to už
zlatá retrívří blondýnka leží na zádech a blaženě
přijímá přátelskou masáž, kterou si šťastně
užívá. Takže i cizinci si berou své psy s sebou do
zahraničí. Není divu. Proto sem už pár majitelů,
kteří jsou zaměstnáni třeba u firmy Bosch, své
psy s důvěrou umístili ve chvílích, kdy musí dál
cestovat po světě.
Anička, psí rasy jack russell, která je tady
poprvé a nedlouho, si na pobyt „ u cizích“ zatím
teprve zvyká. Opustila svou vyčkávací pozici
„hnědobíloflekatý pejsek zapíchlý v záhonu“.
Statečně se rozhodla posunout fyzicky i psychicky
dál a přichází blíž k nám.
Její pán má ještě jednoho pejska, a to je kluk,
a protože ona je háravá, potřeboval oba na chvíli
oddělit, vysvětluje majitelka hotelu. Anička tak
pořád chodí k velkému psovi tamhle vzadu
v kotci, asi jí připomíná jejího kamaráda. Už
se opatrně seznamujeme, na vodítku jde, i do
náruče už jsem ji vzala, ale zatím si ji nedávám
příliš blízko k obličeji, aby z nervozity neňafla.
Plemeno jack russell má pověst neuvěřitelného
temperamentu až drzosti, ale opačně se může
ukázat, že existuje i jedinec, který je docela
nesmělý.
Nikdo to nemáme jednoduché, a povahy,
emoce, návyky, zlozvyky, chyby páníčků, to
všechno si jeden psí život někdy nese na bedrech.
A jako špičkový bod programu dnešní módní
psí přehlídky nastupují na pomyslné „molo“ dva
australani.
Psí krasavci. Ona a on. Velmi mladí. Oba
jsou na prosklené verandě zamčení, protože jsou
natolik šikovní, že si umí sami otevírat dveře.
Oba jsou také dokladem toho, jak hodně se
mění módnost a rozšířenost psích ras. Některé
rasy psů, které ještě před 20 lety byly populární,
jsou dnes na ústupu a některé dnešní speciality
ještě příliš neznáme.
Takže teprve tady a teď se dozvídám, kdo je
australský ovčák. Především pes s nadprůměrnou
inteligencí, je prý dokonce tak inteligentní, že
zaujímá jedno z prvních míst v žebříčcích IQ mezi
všemi psy. Má ve svých genech silně zakořeněný
pastevecký a ochranitelský pud. Je to pes velmi
oddaný svému pánovi a rodině, a při jejich
obraně je schopen nasadit život. Je spolehlivý,
ostražitý, vytrvalý, rychle a rád se učí, a vůči
cizím lidem a zvířatům není nepřátelský, přestože
dokáže být ostrý a autoritativní. Je výborným
rodinným společníkem, ale je také hodně závislý
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na své rodině a miluje kontakt s člověkem,
proto není vhodné chovat ho venku v kotci. Má
rád hodně prostoru a miluje plavání. Možná ze
všeho nejraději má ale rád běhání vedle koně.
Australský ovčák je velký pracant, a proto musí
být neustále něčím zaměstnán, aby se nenudil
a nenacházel si zábavu sám. Pro své výjimečné
vlastnosti je používán při agility, psích sportech,
canisterapii, ale i v záchranářských složkách.
Australský ovčák je silný, robustní pes průměrné
výšky až 58 cm. Váha bývá mezi 18 až 28 kg.
Hlavu má silnou, vyváženou k tělu, černý nebo
hnědý nos, mandlové oči, které můžou být hnědé,
modré, jantarové, ale i dvoubarevné. Uši mohou
být překlopené i visící. Srst je jemná, lesklá až
lehce zvlněná. Hustota podsady se mění s ročním
obdobím, srst však vždy dobře chrání před vodou
a chladem. Existuje několik barevných variant:
blue merle (modře mramorovaná), red merle
(játrová), black solid (černá) a red solid (červená).
Zajímavostí je, že Indiáni tyto psy nazývali
„psi s očima duchů“, pro jejich zajímavou
barvu. Australští ovčáci byli také mezi psy, kteří
pomáhali záchranářům po útoku na WTC v New
Yorku v září 2001 (v sutinách cítí člověka až na
30 m).
Australani, které rodina vlastní, mají opravdu
zvláštní dvoubarevné oči a nemají vůbec žádný
ocas. Tohle plemeno to tak někdy má, a tak se
prostě nedá nic dělat – tenhle pes místo ocasem
vrtí celým zadečkem, a to tak, že vám skoro
podráží nohy. Nadšení je nelíčené.
A co říká dcera na maminku a její psí
koníček? Zdá se, že nic nevyčítá, maminku
má ráda a zvířata taky. Koneckonců, v rodině
milovnice zvířat se snad ani nemůže narodit
dítě, které by zvířata nemělo rádo.
Naopak, při každém vrhu štěňat slyším: mami,
tyhle nedáme, mamíí… Ale pokud máte
rozjívená štěňata na krku dva měsíce, nakonec
je docela rádi pošlete k novým páníčkům. Jinak
já mám celkem čtyři děti, prostě u nás je hodně
dětí a hodně zvířat. Nic z toho jsem neplánovala,
směje se paní Renata, tak se to prostě stalo.

Naaranžované foto ředitelky psího hotelu
s dcerou, obklopené ausrealskými ovčáky, jsme
nakonec také zvládli – znáte to, děti a pejsci se fotí
nejhůř, protože stále utíkají ze záběru. Naštěstí
dcera je už rozumná a psi jsou nakonec také tam,
kde měli být.
Kdybyste měla se svými zkušenostmi vybrat
plemeno, které je nej nej?
Pro sebe bych si asi ještě někdy chtěla pořídit
vipeta, anglického chrta. Ale každé plemeno má
své plusy a mínusy. Spíš jsem se možná utvrdila
v tom, jaké plemeno bych asi určitě nechtěla
chovat, nicméně jinak proti žádné rase nic
nemám. Teď jsem tady třeba měla pětiměsíční
štěňata buldočka, vždycky jsem si ho přála, a teď
si myslím, že bych ho nechtěla. Ale netvrdím, že
pro někoho to není prima pes.
Každý člověk má svůj povahový rys,
a inklinuje k něčemu, co u svého psa potom
hledá a je dobře, pokud to u něj najde.
Jenom lidi někdy nedomyslí, jak důležité je
vybrat pro sebe to správné plemeno. Protože
každé štěně je nádherné a k pomuchlání, ale
povaha psí rasy, velikost a praktičnost plemene
se projeví až později. A když si to vzájemně
nesedne, pak je chudák pes, nebo chudák pán.
Anebo oba.

Stříhání pejsků

Preferuji přátelské stříhání pejsků, příp. i péči
o dlouhosrsté kočičky, bez přivazování,
volně. Majitelé můžou zůstat, aby viděli, jak
vše probíhá. Příští návštěvu si pejska jen
přeberu a majitelé si ho mohou vyzvednout
později. Vše je o domluvě. Myslím si, že
i oříšek z vesnice může být velký krasavec!

Zvířecí hotel
Hlídání domácích mazlíčků
Stříhání a úprava srsti psů i koček
Renata Beck 736 637 268
http://www.zvirecihotelcb.cz/
facebook: zvířecí hotel ČB
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foto: Adam Růžička

Učitelka prvňáčků musí být napůl maminka

Paní Helena Žípková má dar být šťastná
a spokojená. Celý život pracovala jako učitelka,
a tohle povolání ji nikdy nepřestalo bavit.
Má ráda děti. Což je pro pedagoga vlastnost
záviděníhodná, protože přiznejme si, děti nás
sice umí nabít svou energií, ale na oplátku nám jí
dokážou také hodně sebrat. A někdy, ano, známe
to všichni, nám mohou jít pěkně na nervy. Ať už
jsou vlastní, nebo cizí.
Být na penzi je pro někoho nudný úděl, pro
druhého šance užívat si života podle svého,
účastnit se všeho zajímavého, potkávat se
s lidmi, zkoušet nové aktivity. Přesně takhle to
paní Helena má. Potkáte ji často, protože nesedí
doma a vždycky má na obličeji zářivý úsměv
a neodolatelnou chuť užít si hezký den. Umí
povídat a hodně si pamatuje, o svých dětech, které
učila, jejich rodičích, o Hluboké vůbec. A ještě
něco. Paní učitelka Helena Žípková také umí
naslouchat a povzbuzovat slovem i úsměvem.
Což mi u dobré učitelky připadá jako další
vynikající vlastnost, a zřejmě jeden z důvodů,
proč byla mezi žáky tak oblíbená. Dokonce tak
moc, že dovedla už první hodinu ve třídě plné
www.hluboka.cz

rozechvělých prvňáčků vykouzlit na tvářičkách
napjatých obavami z té velké změny (ba i slzička
občas ukápla) – nadšení a velké těšení na všechno,
co se hned v první třídě děti naučí…
Jak a proč jste se stala učitelkou?
Škola, školství vůbec, to byl můj koníček, po
celý život, doslova a do písmene…
Ale profesi mi vlastně vybral tatínek. Já
končila osmiletku, bylo mi 14 let, a teď jsem se
rozhodovala, kam? Rozmýšlela jsem se, půjdu na
obchodní školu, na ekonomku a budu pracovat
v kanceláři. Můj tatínek Václav Irovský pracoval
jako úředník, byl na Hluboké starostou. A on
se mně tehdy zeptal: Dovedeš si představit, že
bys seděla v práci osm hodin jako třeba já? Ne,
to nedovedu, uvědomila jsem si. A víš co, řekl
tehdy táta, co kdybys zkusila jít na učitelku?
Do dneška k němu cítím vděčnost za to, co mi
pomohl vybrat a jak mě nasměroval.
Udělala jsem zkoušky, vzali mně na čtyřletou
odbornou pedagogickou školu Dr. Zdeňka
Nejedlého v Budějovicích. Takže už v 18 letech
jsem šla učit…
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Helenka vlevo se srdíčkem – pohádka Pyšná princezna

orodovali, upláceli zvěřinou z Hluboké, tak to
tehdy chodilo. A to všechno vím, protože jsem
v tom vyrůstala. Bohužel, nepovedlo se, odešel
do důchodu a už se toho nedožil.
Takže když jsem pak v téhle škole učila,
častokrát jsme si na tátu vzpomněla a říkala si,
to bys, táto, koukal, jakou má Hluboká krásnou
školu. Nejen pavilony a zařízení, ale poloha
v parku je prostě nádherná. Takových škol
tolik není. Když měl člověk srovnání – škola
v Rudolfově, vedle rušná ulice, provoz a prach,
a tady – neuvěřitelný rozdíl.

Vy jste byla od dětství takový aktivní človíček?
Byla. Naši nás k tomu i vedli. Oba dva rodiče
byli sportovci, tatínek těch sportů měl víc,
maminka rekreačně lyžovala. Kolem pohybové
výchovy se to u nás v rodině točilo, a já to pak
předávala také dětem ve škole, vlastním dětem,
později vnoučatům.
Začít učit v v osmnácti letech, to je docela
brzo. O moc starší než děti na druhém stupni
jste nebyla…
Věkový rozdíl čtyř let není moc. Já ale učila
vždycky na prvním stupni. Poprvé jsem
nastoupila do školy v Týně nad Vltavou. Tam
tehdy první třídy učily elementaristky, a já
napoprvé dostala na starost 5. třídu. A představte
si, že loni v říjnu mě právě tahle moje první třída
pozvala do Týna – slavili 50 let od ukončení
základní školy a bylo to moc hezké setkání.
Malé děti z Týna jsem tehdy vzala na výlet na
Hlubokou. Šli jsme do zoo a musela jsem jim
ukázat, kde bydlím u rodičů, kde mám postel,
a pamatuji si, že právě tu a tam padlo slovo
maminko. A to jsem byla ještě svobodná…
Když jsem se vdala, učila jsem ve škole na
Hluboké dva roky – v budově na Masarykově
ulici proti bývalému Lok-Hamu.
Takže jsem začínala s páťáky, pak jsem
chvíli dělala skupinovou vedoucí, nakonec
dostala druhou třídu a šla s nimi do třetí,
a v té době v roce 1965 jsem odešla na svou
první mateřskou dovolenou se synem. Nejradši
bych se do školy vrátila co nejdřív, ale neměl
mi kdo hlídat. Teprve když šla maminka do
důchodu, tehdy pracovala ve školní jídelně,
začala se mi o kluka starat. Ale přeložili mě
do školy na Rudolfov, na Hlubokou mě zpátky
nevzali, najednou pro mě nebylo místo. Můj
táta, i když tady dělal starostu, se za rodinu
nikdy nepřimluvil, byl komunista, ale nikdy
se nechoval tak, abychom z toho měli nějakou
strana 12

výhodu. Mrzelo mě, že budu muset dojíždět od
malého dítěte. Jenže na Rudolfově mě přijali
krásně. Byli tam milí lidé a byla to krásná léta,
která jsem tam prožila! Bývá to tak, že něco
špatné je pro něco dobré, a pro mě to byla
krásná zkušenost v další škole. Mezitím se mi
narodila ještě dcera, ve škole jsem tam učila až
do roku 1981, kdy jsem se vrátila zpátky sem na
hlubockou školu. Pak už jsem vždycky začínala
s prvňáčky, a vedla je až do třetí třídy.
Takže jste přišla včas k začátku nové školy na
Hluboké?
Přesně tak, pamatuji si to dobře. Nová škola
se otevírala roku 1982 a já přecházela s dětmi
z první třídy, které jsem učila ve školním roce
1981/1982 ze staré školní budovy do nové.
A my tehdejší kantoři jsme tu novou krásnou
školu ještě budovali a připravovali na otevření.
Přesunuli jsme se v době, kdy u školy ještě
nebyla hotová ani jídelna, ani tělocvična.
Tak to ráda slyším chválu, protože tu školu
projektoval budějovický Stavoprojekt, ateliér,
který vedl můj táta arch. Zdeněk Stašek.
A ještě si pamatuji, že na tu školu byli tehdy
s kolegy docela pyšní.
Rozhodně mohou být pyšní. Protože tu školu
obdivoval každý, kdo sem přijel, ať už kantoři
nebo návštěvníci. Všem připadá úžasná.
A myslím, že se líbí i dětem.
Já si zase pamatuji, že můj otec velice toužil
na Hluboké novou školu postavit, dokud
starostoval, ale nepodařilo se to. Škola rozdělená
do čtyř budov na Hluboké byla samozřejmě
velice nepraktická. Bylo to náročné pro děti
i učitele. Myšlenka školy právě v místech
u parku žila na Hluboké od poválečných let.
A když táta skončil se starostováním, občas si
posteskl: to se nám nepodařilo, prosadit stavbu
školy. Co se tehdy najezdili na ministerstvo,

Učit na prvním stupni znamená všeobecné
vzdělání a zvládnutí obsahu všech předmětů…
… a ještě být napůl maminka. Obzvlášť u těch
malých dětí. V tomhle věku děti potřebují
jistotu. Já tehdy poprvé dostala svoji první třídu
v Budějovicích, a to už jsem měla sedmiletou
dceru a staršího syna, takže své maminkovské
zkušenosti už jsem měla. Shodou okolností
tady na hlubocké škole dnes učí paní učitelka
Lenka Dvořáková, právě ta byla tehdy napoprvé
jedním z prvňáčků v mé 1. A.
A když jsem se sem na Hlubokou vrátila,
tak jsem také dostala první třídu. Tehdy jsme
učily ve třech prvních třídách: paní učitelka
Balounová, Luďa Remta a já. Takže těm mým
prvním prvňákům z mé první třídy je dnes
41 let. Potkáváme se pořád, a pořád si s nimi
mám co říct. Tehdy i dnes. Ať je jim 6 nebo 40 let.
Takhle bychom asi na jedničku oznámkovaly
dobré učitelky. Když se k nim děti po letech
hlásí, i když už nemusejí.
Ano. A to je taky pro učitele ta největší odměna.
Žádné finance, tohle je radost. Oni můžou
kolem vás projít, nevšímat si, nebo jen zběžně
pozdravit. Ne, děti, i když už dospělé, se zastaví
a popovídají si. I ve tmě mě po těch letech
poznají! Byli jsme s dcerou v Budějovicích na
koncertu Lucie Bílé, a najednou se ozve ze tmy
náměstí: Jé, my jsme si říkaly, že jste to vy, paní
učitelko! A už na mě dvě děvčata štěbetají…
Kolik bývalo ve třídách dětí? Jaký je ideální
počet?
V Budějovicích jsem měla ve třídě až 36 dětí.
Já si domů nosila sešity k opravám, a to jsem
se opravdu hodně nadřela, měla jsem z tašek
vytahané ruce. Tady na Hluboké byly třídy
koncipované pro méně dětí, to bylo ideální,
bylo jich kolem 20-22. Ale ve druhé třídě už nás
spojili a já měla 40 dětí. A když se děti ve čtvrté
třídě postavily, to bylo jak les. Děti už pěkně
narostlé, kluci kolohnáti, velké tašky pohozené
u lavic, stěží jsem se proplétala mezi řadami.
Ale myslím, že nikdy jsme nic nezanedbávali.
Když je dětí kolem 27, je to hodně, když potom
potřebuje nějaké dítě větší péči, tak je to
náročnější. Je třeba, aby se dostalo pozornosti
pro všechny děti v potřebné míře.
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Asi je těžké rozlišit, jak se chovat k jednotlivým
dětem. Někdo je raubíř a snese ostřejší slovo,
jiného ani slůvkem nesmíte uhodit. Jak si to
učitel ošetří?
Musí být trochu učitel, musí být trochu
psycholog, musí být trochu herec… Nedělat
rozdíly, i na negativním najít něco pozitivního.
Pamatuji jednoho uličníka, Jirku, to bylo
prvotřídní éro ze Zámostí, cigaretama prosáklej
kluk, pořád propálené kapsy, sem tam průšvih
ve škole. A on ještě dneska, když mě potká,
řekne, paní učitelko, já si dobře vzpomínám, jak
jste se mě zastala. Šlo o nějaké otrhané hrušky, či
co, oni to na něj svedli, ale nebyla to pravda. A to
dětem zůstává v paměti. Každá nespravedlnost,
ale i každá férová pomoc.

s dítětem, když vidíte, že tomu dítěti ze sebe
něco dává, a že mu hlavně dává svůj čas. Bez dětí
je svět smutný a já jsem ráda, že jsem v dětském
světě mohla žít a ještě občas si ho užívám.
Takže to povolání mi táta vybral náramně.
Asi vás dobře znal. Není tak úplně jednoduché
porozumět vlastnímu dítěti. Být učitelem je
hodně zodpovědná práce, a nedá se ošidit.
To nešlo tehdy a nejde ani dnes. Pokud máte
doma nějaký problém, musíte ho před dveřmi
školy ze sebe svléknout a vejít do třídy jakoby
se nic nedělo. Protože ty děti za to nemůžou a já
si na nich nesmím vylít hněv nebo své smutky.
A když jsem byla nějak utahaná, něco se doma
něco dělo, tak ty děti tím spíš ještě zlobily. Ale
musíte to ustát.
Snad jednou jedinkrát jsem měla velký
konflikt s rodičem, ještě na škole v Rudolfově.
Jedna maminka, tehdy vysoce postavená
komunistka, to tak zvaně „hnala vejš“. Protože
jsem navrhla, aby její syn, který se opravdu
velmi špatně učil, dělal opravné zkoušky.
Stěžovala si. Jenže pak ho komise přezkoušela,
a dali mi za pravdu, vlastně jsme z toho vyšla

jako vítěz. Ale to bylo jedinkrát. Nikdy jindy
jsem s nikým neměla problém.
Vlastně jsem se vždycky domluvila s každým.
S dětmi, a co mi jich prošlo rukama, s rodiči,
vždycky se našlo řešení, vždycky jsme se na
něčem domluvili. Brzy po mateřské jsem
dostala do třídy dvě děti, tehdy to byli třeťáci,
měly velké problémy s učením, chodily do
psychologické poradny. Nakonec jsem se
s jejich maminkou pomalounku polehoučku
a s obavami domluvila, jestli by nebylo lepší, aby
děti přešly do zvláštní školy. A pak mi chodila
děkovat. Dětem to prospělo. Mohly si vybrat
zaměření, které chtěly, cítily se uznávanější
než tady mezi dětmi, a toho chlapce dodnes
potkávám. Už má taky syna, zdraví mě a chová
se hezky, prostě jim to pomohlo. I když to tehdy
bylo složité rozhodování pro všechny.
Máte schované fotografie dětí ze svých tříd,
fotografie učitelského sboru…?
Fotky s dětmi mám samozřejmě schované. Jsou
to roky mého i jejich života a vzpomínám na ně
moc ráda. Jsou paní učitelky, které se nechtěly
s dětmi fotit, ani společně s učiteli. To jsem nikdy

Na schodech nové školy

Takže převažovaly šťastné okamžiky.
Já vám musím říct, že jsem to povolání milovala
kvůli těm dětem. A dodneška mám k dětem
blízko a potřebuju je, vždyť já už posledních
deset let dělám Mikuláše ve školce…
Je to o tom, mít děti rád. Ano. A pak vás to
nabíjí. Když tak někdy poslouchám v televizi,
nebo čtu v novinách, nebo slyším rozhovory, co
se ve školství a výchově řeší, takové hlouposti…
když to poslouchám, tak si říkám, jéžišmarjá!
Kde zůstává zdravý rozum? Ale snažím se být
zticha, nekomentuju.
Někdo děti ani nechce, někdo je má, ale
zdržují ho v rozletu. Já vždycky pookřeju, když
slyším, že si nějaká maminka hezky povídá

Naposledy před starou školou

Pozná se na dětech v útlém školním věku, jak
budou jako velcí úspěšní?
Pozná, řekla bych, že ano. Jsou děti, že se jim
do školy nechce, mají obavy, ale záleží na tom
napojení: dítě – učitel, najít si ke každému cestu.
Pak se podaří i ty bázlivé nebo nespolupracující
motivovat, nadchnout. Asi by z učitele mělo
něco vyzařovat, něco, co budí důvěru, zájem.
A asi je to v tom, že opravdu musíte děti mít
rád. Někdo může být dokonalý učitel, vzdělaný,
dokáže přednášet, předvádět své ego, ale to ještě
neznamená, že je dobrý pedagog a že ho děti
budou mít rádi, a bude jim to ku prospěchu.

www.hluboka.cz
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nepochopila a nešlo mi to na rozum, protože
je to tak pěkné, když se těmi ročníky můžete
probrat zpátky a najít se na fotkách svých tříd.
Pokud tohle povolání děláte rád, jste rád i částí
historie svých školních dětí. Jestli mi to sluší,
nebo mě někdo pomluví, jak vypadám na fotce,
no bóže, ať mě pomlouvají, důležité není, jak
vypadám, ale jak se k těm dětem chovám.
Takže si samozřejmě pamatuji i fotky ze
slavnostního otevírání nové školy, a všechny
tehdejší události a pamatuji si dokonce, jaké
jsem si tenkrát nechala ušít šaty.
Zápis do školy pro nás býval svátek. Pátek
a sobota. My tu sobotu rádi věnovali bez jakékoli
náhrady nebo odměny. Zápis byl brán opravdu
jako životní přelom v životě dítěte. Přišla celá
rodina, slavnostně oblečení, babičky, dědeček,
rodiče doprovázeli svého budoucího prvňáčka.
A pak se šlo třeba na oběd, nebo do cukrárny.
Prostě výjimečný den. Dneska mám pocit, že
je všechno takové šup, ať už to máme za sebou.
Záleží na rodině, jak dítě do školy připraví
a motivuje, aby se těšilo. A pak na učiteli – aby
ten první kontakt se školou nebyl zklamáním
nebo potvrzením nějakých obav.
Stejně tak slavnostní předávání vysvědčení.
Ono to nemusí být hned, že si dítě uvědomí:
jé, nám první pololetní vysvědčení předávali
na zámku! Ale po letech si třeba vzpomene.
A já si dodnes pamatuji, jak jsem se pokaždé
mořila s tím, aby všechny ty první jedničky na
vysvědčení byly stejně veliké, protože děti si je
samozřejmě porovnávaly.
Jména učitelů, kolegů a hezké časy v nové
škole… Obdivuji, jak si bez zaváhání
pamatujete všechna jména z fotografií.
Musím říct, že to byly nádherné časy. Učila jsem
ráda, na škole se mi líbilo, kolegyně i kolegové
strana 14

Ve školství dnes všeobecně chybí muži, a kdo
ví, jak dlouho ještě bohužel chybět budou.
Dřív přece bývalo bezvadné, když se holčiny
mohly na II. stupni zamilovat do nějakého
učitele. O tohle jsou dneska ochuzené,
o školní mužské vzory. I ta fyzika se pak učila
líp, když bylo pro koho.
Když dneska do školy někdo z mužů nastoupí,
tak to většinou bývá jen takový úlet na dobu
přechodnou. Kluci si udělají školu, aby měli
vysokou, a pak jdou dělat něco jiného. Taková
je doba.
Zdeněk Pikl, to byl idol všech dívek. Říkal jim
Růženky, všem holčičkám, a ony ho zbožňovaly,
a možná ho zbožňují do dneška. Takže to mě
mrzí, že ve školství zůstává málo mužů. Chápu,
rozhodují peníze a další argumenty, ale je to
velká škoda.
Změnily se děti, když porovnáte ty ze svých
tříd ve vašich začátcích a dnešní děti?
Řekla bych, že jsou dnešní děti živější,
spontánnější, a mají mnohem víc znalostí
a možností využívat techniku, o které se nám
dřív ani nezdálo. Ale v jádru jsou to pořád stejné
děti, to teď vidím, když jezdím doprovázet
třeťáky na plovárnu. Když s nimi něco prožíváte,
když se s nimi mluví… tak oni se vám otevřou,
svěřují se, chtějí si tolik povídat! Vždyť učitel je
kolikrát s dětmi mnohem delší čas, než rodič,
který se vrátí z práce až večer. Aniž bych se
ptala, děti se potřebují vypovídat.
Mám pocit, že na Hluboké je hodně maminek
docela akčních, co se dětem hodně věnují,
vymýšlejí a organizují akce a nejsou to takové
ty dnešní maminky, co místo do kočárku radši
hledí do mobilu.
To je pravda a moc těmhle maminkám fandím.
Dítě se nejvíc učí příkladem a spoluprací,
s mámou, tátou, učitelem.
Já si dokážu ze sebe udělat i legraci, což si
myslím, že je důležité. A když jsem udělala
chybu ve škole, tak jsem se dětem omluvila.
Což je také důležité. Ukázat, že ani učitel není
neomylný. Přiblížit se k dětem blízko, to mi
nikdy nebylo zatěžko.
Děti věděly, že je se mnou legrace, že se umím
zasmát, zavtipkovat, ale že když jde o práci,
pracuje se. Říkala jsem: mám trpělivost, dlouho,

Tatínek Václav Irovský a paní učitelka Charvátová před starou školou

Po osvobození – Helenka a ruský voják Jurka

byli skvělí. I ředitelé byli fajn. Paní ředitelka
Holá, pak paní ředitelka Hájková a Zdeněk Pikl,
ten byl precizní, všechno muselo být akorát.
Mojí poslední ředitelkou byla Helena Kačírková,
to byl ve škole ráj. Pro učitele i děti. I když jsem
už pak odešla do důchodu, nebránila jsem se
zastupovat, když ve škole potřebovali a některá
učitelka onemocněla, učila jsem zase třeba půl
roku jako zástup.
Do školy chodím ještě dnes pro obědy,
a chodím společně s dětmi na plovárnu, abych
trochu vypomohla.

dlouho, ale když se rozzlobím… A když se potom
podařil třeba diktát, a bylo hodně jedniček,
měli jsme radost všichni, já i děti. Pokud dětem
něco nešlo, vždycky jsem hledala chybu v sobě.
A hodně jsme se zabývali dětmi i s ostatními
učiteli. Rozebírali, jaké má kdo podmínky
k učení, kde je jeho problém, jak bychom mohli
pomoci. Nebylo to jen vyžadování výkonu, ale
přemýšleli jsme o všech dětech.
První třída je opravdu stěžejní pro většinu
dětí. Některé jdou do školy s obavou, rodiče
třeba nedovedou dobře vysvětlit, o čem škola
je. A hlavní otázka je, aby se dítě školy nebálo.
Občas nás zvali do školek na povídání s rodiči
předškoláků. Povídali jsme si o dětských
obavách, aby pak citlivější dítě neprožívalo
bolesti bříška ze strachu, nechodilo do školy
s odporem. Nebo kolikrát se rodiče divili, že
jejich děti ve škole nezlobí, ale doma ano. A já
říkala, tak to je v pořádku, necháme to tak,
směje se paní učitelka.
Je povolání „učitelka“ opravdu diagnóza?
Doufám, že není. Kamarádky mi občas říkají,
prosím tě, neříkej zase, že jsme právě potkaly
někoho, koho jsi učila. Jenže ono to tak je.
Občas se mi stane, že na někoho narazím i na
dovolené, v cizině. Učitel prostě potkává své
bývalé žáky, a když učil 40 let, je jich pěkná
řádka a já obličeje lidí dost dobře rozeznávám.
Občas potkám někoho, koho si pamatuju
z mládí, nebo někoho, komu jsem učila tatínka,
maminku. A většinou nemlčím, pozdravím
a řeknu jim to, poptám se, jak se rodičům daří.
V tomhle jsou učitelky takové. Nesedí mlčky
v koutku, umí oslovit a mluvit s lidmi. Učitelské
řemeslo, málo platné, asi učitele vychovává
trochu k tomu, že „organizuje“ nejen děti, ale
i lidi kolem sebe. Nejen že děti naučíme psát
písmenka, ale působíme i na své okolí. Pevně
doufám, že ne nepříjemně.
Hlubocký zpravodaj | květen 2017

ROZHOVOR
Co je větší oříšek – hloupé dítě ve třídě, nebo
moc chytré?
Někdy spíš to moc chytré. A ještě „šťouravé“.
Když se to snoubí s dalšími vlastnostmi, dětskou
zlomyslností, touhou učitele nějak shodit, není
to příjemné. Ale to bývá problém spíše vyššího
stupně, kdy podobné tendence děti mívají.
Tím, že vám projde rukama tolik dětí, máte
srovnání, které rodič se svými dvěma, třemi
dětmi, nemá. Přitom ani děti z jedné rodiny při
stejné výchově nikdy nejsou stejné. Opravdu
někdy musel člověk hodně přemýšlet, jak na
dítě působit. Staly se mi různé příhody, a je to
pak o vašem chtění situaci vyřešit. Můžete od
problému utéct, a říct si, nechám tě být, nebudu
se rozčilovat. Ale tak by to být nemělo, učitel
by měl o dítěti přemýšlet a hledat společnou
řeč, komunikace mezi učiteli a dítětem je to
nejdůležitější.
Měla jsem ve třídě holčičku, Aničku, dneska
ji potkávám, studuje vysokou, možná už
dostudovala. Ale jako dítě tehdy prodělala
zápal mozkových blan, vážnou nemoc. A vůbec
nemluvila. A teď jak na ni, chytrá holčina, ale já
na ni mluvila, ona jen koukala a neodpovídala.
Ale podařilo se. Někdy musíte nasadit víc
intuici, než pedagogické poučky.
Rozeznat, kde je skutečný problém, je někdy
složité. Na plovárně holčička, celá vyjukaná,
bledá, že ji bolí bříško. Nebylo to o bříšku,
bála se vody. Takže v klidu poseděla na lavici,
nešla do vody, okukovala ostatní, a příště už se
sama přidala. Odhadnout dětskou povahu je
o empatii i zkušenosti. Některý žáček podporu
potřebuje víc, a je hloupost ho nutit, aby se
nestyděl, aby byl statečný. Prostě není zralý
a s podporou rodičů i učitele dozraje. Kdežto
jiné dítě už je samostatné a za přílišnou péči se
stydí. Nelze šmahem nasypat všechny děti do
jednoho pytle.

záchvat, měli jsme pro něj ve třídě připravené
lehátko, a vzadu za lavicemi jsme ho pak nechali
odpočinout. I tohle vzaly děti jako normální
věc. Je to všechno jen o přístupu k tomu, jak
řešit problémy.
Na konci školního roku se roku se nosí do
školy květiny. Myslím, že oblíbená učitelka
dostane i spoustu dárečků. Co s nimi pak dělá?
Víte, mě nikdy nenapadlo, že bych třeba ty kytky
ve škole nechala. Všechny jsem si je nesla domů.
Dala jsem mamince, něco odnesla na hřbitov,
ale většina zůstala doma a těšila mě. Stály ve
všech vázách, co jsem měla. Tady na Hluboké
mi s nimi třeba děti pomohly domů, ale když
jsem jezdívala z Budějovic autobusem, bylo
všem jasné, hele, učitelka jde. A dárečky mám
poschovávané dodnes.
Vás také potkáme kdekoli se na Hluboké
děje nějaká kultura nebo sportovní aktivita,
divadlo, chození s hůlkami… Už jako osmiletá
jste se objevila v komparzu ve filmu Pyšná
princezna, kterou filmovali v Budějovicích,
na Hluboké i Třeboni.
Když si někdy vzpomenu, co všechno už jsem
zažila, kde všude jsem se vyskytla, musím se
usmívat. Na natáčení pohádky vzpomínám
moc ráda a samozřejmě si ji ráda v televizi
připomenu.

Jsem člověk, který je rád u všeho, co se děje,
obzvlášť když na Hluboké máme takovou
nabídku přímo v místě bydliště. Vždyť je to
úžasné! Vždycky si vzpomenu na tátu, ten
pro město žil, a určitě by Hluboké ten dnešní
rozmanitý život ze srdce přál, maminka také.
On byl i pro všechno moderní, nové. Dodneška
mi ho občas připomenou starší lidé z Hluboké,
pamětníci, šel tehdy do funkce po válce, v 46
roce, byl hodně mladý. A oni mi vyprávějí, jaké
tehdy po válce byly problémy, nebyly byty, a on
prý byl tak nešťastný, když nemohl lidem nějak
pomoct. A když se konečně něco povedlo, měl
radost s nimi. Snažím se být trochu diplomatka
jako on, pomoci tam, kde můžu. Sousedce,
starší paní, nakoupit, odvézt ji, když potřebuje.
Dokud můžu, pomůžu. A doufám, že i mým
dětem, vlastním i těm školním, vnoučatům,
ukazuju tak trochu pozitivní příklad.
Chodím také cvičit, a jedna maminka
z Bavorovic, mi na cvičení před časem přinesla
přečíst slohovou práci své dcery, kterou děti
psaly pro paní učitelku Horníkovou. Její Bára
si mne tehdy vybrala do slohové práce na téma
POPIS osoby, přestože v té době už jsem na
škole nebyla. Popisovala, jaká jsem byla učitelka,
a proč si mě váží. Že jsem jim, dětem ve třídě,
dala víc, než že jsem je jenom učila… No, není
to ta největší odměna?

A pocit, že některé děti jsou vám sympatické
a milé a některé vám nějak vadí. Co s tím?
Někdy vám opravdu někdo jde na nervy. Ale to
se musíte zatnout a vydržet. Ono se to poddá.
Jsou děti, které se na vás přilípnou jako klíště,
nemají třeba doma slyšení, nebo si vás nějak
chtějí přivlastnit. Člověk musí být diplomat
a všechno se dá vyřešit.
Také rozumná inkluze je o tom, že ve třídě
by měly být děti v určitém smyslu rozdílné.
Naučí to vnímat svět jako něco rozmanitého.
Spolužák na vozíku, dobře, ostatní kluci by se
měli naučit posilovat a pomoci s přenášením
vozíku přes překážky.
Ano. Když má někdo ve třídě problém, pak
stačí pár prvních, kteří začnou pomáhat,
a nakonec se přidá celá třída. A tendence
vyřadit dotyčného z kolektivu se překlopí do
opačného, spolupracujícího týmu dětí, které
už vědí, jak na to. Měla jsem ve třídě chlapce
epileptika ještě ve škole na Rudolfově. Když měl
www.hluboka.cz

Foto učitelského sboru
Učitelé ZŠ, šk. rok 86/87, zleva, dole: Neznámá paní učitelka, neví někdo jméno???, Růžena
Mallátová, Marta Čutková, Helena Kačírková, Věra Dvořáková, Marta Jandíková, Slávka
Charvátová, druhá řada zleva: Helena Žípková, Naděžda Hloušková, Eva Beritová, Marie
Palmová, Milena Horníková Zdena Erhartová, Ludmila Hájková, Marie Šálková. Horní řada:
Zdeněk Pikl, školník Jiří Karvánek, Danuše Balounová, Božena Pecháčková, Ludvík Remta,
Václav Špelina, František Kocman, Antonín Šálek.
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DOBRÉ
ZPRÁVY

Zpráva měsíce!

V sobotu 20. května se uskuteční slavnostní otevření zdymadla Hněvkovice
a tím otevření vodní cesty Praha – Hluboká nad Vltavou. V rámci oslav
bude vypravena loď Vojtěch Lanna pro hlubocké občany, která pojede na
Hněvkovickou přehradu a zpět.

Slavnostní otevření plavební
komory v Hněvkovicích

Vltavská vodní cesta je hotová!
Dne 20. května 2017 bude slavnostně otevřena plavební komora
v Hněvkovicích. Plavidlům se tak otevře zhruba 100 km dlouhá cesta
z Českých Budějovic až na přehradu Orlík, jejíž hráz mohou menší lodě
překonat výtahem.

Mezinárodní škola Townshend

Naše lodě budou samozřejmě u toho a my se těšíme na nové zážitky
na Vltavě! Otevření se sice kvůli tuhé zimě o něco zpozdilo, ale už ke
konci května vám nic nebude bránit vydat se na našich lodích třeba až
k přehradě Orlík.
S lehkou nadsázkou lze říci, že nejdelší česká řeka Vltava se ve druhé
polovině dvacátého století proměnila z cesty pulzující po staletí v pouhou
soustavu rybníků. V květnu se to ale změní. Po deseti letech výstavby
zdymadel, přístavů a rejd se řeka od Českých Budějovic ku Praze opět
stane cestou odněkud někam. Splavnění a návrat lodí do jižních Čech
budí emoce mezi politiky i podnikateli. Jedni projekt vítají jako příležitost
k rozvoji kraje, podle jiných jsou to jen utopené peníze.
Jihočeskou vesničku Hněvkovice na levém břehu Vltavy čeká 20. května
velká sláva. Bude se tam stříhat poslední páska na vltavské vodní cestě
a lodě poprvé vplují do nového zdymadla na staletém jezu.
Cesta z Českých Budějovic na Orlík bude volná, menší rekreační lodě
se dostanou až do Prahy. A naopak. Dvoumiliardový projekt splavnění
Vltavy, který se tak završí, se v kraji setkává s optimismem i skepsí.
„Představuje příležitost, jak podpořit turistickou atraktivitu města i celé
oblasti kolem řeky, navazuje na naši investiční aktivitu v minulých letech,“
říká starosta nedalekého Týna nad Vltavou Milan Šnorek (ODS). Malebné
městečko mimo jiné investovalo například do rekonstrukce muzea nebo
výstavby povltavské cyklostezky.
Informace z webových stránek www.infopointvltava.cz

My jsme kapky oceánu…
Ve společnosti je patrný určitý trend – separace. Ať už se týká politické
úrovně, kdy se v mnoha zemích ke slovu dostává nacionalismus, nebo
na úrovni rodiny, kdy generace těch nejmladších už jen zřídkakdy sdílí
prostor a čas s generací nejstarších.
To, že existuje i jiná cesta; cesta, kde mladá generace uznává hodnoty té
starší; a cesta vzájemné tolerance a respektu, ukázali žáci 3. třídy hlubocké
Mezinárodní školy svým malým vystoupením pro klienty z Domova
důchodců U Zlatého kohouta. Bylo krásné pozorovat rozzářené oči dětí
i klientů, bylo krásné poslouchat nesmělé věty v cizím jazyce, kdy se klienti
s dětmi snažili komunikovat. Někteří klienti se dokonce osmělili a s dětmi
vystoupení společně zakončili zpěvem písně „My jsme kapky oceánu…“
Vždyť bez ohledu na národnost, věk, barvu pleti nebo náboženské
vyznání, my všichni jsme kapkami jednoho oceánu, a ač je to někdy
náročné, my všichni se můžeme podílet na vytváření našeho společného
domova – Země, a pečovat o to, aby se nám zde žilo dobře.
Do budoucna bychom rádi Domov důchodců opět navštívili a tentokrát
si třeba poslechli životní příběhy a moudrost klientů, budou-li ochotni je
s námi sdílet.
Olga Shivairová

Naše město zavádí Mobilní rozhlas!
od 15. května je plánovaný zkušební provoz

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 (k dispozici na radnici) a jeho
odevzdáním na městském úřadě, v městské knihovně nebo v infocentru
strana 16

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
Hlubocký zpravodaj | květen 2017

FARNOST

Svatojánské poutní slavnosti na Hluboké, obnovení tradice
Hluboká nad Vltavou je malebným jihočeským městem, které objímá bílou
perlu krajiny, hlubocký zámek. Městečko leží na březích Vltavy v krajině
rybníků a lesů. Sv. Jan Nepomucký je patronem vod, vorařů a mlynářů, loďařů
i vodáků. I proto patří k historii i přítomnosti našeho městečka. Není tedy
divu, že byl právě ve svátek sv. Jana Nepomuckého, 16. května 1847, posvěcený
nově postavený novogotický kostel v hlubockém podhradí. Autorem projektu
kostela byl architekt Franz Beer, který se významně podílel na přestavbě
hlubockého zámku. V podhradí vyrostla vznešená, monumentální stavba,
jejíž vzdušnost je zdůrazněna atypicky velkými okny bez barevných vitráží,
které jsou branou slunečním paprskům, přirozenému osvětlení interiéru.

Městské poutě. Všude se slaví. Ale proč?
Dostavba kostela byla dříve velmi významnou událostí. Bůh měl v životě
lidí významnější postavení než dnes; život společnosti a církve byl celistvý.
Stavbě kostela věnovali obyvatelé mnoho úsilí, a to buď v podobě práce,
nebo přispěním finančních částek, které nebyly malé. Církev sama kostely
zpravidla nestavěla, po dokončení je převzala do péče a starala se, za přispění
obce a věřících, o jeho provoz i údržbu.
Po dostavbě kostela nastal den svěcení. Slavnost, při které byla budova
a její interiér posvěcen a vyňat z běžného provozu. Stal se Boží chrámem,
kde platí zvláštní, jiná pravidla, než v soukromých či veřejných prostorech.
Kostel se stal mimořádným místem, kde se lidé setkávali s Bohem. Na taková
místa se v den výročí posvěcení nebo v den svátku světce, kterému byl kostel
zasvěcen, konaly poutě. Tato oslava byla vždy spojená s lidovou zábavou
a jarmarkem. Byla to oslava všech obyvatel města, na kterou hrdě zvali své
příbuzné a přátele. V tento den přicházeli do kostela na poutní mši všichni
místní i hosté, aby vzpomněli na své zemřelé a vyprošovali si požehnání pro
živé, pro město či obec. Postupem času se duchovní rozměr poutí vytratil
a pouť se stala synonymem zábavy. Hlubocké svatojánské poutní slavnosti
mohou oživit původní tradici a propojit její podstatu a současnou praxi.

K čemu je pouť modernímu člověku?
Pouť je příležitostí k setkávání a sdílení každodennosti, k zastavení se
a odpočinutí od konzumního způsobu života, čas slavení ve společenství, čas
života samotného. Je to čas, kdy se věnujeme jeden druhému. Možná Vám
patron sv. Jan Nepomucký nic neříká. Možná nejste kostelní člověk, možná
ani nevěříte v Boha. To ale neznamená, že se nepotřebujeme zastavit, věnovat
se opravdově svým blízkým, na den nebo dva si oddychnout a pořádně se
zasmát, říci svým blízkým: „Mám tě rád.“ Jedná se o životní maličkosti, na
které často zapomínáme, nevěnujeme jim pozornost, nezbývá na ně čas,
a přece jsou to nejdůležitější okamžiky našeho života. Pokud je Vám církev
lhostejná, kéž je Vám alespoň v tomto přínosem.
Život je pouť. Jsme na cestě a někdy se události zvrtnou tak, že na to
nestačíme sami. V té chvíli bychom možná chtěli zakusit, že na to sami opravdu
nejsme, že tu je Někdo, kdo nás přesahuje. Někdo, kdo je záchrannou sítí,
kdo nás zachytí, když padáme, jako orlí matka, která létá pod svými mláďaty.
Adam František a Eleonora Amálie znovu probudili svou „spící“ lásku před
náhrobkem sv. Jana Nepomuckého. Tento příběh je výzvou a motivací pro
každého, který přijde, aby nalezl; pro každého, který se náhodně dotkne,
aby nahlédl do věcí, které jsou běžně neviditelné. Budiž mu odměnou nový
pohled na každodenní život.
Chci Vás pozvat, abyste se i Vy o svatojánských slavnostech zastavili. Kostel
bude krásně vyzdoben, jako to bylo o Velikonocích. Máme být na co hrdí! Bude
možnost se připojit k pěší pouti z kaple sv. Jana Nepomuckého v Dasném na
Hlubokou. I sobotní koncert gregoriánské hudby může občerstvit Vaši duši.
Zastavme se na chvíli. Otevřeme své bytí neznámým, aby se stali
spolupoutníky; známým, aby nahlédli v nás; otevřeme srdce všemu, co
přesahuje naše poznání, chápání a vnímání. Nechme se unést prožitkem
společného putování, krásy stvoření v okolní krajině i plodů a umu lidské práce
ve stavbách; dotekem hudby a zpěvu i vůní květin a odevzdejme nás i náš kraj
v modlitbě, tak jak každý z nás umí, všemohoucímu Bohu na přímluvu sv. Jana
Nepomuckého. A kdo ví. Možná Vám návštěva poutní mše svaté promění celý
život. Jsme na cestě. Budu rád, když o svatojánských poutních slavnostech,
a nejen o nich, půjdeme skutečně, nebo pomyslně, část cesty spolu.
Otec Tomas, Váš hlubocký farář

Proč slavíme svatojánskou pouť?
Pro odpověď na tuto otázku se musíme vrátit na začátek osmnáctého století.
Pánem na hlubockém panství byl Adam František Karel Euseb kníže ze
Schwarzenbergu a jeho žena princezna Eleonora Amálie z Lobkowicz. Jejich
manželství prodělalo těžkou krizi, mnohé spory vyvrcholily v dlouhodobé
odloučení. Po dvaceti letech se oba manželé náhodně sešli v Praze u hrobu
sv. Jana Nepomuckého. Jejich poraněný vztah znovu zázračně ožil a zanedlouho
zplodili mužského potomka, po kterém tak toužili. Sv. Jan Nepomucký je od
té doby považován za zachránce a patrona rodu Schwanzenbergů a všichni
potomci tohoto rodu nesou, mimo jiné, světcovo jméno.
www.hluboka.cz
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FARNOST

Hlubocký kostel sv. Jana
Nepomuckého
před 170 lety byl vysvěcen kostel sv. Jana Nepomuckého
Děkanský kostel byl vystavěn v letech 1845-47. Vysvěcen byl
16. května 1847 kardinálem Bedřichem Schwarzenbergrem, tehdy ještě
arcibiskupem solnohradským. Stavba byla provedena v novogotickém

Farní zprávy
S příchodem nového duchovního správce hlubocké farnosti, kněze Tomase
van Zavrela, se život malebného jihočeského městečka změnil. S novým
knězem získal nový rozměr život duchovní i každodenní. Turisticky
vyhledávané městečko tepe dynamikou a je „v pohybu“. Hlubocký kostel
je zasvěcený českému zemskému patronovi sv. Janu Nepomuckému.
Sv. Jan Nepomucký se přimlouvá za místní i putující nejen na Hluboké, ale
v dalších městech a vesničkách Jižních Čech. Oblíbenost a nesporný význam
světce inspirovala k zorganizování Svatojánských poutních slavností. Pouť
k sv. Janu Nepomuckému proběhne ve dnech 20. a 21. května 2017.
Poutní slavnosti budou zahájeny v Dasném; obci, kde se nachází kaple
sv. Jana Nepomuckého. Oltář je vyřezán ve stejném stylu jako interiér
hlubockého kostela. Místní věřící a obecní samospráva se složili na
sochu sv. Jana Nepomuckého. Žehnání sochy proběhne v 15.00 hodin
a bude spojeno s pobožností k národnímu patronovi. Následně sochu
modlitbou doprovodí pěší procesí do hlubockého kostela, kde bude socha
po celou dobu poutních slavností centrální prvkem výzdoby interiéru
kostela. Ke slávě sv. Jana Nepomuckého bude v kostele díky štědrosti
pana faráře instalován nový koberec. Můžeme se těšit i na originální

slohu v podobě kříže s podélnou lodí dlouhou 50 m a širokou 13 m
a s příčnou lodí dlouhou 26 m a širokou 1,5 m o výšce 16 m. Hlavní oltář
nese obraz sv. Jana Nepomuckého. V horní části oltáře je pozlacený kříž
s tělem Kristovým a po stranách obrazy Panny Marie a sv. Jana apoštola.
Mariánský oltář proti kazatelně byl zřízen teprve roku 1872. Nad ním ve
výklenku je socha Madony s Božským dítkem. Levý boční oltář je zasvěcen
sv. Josefovi, pravý boční oltář sv. Eleonoře. Chrám byl postaven Janem
Adolfem, knížetem ze Schwarzenbergu a jeho chotí, kněžnou Eleonorou.

výzdobu, která se poprvé představila ve velikonoční době. V 17.00 hodin
zahájí soubor gregoriánské hudby Conventus Choralis bohoslužbu
latinskými nešporami, po kterých bude následovat mše svatá celebrovaná
otcem Tomasem van Zavrelem. K pouti neodmyslitelně patří koncert.
Ve 20.00 hodin zazní meditativní gregoriánské zpěvy v podání souboru
Conventus Choralis za doprovodu violy da gamba. Vstupenky lze pořídit
v předprodeji CB systém (200 Kč) nebo na místě (250 Kč).
Poutní slavnosti vyvrcholí v neděli 21. května 2017. Kdo si přivstane,
může se připojit k pěší pouti, která v 8.00 hodin vychází od kostela sv. Petra
a Pavla na Hosíně. Na Hluboké začne slavnostní poutní bohoslužba
celebrovaná otcem Tomasem van Zavrelem v 9.00 hodin. První půl hodinu
zazní modlitba svatojánských litanií v provedení Chrámového sboru
z Tábora, který svým zpěvem spolu s varhanní hudbou doprovodí celou
mši svatou. Odpoledne bude kostel přístupný veřejnosti. Od 17.00 hodin
se koná modlitba růžence za duchovní povolání, neboť sv. Jan Nepomucký
je mj. patronem kněží.
Poutní slavnosti zakončí v 17.45 hodin žehnání poutníkům. Na
shledanou při setkání se sv. Janem Nepomuckým.
Marcela Havelková

HLUBOCKÉ
SVATOJÁNSKÉ
POUTNÍ
SLAVNOSTI
20. 5. – 21. 5. 2017
Hluboká nad Vltavou
Sobota 20. 5. 2017
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Dasném
15.00 Pobožnost s žehnáním milostné sochy
15.30 Modlitební pěší procesí s milostnou sochou
Kostel sv. Jan Nepomuckého na Hluboké
17.00 Svatojánské nešpory s následnou poutní mší sv.
Celebruje otec Tomas van Zavrel
Doprovází Conventus choralis

20.00 Benefiční poutní koncert Conventus choralis

Gregoriánský zpěv a viola da gamba
Vstupenky: předprodej CB system & Infocentrum; na místě

Neděle 21. 5. 2017
Kostel sv. Petra a Pavla na Hosíně
8.00 Pěší pouť z Hosína na Hlubokou
Kostel sv. Jan Nepomuckého na Hluboké
9.00 Svatojánské litanie s následující slavnostní mší sv.
Celebruje otec Tomas van Zavrel
Doprovází Chrámový sbor z Tábora

14.00 – 18.00 Kostel přístupný veřejnosti
17.00 Rozjímavý růženec za duchovní povolání
17.45 Žehnání poutníkům
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SBÍRKA PRO
ONDRU A TONÍKA

Na nákup lékařského přístroje, tzv. kapnometru, se vybralo:

neuvěřitelných 571 848 Kč!

Ošetřující lékař chlapců MUDr. Fanta, máma, táta, kluci, zástupce firmy
radiometer s.r.o., Valerie Chromá

Všem, kteří přispěli finančním darem, stali se partnerem Velikonoc
na Hluboké, vymysleli vlastní charitativní projekt nebo se účastnili
velikonočního běhu a rodinné hry s mapou kolem pomalovaných, bezmála

600 kilo vážících velikonočních vajíček, přispěli tentokrát k zabezpečení
ohroženého života dvou malých chlapců Ondřeje a Toníčka.
Kluci již mají jeden kapnometr doma a právě se s ním celá rodina
sžívá. Rodině se konečně ozvala i jejich zdravotní pojišťovna s tím, že
bude projednávat proplácení jednorázových pomůcek potřebných při
používání přístroje. V dalším čísle Zpravodaje přineseme reportáž o tom,
jak nové přístroje změnily oběma chlapcům život k lepšímu.
Děkujeme, že jste pomohli!
www.hope4you.cz

Velikonoce na Hluboké v roce 2017 podpořilo několik štědrých
společností. Hlavním reklamním partnerem byla KELT REKLAMA.
Velkou podporu má akce samozřejmě u MĚSTA HLUBOKÁ NAD
VLTAVOU. Dále uspořádání finančně podpořili: C-PLASTIC, WEDOS,
SPORTHOTEL BARBORKA, NEXT REALITY, MBW, HC MOTOR,
RESTAURACE BAKALÁŘ, MC DONALDS, SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ
AREÁL HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, HOTEL ŠTEKL a NADACE ČEZ.
Všem děkujeme, že umožnili rozmístění 27 obřích kraslic v Hluboké nad
Vltavou a okolí a účastnili se na unikátním projektu.

S obřími velikonočními vajíčky se na Hluboké při procházkách
můžete těšit až do 28. května! Vejce letos malovali: AJG, Martin Balej,
Sára Ciglbauerová, CVČ Poškolák, Marie Chrastilová, Matylda Chromá,
Eliška Jakubíčková, Lucie Kacrová, Kelt, Michaela Koubková, Petra
Kubíková, Mína, MŠ Hluboká, Petra Nenádlová, František Pon, Daniela
Roulová – Plocková, Šárka Rubicková, Dominik Řepa, V. Soukupová a J.
Palouda, Věra Štefánková, Townshend International School, ZŠ Hluboká
a jedno opletené vejce.

Střípky vzpomínek ze schwarzenberské Hluboké
Zachráněná ruka
Díl I.

Otec (vpravo) a další „Švarcnberák“ Jan Štěrbík jako motocyklisté. foto z archivu Jana Štěrbíka

Rád bych se s čtenáři Obnovené Tradice podělil o několik osobních
a rodinných vzpomínek. Jsou totiž nedílně spjaty s prostředím Hluboké
nad Vltavou v době, kdy tam ještě byla doma starší větev rodu knížat ze
Schwarzenbergu. Prvních šest let svého života - až do neblahého roku
1948 - jsem prožil na hlubockém Šteklu, kde naše rodina užívala jeden
z bytů určených pro schwarzenberské zaměstnance. Můj otec Stanislav
Kahuda (1909-1979), absolvent českobudějovické obchodní akademie,
nastoupil do schwarzenberských služeb 1. června 1931. Nejprve byl
asistentem v centrální účtárně v Českých Budějovicích. Osvědčil se, a tak
počínaje 1. lednem 1935 působil jako adjunkt v ústřední kanceláři na
Hluboké, kde mu byl k 1. lednu 1939 přiznán titul správce. Po reorganizaci
v době nacistické nucené správy byl nejprve od 1. ledna 1941 správcem
v českobudějovické centrále, oddělení průmyslových podniků a všeobecné
správy, poté od 1. srpna 1941 správcem v hlubockém lesním ředitelství. Po
válce se stal 1. ledna 1946 nakrátko důchodním správcem na Vimperku.
Ale již k 1. dubnu téhož roku jej národní správa majetku hlubockých
Schwarzenbergů, dosazená v polovině roku 1945 a sídlící v Budějovicích,
jmenovala průmyslovým revizorem.
Jako první nabízím příběh o zachráněné ruce. Tuto historku mi vyprávěl
otec, když jsem se ho coby zvídavý školák vyptával, jak přišel k jizvám na
paži. Stalo se to někdy krátce před druhou světovou válkou, tedy v době,
www.hluboka.cz
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VZPOMÍNKOVÝ
SERIÁL
kdy můj táta pracoval v hlubocké ústřední kanceláři. Přesněji datovat
tyto události nedokážu, neboť na žádné z mnoha otázek, které mě v té
souvislosti napadají, mi už rodiče bohužel nemohou dát odpověď.
Otec tehdy jel za tmy na svém motocyklu po silnici z Českých Budějovic
na Hlubokou. Naneštěstí se před ním u Bavorovic náhle objevil zcela
neosvětlený povoz a došlo ke srážce. Vozka, zvířata i vůz přečkali karambol
bez úhony. Zato táta měl kromě škrábanců, podlitin a naražených žeber
vážně poraněnou ruku. S hnisajícími otevřenými ranami a zlomeninou
zápěstí skončil v nemocnici. Jeho ruku navíc postihla flegmóna, což
je „neohraničený hnisavý zánět šířící se do okolí“, jak zní definice této
lékařské diagnózy.
Pamatuji si z otcova vyprávění, že si užil své. Zanícené rány od zápěstí až
po rameno bolely, nepomáhaly ani chirurgické řezy k vymačkávání hnisu.
Odnesl si také jako památku na své trápení již zmíněné jizvy po celé ruce
a neohebné zápěstí. Jenomže bolesti byly čím dál větší a flegmóna se šířila
dále. Při vizitě na primářovu otázku, jak se mu vede, odpověděl, že bolesti
jsou už k nevydržení.
Na to primář řekl: „Zítra už vás ruka bolet nebude.“
Otec zpozorněl: „Co se mnou, pane primáři, chcete udělat?“
„Není vyhnutí, budeme vám muset ruku vzít.“
S tátou se zatočil svět…
Šťastným řízením osudu však ještě tentýž den přišel otce navštívit jeden
z kolegů, schwarzenberských zaměstnanců. Táta se mu svěřil s tím, co ho
čeká. Kolega nelenil, a okamžitě informoval JUDr. Adolfa Schwarzenberga.

Ten promptně zařídil odklad amputace a otcovu hospitalizaci v Říhově
sanatoriu, dodnes jako „Říhárna“ známém zdravotnickém zařízení
v českobudějovické ulici U Tří lvů. Po konzultaci s tamními lékaři jeden z nich prý řekl, že pokud pacienta zachrání, pak jedině celého vypravil kníže Schwarzenberg na vlastní náklady letadlo do Švýcarska pro
sulfonamidové léky. Tato první medicínsky používaná antibiotika, později
ve většině oblastí léčby vytlačená penicilinem, u nás tehdy ještě nebyla
k mání.
Nejtěžší zkouška však na tátu teprve čekala. Po aplikaci léků musel ve
vysoké horečce a v bolestech překonat kritickou noc, kdy se rozhodovalo
o tom, zda vůbec přežije. Prý se stále díval na nějaké světýlko a říkal
si: „Ještě ho vidím, je to dobrý, ještě jsem naživu!“ Nakonec vše dobře
dopadlo, sulfonamidy zabraly. Dr. Schwarzenberg velkoryse hradil
i náklady na otcovu rekonvalescenci. Když se jeho zdravotní stav výrazně
zlepšil, avšak ještě nebylo záhodno, aby se vrátil do kanceláře, pověřil
jej kníže překládáním části svých německy psaných deníků z Afriky do
češtiny.
Svou roli v záchraně otcovy ruky sehrála jak náhoda v podobě kolegovy
návštěvy, tak odvaha a šikovnost lékařů Říhova sanatoria. Šťastný konec
boje s důsledky tátova vážného úrazu by však nebyl myslitelný bez
šlechetnosti a nezištné pomoci knížete Schwarzenberga.
Ing. Stanislav Kahuda
Schwarzenberský spolek, časopis Obnovená tradice č. 48, rok 2013

Žebřiňák
Zajímavé je, že když se člověk vžije do vzpomínek a do let dávno minulých,
vyvstávají mu na mysli události, o kterých už neměl tušení, že je v hlavě
vůbec má. Tak je to i s tímto příběhem, který se mohl odehrát zhruba
v dobách příběhu „Jak jsme si pouštěli kolo od traktoru“.
Když chodívám kolem zadního dvora Starého úředňáku, cítím se
vždy trochu nesvůj a mívám i chvění v místech, kde končí poslední díl
páteře, kostrč. Možná, že k tomu přispěl i následující příběh, který ve mně
zanechal dojem, že jsem byl přítomen strašnému zločinu a že já sám jsem
těžký zločinec.
Byl jsem tehdy malej. Neurčoval jsem, kam se půjde, nemohl jsem mluvit
do toho, co se bude dělat, byl jsem rád, když mě větší hoši neodehnali
a nechali s nima v partě. Tak jsem se jednoho dne ocitl na zadním dvoře
Starého úředňáku, kde měl v rohu zaparkovaný žebřiňák pan S.
Byl to pořádný bytelný stroj, žádná rozvrzaná herka. Na kozlíku byla
tlustá fošna a po straně železné kolo s klikou, kterým se vůz brzdil. Točení
kola se přes šroubovici přenášelo na špalky, které se tiskly na obruče,
a tím se kola brzdila. Teď ale nebyl žebřiňák zabržděný, jenom kolo bylo
podloženo špalkem. Parta okukovala žebřiňák, někteří po něm lezli, když
tu jeden z větších hochů pravil:
„Klucí, mám nápad!“
Mezi staršími v partě nastala porada, netrvala moc dlouho a úžasný
plán byl venku.
„My ten žebřiňák zabrzdíme a brzdu pomažeme h… (odborně řečeno:
stolicí). Pak se budeme z Vinice dívat, co se bude dít.“
Nato jsme byli já a ještě dva menší hoši vyzváni, abychom neprodleně šli
do Vinice do křoví a vyrobili dostatečné množství stolice. Odmlouvat se
nedalo. Partu vedli bratři S., a to byli rabijáti, když se někdo znelíbil, dostal
bez velkých průtahů do čenichu. To ovšem moje vzpomínky na tyto hochy
nijak nekalí. Tak to tehdy chodilo a tak to taky bylo. Šli jsme tedy vyrábět
stolici a starší hoši se vrhli na brzdu, kterou společnými silami utáhli, co
mohli. My jsme dotáhli na klackách naše výrobky, hoši s tím brzdu bohatě
pomatlali a pak jsme utekli dozadu do parku a z bezpečné vzdálenosti
sledovali, co se bude dít. Chvíli to sice trvalo, ale dělo se.
Objevil se pan S. s koněm, zapřáhl ho, poplácal po krku, řekl hyjé –
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a ono nic. Slyšeli jsme, jak pan S. zlobně zabručel, odkopl zpod kola špalek
a znovu koně pobídl. Ten zabral a zase nic. Pan S. zase zabručel, obešel
žebřiňák, čapnul za brzdu, zabral, pak znovu zabral a pak kliku pustil
a nevěřícně zíral na svoje ruce. Zvolna obrátil obličej k nebi a strašným
hlasem zařval:
„Který kanci?!“
To už nám stačilo a jali jsme se zdrhat. Jenom J. B. se něco hnulo v palici
a řekl, že on se toho nezúčastnil a že se tedy nemusí bát a může jít klidně
kolem pana S. domů. Jak jsem byl malej, tak mě okamžitě napadlo, že
pan S. nemůže vědět, že je zrovna J. B. nevinnej. Moje varování kvitovali
uznale jenom bratři S., zatímco J. B. nebral na nás ohled, pohvizdoval si
a vykračoval si jakoby nic. Jako oněmělí jsme na tu scénu koukali. Pan S.
J. B. spatřil a zařičel:
„Pocem ty syčáku, já tě zmaluju, že tě doma nepoznaji!“ a hnal se
k němu.
Bylo vidět, že J. B. se snaží něco vysvětlovat, jenomže chytil jednu
přesdržku zleva, druhou zprava a bylo. Pan S. nebyl žádnej hromotluk, ale
byl samá šlacha, ruce jako lopaty a sílu musel mít ukrutnou. Dodnes vidím,
jak J. B. běží zpátky, šíleně řve, oči vyvalený a tváře rudý s nalisovanejma
hovnama.
Utíkal jsem domů, hrůzou paf. Doma jsem z toho dostal horečku
a ječel jsem, že na mě ze stropu skáčou pavouci. Vyváděl sem tak hrozně,
až musel přijít starý pan doktor Stráský a kouknout na mě, jestli nemám
psotník. Ač to byl laskavý pán, jektal jsem hrůzou, jen se na mě podíval.
Pak jsem slyšel, jak říká mamince.
„Neboj se, nic mu nejni, má jen nějakou můru, asi se uhnal někde
s klukama. Kdyby bylo nejhůř, dej mu do prdele tendle čípek.“
Jsem dobrej, řekl jsem si, nepoznal na mě, že ty hovna na žebřiňáku
byly moje! Jenomže jakmile pan doktor odešel, vrhla se na mě matka
a aby nedošlo k nejhoršímu, narvala mi ten čípek do prdele hned. Bylo to
strašný. Strašnější, než matlat žebřiňák hovnama. Ale přežil jsem to. Nikdy
jsem se ale neodvážil nikoho zeptat, jestli to skončilo zfackováním J. B.,
nebo jestli měla ona událost ještě nějakou dohru.
Vzpomínky na doby nedávno minulé píše MUDr. Věnceslav Černý
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Válečný plakát – propaganda 1. sv. války Alšova jihočeská galerie
Propaganda pochází z latinského slova „propagare“ a znamená rozšiřovat,
rozmnožovat či rozšiřovat. Pochopit smysl propagandy nám může pomoci
definice spisovatele Terence H. Qualter, který ji vysvětluje jako „úmyslný
pokus jednotlivce či skupiny formovat, kontrolovat či měnit názory jiných
společenských skupin pomocí komunikačních kanálů a prostředků tak,
aby výsledek byl v souladu se zájmy propagandisty.“ S první světovou
válkou se rozšiřuje jistý druh propagandy a reklamy a tím je plakát.
Plakáty patří k nejmodernějším sdělovacím prostředkům a to zejména
proto, že tvoří naprostou součást městského prostředí. Umístěny jsou
v zábavných parcích, podél pozemních tras, v nákupních centrech,
v dopravních prostředcích apod. a to tak, aby dokázaly upoutat v průměru
čtyřsekundovou pozornost kolemjdoucích. Obsahovat mohou jakékoli
informace včetně problematických témat jako je např. válka, a pomáhají
tak vytvářet postoje k různým otázkám a problémům. Vydávány byly
vládními organizacemi, politickými stranami, charitami, nevládními
organizacemi a obchodními společnostmi.
V době první světové války byla venkovní reklama v Německu
a Rakousku-Uhersku (včetně českých zemí) pod silnou cenzurou a to
zejména proto, že byla považována za vulgární a nevhodnou pro veřejná
prostranství. Autoři plakátů se tak zaměřovali spíše na vhodný design
pro zachování duchovní hodnoty. Specifickým stylem byl tzv. „objektový
plakát“, který byl velice jednoduchý, graficky a vizuálně poutavý a zároveň
vyhovoval modernímu městskému prostředí. Objektové plakáty vyzývaly
občany k přispívání k válečnému úsilí a také zde byla snaha o zmírnění
dopadu nedostatečného zásobování. Rozšířily se zejména po tzv. „tuřínové
zimě“ roku 1916, kdy se lidé museli živit krmivem pro zvířata, jako byly
např. žaludy, bukvice, bramborové slupky apod. Jednotlivé kampaně také
podněcovaly lid ke shromažďování ženských vlasů pro textilní průmysl,
kovů pro zbraně, přírodních tuků a olejů jako náhrady za ropu.
Ve Velké Británii se plakáty využívaly k rozšiřování informací
o kampaních na válečné půjčky, přednášky, přehlídky a podobné události
pořádané místními úřady, např. „Týden tanků“ nebo „Týden střeliva pro
zbraně“. Reklamní agentury svoji pozornost zaměřovaly na očekávání
prostých obyvatel a jejich smysl pro vzájemnou podporu. Na plakátech tak
byli často zobrazováni pracující občané a civilní život. Tradiční národní
symboly a historické postavy se alespoň z počátku objevovaly výjimečně.
Francouzská propaganda lákala svým smyslem pro skutečnost
a zároveň abstraktními symboly. Rozšířeny byly zejména symboly
republiky a její ideály svobody, rovnosti a bratrství. Pro vytváření
francouzských válečných plakátů byli často zaměstnáváni profesionální
umělci. K propagaci informací sloužilo mnoho pořádaných akcí, jako
např. „Dny vlajek“, „Dny francouzských vojáků“ apod. Plakáty byly
také vyvěšovány ve školách a předpokládalo se, že děti rodičům oznámí
informace o válečných půjčkách.
Podobně propaganda probíhala i v ostatních zemích. Známé jsou
například plakáty ze Spojených států amerických nebo z Belgie. Klíčovým
elementem k pochopení funkce poselství se v mnoha zemích stávají
státní symboly v podobě německého či amerického orla, francouzského
kohouta, britského lva nebo ruského medvěda.
Alšova jihočeská galerie pořádá v zámecké jízdárně v Hluboké nad
Vltavou výstavní projekt „Válečné plakáty 1914-1918 / zbraň z barev
a papíru“ v termínu 14. 5. – 1. 10. 2017. Výstava je zaměřena na prezentaci
propagandy našeho území a to zejména výběrem z neobyčejných sbírek
Vojenského historického archivu v Praze, Imperial War Musea v Londýně
a od soukromých zapůjčitelů. Autorem výstavy je kurátor Jan Török.
Bc. Lenka Hýblová
AULICH, James. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace.
Praha: Naše vojsko, 2009, s. 50. ISBN 978-80-206-1048-5.
AULICH, James. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace.
Praha: Naše vojsko, 2009, s. 51. ISBN 978-80-206-1048-5.

www.hluboka.cz

▶ sobota 20. 5. / od 15:00 hod. / Zámecká jízdárna / Hluboká nad Vltavou
/ Komentovaná prohlídka výstavy: Impresionismus! / Nálady a imprese ve
francouzském a českém umění, která představí dosud neznámé dílo Václava
Radimského. Přijďte si poslechnout příběh nejen o děleném rukopisu, ale
také o hledání a nalézání, restaurování a vystavování, společně s kurátorem
výstavy Davidem Kubcem, vedoucím úseku prezentace a ochrany sbírek AJG.
▶ pátek 26. 5. / od 18:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice /
Galerijní noc 2017 - více info již brzy…
▶ sobota 27. 5. / od 15:00 hod. / Zámecká jízdárna / Hluboká nad Vltavou
/ Komentovaná prohlídka stálé expozice: Meziprůzkumy / Sbírka AJG 1300–
2017, s autory a kurátory Mgr. Hynkem Látalem, PhD. a Mgr. Martinem
Vaňkem, za účasti umělkyně Esther Stocker - autorky aktuální výtvarné
intervence.
▶ úterý 30. 5. / 18:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice /
Přednáškový cyklus z dějin umění na téma: Klasická moderna, aneb Obrazy
bez námětu, hudba bez harmonie…

Galerie Knížecí dvůr

6. 5. 2017–1. 6. 2017 Martin Němec - NA VĚTVI (nové obrazy)
Vernisáž v sobotu 6. května 2017 v 17 hodin.

Divadelní spolek KŘÍŽžáci Vás srdečně zve od 2. do 3. června 2017
na 3. ročník divadelního festivalu Křížem krážem za divadlem do
prostor Loveckého zámku Ohrada. Program najdete na www.krizzaci.
cz nebo na našem facebookovém profilu.
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VÝROČÍ

OSLAVA TJ SOKOL
Sokolovna slaví devadesátku

Pozvánka!
Dne 27. května – den otevřencých dveří – za účasti veškerého sokolstva
a hostů, a samozřejmě všech občanů města, kteří se budou chtít přijít
podívat a oslavit úctyhodné sokolské narozeniny.
Kdo jste už dlouho neviděl, jak sokolovna vypadá zvenku i zevnitř,
kdo chce vidět ukázku sportů, které je možné v jednotlivých oddílech
provozovat, kdo chce potkat mladé i zasloužilé členy TJ Sokol našeho
města… Program dne bude zajímavý, k vidění budou dobové fotografie
a další vzpomínkové artefakty, informace z historie Sokola na Hluboké.
V 10 hodin bude opět po letech ze základního kamene sokolovny
vyjmuta schránka s dobovými materiály, aby mohla být doplněna
o aktuální zprávy.
Záměrem oslav úctyhodných devadesátých narozenin naší sokolovny
je návštěvníkům ukázat, jak vypadá sokolovna dnes, po změně
v uspořádání státu, po letech, kdy se v roce 1992 vrátila do sokolských
rukou. Co vše se v ní změnilo, jakými rekonstrukcemi prošla a jakou
tradici českého sportovního ducha v sobě nese.

TJ Sokol Hluboká nad Vltavou

Tělocvičná jednota Sokol Hluboká nad Vltavou byla založena
3. prosince 1893 a je tak nejstarší tělovýchovnou složkou na Hluboké.
Prvními místnostmi, kde se cvičilo, byly sály v hostincích. Pro členy
Sokola bylo organizováno cvičení, turistika a osvětová činnost. V roce
1894 byl pořízen 1. sokolský prapor.
V roce 1924 byly zahájeny bourací práce na objektu bývalého pivovaru.
S výstavbou sokolovny bylo započato v roce 1925. Ke slavnostnímu
otevření potom došlo 5. června 1927. K prostným postupně přibývala
i další odvětví, česká házená, odbíjená, lehká atletika, plavání, lyžování,
košíková, stolní tenis, cyklistika, šerm, tenis. Družstvo dorostenek zvítězilo
v roce 1923 na IX. všesokolském sletu v Praze v šestiboji.
Od roku 1894 patří k Sokolu neoddělitelně i divadlo. Na kratší dobu se
k němu přidává i loutkářský a hudební kroužek. V něm byly převážně ženy.
Po 1. světové válce byla v roce 1918 činnost divadla v Sokole obnovena
a trvala až do roku 1945. K dalšímu obnovení divadelní činnosti došlo po
roce 1989 V. Křížem, tentokráte již mimo Sokol.
V roce 1941 byla činnost Sokola zakázána. Majetek se však podařilo
z velké části zachránit. Řada členů zemřela v nacistických koncentračních
táborech. Po skončení války se činnost Sokola obnovila. V roce 1948
dochází ke sloučení Sokola, DTJ, KČT a SK a začíná období socialistické
tělovýchovy. Ke zvětšení objektu sokolovny došlo v roce 1964, kdy byla
provedena přístavba přísálí.
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Dne 5. prosince 1993 byla zahájena další etapa činnosti Sokola
v Hluboké nad Vltavou. Starostou byl zvolen br. Pavel Marek. V letech
1993-95 byla provedena generální oprava celého objektu. V lednu 1997
opět začaly v sokolovně sportovat složky žen, mužů, dorostenců a žactva.
V roce 2002 celý objekt sokolovny výrazně zasáhly povodně. Celková
škoda byla vyčíslena na 1,57 mil. Kč. Při opravách po povodních se udělala
nová podlaha, obložení stěn, oddělením jeviště a položením plovoucí
podlahy vznikl malý sál. Bývalá jídelna a kuchyně byly přestavěny na
zařízení pro rodiče s dětmi a na byt pro potřeby Sokola.
Děvčata z oddílu aerobiku se účastnila akce „Povodeň tours“, která
zahrnovala řetěz vystoupení v řadě měst a obcí v kraji. Výtěžek akce byl
odevzdán na povodňové konto ČOS.
Dne 11. října 2003 byla sokolovna znovu slavnostně zprovozněna
za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka, starosty
Hluboké Tomáše Jirsy a členů Sokola. Do schránky uložené v základním
kameni byly k materiálům z doby otevření sokolovny přidány i nové
aktuální informace nejen o Sokole.
V roce 2005 pokračovaly opravy sokolovny. Byla vyměněna většina
oken, vymalovány všechny prostory a do velké tělocvičny byly dány
ochranné sítě. V letech 2009-2010 byly zrekonstruovány sprchy a sociální
zařízení.
V roce 2006 se naše jednota zúčastnila XIV. všesokolského sletu.
V současnosti má Sokol přes 357 členů v oddílech baseball, plážový
volejbal, turistika, stolní tenis, aerobik, cvičení s dětmi, pilates, míčové
hry a košíková. Největším oddílem je baseball s dvacetiletou tradicí. Muži
hrají extraligu nebo národní ligu. Oddíl má 10 družstev, od předškolních
dětí až po muže a ženy.
Ve Sportovním areálu má TJ Sokol Hluboká dvě hřiště na baseball
a budovu zázemí, ve které jsou šatny pro sportovce, sklady sportovního
vybavení, restaurace s kuchyní. V patře je možnost ubytování pro sportovní
akce, které se v areálu pořádají. Areál se začal budovat v roce 2002. Jeho
součástí jsou ještě 4 hřiště plážového volejbalu, hřiště na košíkovou
s umělým povrchem, obří trampolína a malé trampolínky, stolní tenis,
adrenalin park, minigolf a řada dalších nabídek pro sportovní aktivity dětí
a dospělých. Za potokem vznikla 2 nová mládežnická hřiště pro baseball.
Všechny oddíly využívají prostory hlubocké sokolovny, malý i velký
sál, a také nově vybudované zázemí v suterénu sokolovny pro cvičení
dětí předškolního věku. Od obnovení činnosti v roce 1993 TJ Sokol úzce
spolupracuje s městem Hluboká nad Vltavou.
V roce 2013/2014 se Sokol výrazně podílel na rekonstrukci kurtů na
plážový volejbal. Byl přistavěn čtvrtý kurt jako centrkurt. Výstavba
byla provedena za účelem možností pořádání vyšších soutěží, včetně
mistrovství republiky.
V roce 2014 bylo otevřeno v části Sportovního areálu také venkovní
cvičiště pro seniory.
starosta Sokola br. Pavel Marek
http://www.sokol-hluboka.cz/
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SPORT

GOLF
Grant’s Scottish
Whisky & Kilt Golf Club
Golf Club Hluboká nad Vltavou
r.
pátek 5. 5. 2017

SKLAD
BOROVANY
Těšte se na skotský styl: skotskou muziku, ochutnávku skotské Grant’s,

stylovou výzdobu, ale také na specialitu skotské kuchyně: Haggis.
jednoho ze 30
originálních skotských kiltů! (nutná rezervace viz níže)
Formát: hra ve třech společných kategoriích jednotlivců A: na rány
brutto, B: Stbf. netto HCP 0-26, C: Stbf. netto HCP 26,1-54 na 18 jamek
s postupným startem od 11.00h

JARNÍ
do
31.5.
2014
Pro SLEVY
pány je na hru
připraveno
zdarma
zapůjčení

Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety

¡
štípané palivové drevo
¡
¡
Tradiční
zahajovací
drevené brikety turnaj

Nad 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

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

387 981 235, 602 409 422

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

www.uhloterm.cz

Green fee: 0 Kč pro členy GC Hluboká, 850 Kč pro ostatní účastníky.
Startovné: 350 Kč zahrnuje turnajový servis, ochutnávku whisky, skotské
občerstvení do bagu, pro pány zapůjčení kompletního skotského kiltu,
skotské stylové a věcné golfové ceny pro 3 nejlepší ve všech kategoriích.
Registrace : na serveru ČGF do 4. 5. 2017
Pro rezervaci velikosti kiltu volejte na tel.: 733 710 036 (Milan Hrouda,
Whisky & Kilt Golf Club).
V rámci turnaje si můžete vsadit 100 Kč (ale i víc…) na zasažení greenu
jamky č. 8. Pokud se tak stane, budete zařazeni do slosování o speciální
lahev skotské GRANT’S. Výtěžek sázky bude věnován Centru Paraple.

dárkové láhve Polotmavý ležák 11°, dále pak Jindřichohradecké dráhy,
které umožnily se stát Strojvedoucím na jeden den v motorovém vlaku,
Thai Massage Orchidea, Andrea Frei – lekce Čchi-kung, Studio Vizáž
Gabriela Beauty & Styling.
Hráči i na začátku sezóny podávali velmi dobré výkony.
V kategorii 0 – 16 zvítězil pan Tomáš Skála.
V kategorii 16,1– 24 to byla slečna Adéla Šandová.
V kategorii 24,1 – 54 zvítězil paní Jaromír Šára.
Absolutním vítězem se stal pan Tomáš Skála s celkovým počtem 64 bodů.
Ceny byly také rozdány ve vložených soutěžích Nearest to the Pin
a Longest Drive. Věříme, že všichni hráči byli spokojeni, Tradiční
zahajovací turnaj si užili a těšíme se opět na viděnou v Golf Resortu
Hluboká.

r.

BORŠOV NAD VLTAVOU
r.

22. 04. 2017
BORŠOV
NAD
VLTAVOU
Jako každý rok byla
turnajová sezóna
v Golf Resortu Hluboká zahájena

tradičním Zahajovacím turnajem, který se konal v sobotu 22. 04. 2017.
Při akreditaci obdrželi hráči dárečky od partnerů turnaje Natur
Apatyka, Golf Arts a welcome drink v podobě Prosecca a Fernet Stock
Extra. Poté se hráči mohli pohodlně usadit a ochutnávat ze snídaně,
kterou pro ně připravila naše golfová restaurace Dolce Cabaňa.
Slavnostního zahájení se ujal ředitel Golf Resortu Hluboká, pan
Antonín Loužek, který pronesl úvodní řeč o novinkách na hřišti,
pravidlech hry. Turnaj byl odstartován v¡10:30 hod. Naše milé hostesky
hráčům rozvážely nápoje a na altánech je také čekalo občerstvení
¡
¡
v podobě polévky, pomazánky a ovocné mísy. Novinkou letošního
turnaje byla ochutnávka vína značky Knewitz.
hráčů došla po třetí
hodině.ZDARMA
Odevzdali své scorekarty a mohli
NadVětšina
20 qROZVOZ
UHLÍ
začít
ochutnávat
delikatesy
z
rautu,
který zahrnoval např. slávky
složení uhlí pásovým dopravníkem
v pikantní omáčce, grill mix, gratinované těstoviny s boloňským ragú,
saláty apod.
¡
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
Po sečtení výsledků se přešlo ke slavnostnímu vyhlášení.
okrasných kaèírku, mulèovací kury
Hráči se mohli radovat z hodnotných cen, které věnovali naši partneři:
zeminy pro trávníky
Essox, Kooperativa, ACR Auto, Golf Arts – golfový e-shop, Marien
Spa – domácí
Kněžínek, který dodal
387
250lázeňské
500,koupele,
602Minipivovar
409 423

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

Otevírací
doba a rozvoz
www.hluboka.cz
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.

JARNÍ SLEVY do 31. 5. 2017

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

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

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

387 250 500, 602 409 423

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

www.uhloterm.cz
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Zahájení baseballové sezóny - první úspěchy a neúspěchy

MUŽI A: Začátek baseballové sezóny odstartovalo mužské áčko 1. 4.
prvoligovým zápasem proti týmu Pelikans Bučovice. Zápas se hrál na
domácím hřišti a skončil pro Sokol Hluboká výhrou 20:0 a 13:3. Další zápas
si muži zahráli 8. 4. proti týmu Patriots Liberec a připsali si další výhru 14:0
a 19:15. Během velikonočního víkendu 15. a 16. 4. odehráli zápasy proti týmu
Klasika Frýdek-Místek a domů si přivezli jednu výhru 9:6 a jednu prohru
9:17. Dalších 5 zápasů je ještě čeká.

U15: Ve dnech 7. až 9. 4. pořádal Sokol Hluboká na svých hřištích
mezinárodní turnaj Hry přátelství U15. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, včetně
baseballového týmu Minsk, který dorazil z Běloruska. Nejmladšími účastníky
turnaje byli Sokol Hluboká U13, kteří byli přihlášeni jako náhradníci
a přestože skončili na posledním 8. místě, předvedli opravdu pěknou hru.
Druhý zúčastněný hlubocký tým byl složen z hráčů Sokol Hluboká U15
a vybraných hráčů z Domažlic a Spáleného Poříčí. Ti se umístili na 7. místě.
U13: První turnaj v této sezóně absolvoval Sokol Hluboká U13 na konci
března, kdy se 24. až 26. 3. zúčastnil Jarního turnaje v Praze. Tým předvedl
výborný výkon a po finálovém zápase s reprezentací U12 ČR Navy se umístil
na krásném 2. místě. Hráči prokázali dobrou morálku a pracovitost, měli
řadu dobrých odpalů, zákroků a nechyběly ani dobré nadhozy.
U11: V neděli 9. 4. vyrazil na svůj první letošní venkovní zápas Sokol
Hluboká U11, který se utkal s týmem Plzeň A. Zápas skončil prohrou
6:8 a 2:10, a to především díky mentálním chybám v týmu, kterými hráči
darovali několik bodů soupeři.
PŘÍPRAVKA: První zápas čekal na Sokol Hluboká U9 hned po
Velikonočním pondělí dne 18. 4. , kdy hráli proti týmu Ledenice.

Nominace MLB Cadet Camp 2017
Na základě výběru hráčů trenéry mládežnických reprezentací U12 / U15
/ U18, TMK a sportovním garantem Akademií bylo na nadcházející MLB
Cadet Camp 2017, který se koná ve dnech 8. - 12. května 2017 v Brně
nominováno téměř 60 nejlepších hráčů z ČR. Mezi nominovanými jsou

také čtyři hráči klubu Sokol Hluboká: Malát Michal (ročník 2004),
Bauer David (ročník 2003), Jiránek Martin (ročník 2003) a Vojta Petr
(ročník 2002).

Dětský příměstský tábor
Říše Neříše

Sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou Vás zve na příměstský
tábor Říše Neříše, který Vás zavede do míst plných zábavy, her a nových
dobrodružstvích. Na děti čeká tvořivá dílnička, hry, soutěže, výlety,
táboráček, pouštění draků, minigolf, lanový park, bungee trampolíny
a mnoho dalšího.
Příměstský tábor se koná 17. 7. – 21. 7., 24. 7. – 28. 7., 7. 8. – 11. 8.
a 14. 8. – 18. 8. 2017. Cena tábora je 2.000 Kč (sourozenci 1.700 Kč, při
účasti na více termínech 1.700 Kč), je určen pro děti od 6 do 15 let a
bude probíhat každý den od 8:00 do 17:00 hod (příchod dětí 8:00 – 8:30
hod, odchod dětí 17:00 – 17:30 hod). Přihlásit se můžete na telefonu
+420 720 022 543 nebo na e-mailu chalupova@sport-hluboka.cz – Ing.
Kateřina Chalupová.
Pojď s námi do Říše Neříše!!!
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KULTURNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Masarykova ulice 974 – telefon: 387 966 170, 774 457 269 • www.kcpanorama.cz

BIOGRAF

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

4.
âTVRTEK
19.00 hodin

5.
PÁTEK

19. hodin
00

6.
SOBOTA

19.00 hodin

11.
âTVRTEK
19. hodin
00

12.
PÁTEK

19.00 hodin

13.
SOBOTA

19.00 hodin

17.
ST¤EDA

19.00 hodin

19.
PÁTEK

19.00 hodin

USA – 2017
Dolby Stereo

(140 minut)
pﬁístupn˘

dobrodruÏn˘ / drama / akãní

ZTRACENÉ MùSTO Z

Roku 1925 se P. Fawcett vydává hledat ztracenou civilizaci do amazonské dÏungle.
Hrají: CHARLIE HUNNAM, ROBERT PATTISON, SIENNA MILLER ad.
ReÏie: JAMES GRAY
(âESK¯ DABING!!!)
âR – 2017
Dolby Digital

(106 minut)
Ïivotopisn˘ / historick˘ / drama pﬁístupn˘
od 12 let

MASARYK
drama / sci-fi

(90 minut)
pﬁístupn˘ od 12 let

THE CIRCLE

Svût bez tajemství, naprostá otevﬁenost, ale pod kaÏdodenním dohledem – to je Circle.
Hrají: EMMA WATSON, TOM HANKS, JOHN BOYEGA, KAREN GILLAN ad.
ReÏie: JAMES PONSOLD
(âESKÉ TITULKY!!!)
USA – 2017
Dolby Digital

fantasy / muzikál / romantick˘

Navzdory strachu se zamiluje do zakletého zvíﬁete a láska zlo pﬁekoná ...
Hrají: EMMA WATSON, DAN STEVENS, LUKE EVANS, JOSH GAD ad.
ReÏie: BILL CONDON
(âESK¯ DABING!!!)

komedie

Novû zﬁízené ministerstvo hledá zamûstnance a jeden takov˘ je biolog Kre‰o.
Hrají: DRAZEN KUHN, ECIJA OJDANIâ, OLGA PAKALOVIâ, ALMA PRICA ad.
ReÏie: PAVO MARINKOVIâ
(âESKÉ TITULKY!!!)

fantasy / akãní

Neví kdo je, ale po vytáhnutí meãe z kamene se mu Ïivot zmûní a poÏaduje své království.
Hrají: CHARLIE HUNNAM, JUDE LAW, ÁSTRID BERGÉS-FRISBEY ad.
ReÏie: GUY RITCHIE
(âESKÉ TITULKY!!!)

komedie / romantick˘

Dvû kamarádky: Jedna je rozvedená a zodpovûdná – druhá nezávislá, svobodná, Ïivelná.
Hrají: TÁ≈A PAUHOFOVÁ, KLÁRA ISSOVÁ, MICHAL ÎEBROWSKI ad.
ReÏie: MARTA FERENCOVÁ

komedie / sci-fi

„ARGENTINOU A PATAGONIÍ“
Vyprávût budou manÏelé OBSTOVI

HLUBOCKÁ SUPERSTAR
Finálové odpoledne ÏákÛ Z· Hluboká

DùTSKÉ P¤EDSTAVENÍ
28.
NEDùLE

17.00 hodin

20.
SOBOTA

19.00 hodin

25.
âTVRTEK
19.00 hodin

26.
PÁTEK

19.00 hodin

(110 minut)
pﬁístupn˘

V·ECHNO NEBO NIC
USA – 2017
Dolby Digital

stﬁeda

(126 minut)
pﬁístupn˘

KRÁL ARTU·: LEGENDA O MEâI
âR – 2017
Dolby Stereo

24.

(103 minut)
pﬁístupn˘ od 15 let

MINISTERSTVO LÁSKY
ANGLIE/AUSTRÁLIE–2017
Dolby Digital

stﬁeda
17.00 hodin

CESTUJEME PO SVùTù

·PANùLSKO – 2017
Dolby Digital

animovaná pohádka

(92 minut)
pﬁístupn˘

P¤Í·ERKY POD HLADINOU
Celou zemi zaplavili oceány a v nich Ïijí podivuhodní tvorové, vãetnû tﬁí kamarádÛ…
ReÏie: BILL CONDON
(âESK¯ DABING!!!)

(119 minut)
pﬁístupn˘

KRÁSKA A ZVÍ¤E ve 3D
âR/CHORVATSKO–2017
Dolby Digital

10.

17.00 hodin

ProÏil Ïivot bohéma, miloval Ïeny, hudbu, velká gesta. Îivot úﬁedníka, diplomata, státníka.
Hrají: KAREL RODEN, PAUL NICHOLAS, DERMOT CROWLEY ad.
ReÏie: JULIUS ·EVâÍK
USA – 2017
Dolby Digital

KOMORNÍ SCÉNA

KVùTEN 2017

(116 minut)
pﬁístupn˘

STRÁÎCI GALAXIE VOL. 2

Vydávají se aÏ na samou hranici vesmíru, kde se musí nauãit Ïít pohromadû a odhalit...
Hrají: CHRIS PRATT, ZOE SALDANA, DAVE BAUTISTA, VIN DIESEL ad.
ReÏie: JAMES GUNN
(âESK¯ DABING!!!)

USA – 2017
Dolby Digital

akãní / sci-fi / fantasy / horor

(119 minut)
pﬁístupn˘ od 12 let

VET¤ELEC: COVENANT

Na druhé stranû galaxie se skr˘vá planeta, která se zdá b˘t rájem. Boj o pﬁeÏití zaãíná ...
Hrají: MICHAEL FASSBENDER, KATHERINE WATERSTON, DANNY McBRIDE ad.
ReÏie: RYDLEY SCOTT
(âESKÉ TITULKY!!!)
USA/FRANCIE – 2017
Dolby Digital

drama

(112 minut)
pﬁístupn˘ od 12 let

POLINA

Cel˘ Ïivot tvrdû pracuje, aby se stala baletkou v divadle. Jedno pﬁedstavení zmûní cel˘ Ïiovot.
Hrají: JULIETTE BINOCHE, NIELS SCHNEIDER, ALEXEJ GUSKOV ad.
ReÏie: ANGELIN PRELJOCAJ
(âESKÉ TITULKY!!!)
USA – 2017
Dolby Digital

historické drama

(161 minut)
pﬁístupn˘ od 12 let

MLâENÍ

17. století je v Japonsku pro kﬁesÈany zakázanou vírou – ve stejné dobû pﬁichází misionáﬁ...
Hrají: ANDREW GARFIELD, ADAM DRIVER, LIAM NEESON, TADANOBU ASANO
ReÏie: MARTIN SCORSESE
(âESKÉ TITULKY!!!)

P¤IPRAVUJEME NA âERVEN
9. 6.
PÁTEK
17.00 hodin

10. 6.
SOBOTA
17.00 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA

VSTUPENKY MOÎNO RESERVOVAT NEBO ZAKOUPIT V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 - 10.00 HODIN, NEBO 1 HODINU P¤ED ZAâÁTKEM P¤EDSTAVENÍ, JIÎ OD 20. DUBNA 2017!!!
RESERVOVANÉ VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDùJI 30 MINUT P¤ED ZAâÁTKEM P¤EDSTAVENÍ, POTÉ BUDOU UVOLNùNY K PRODEJI!

www.hluboka.cz
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ZOO
OHRADA
22. 5.–2. 6. 2017

40. DĚTSKÉ DIVADELNÍ DNY

Tradiční dva týdny pohádek nejen pro mateřské a základní školy.
Představení se konají ve všedních dnech v zastřešeném divadélku (změna
programu vyhrazena).
V prvním týdnu (22. – 26. 5. ) se můžete těšit na MEDVĚDÍ POHÁDKY
od Divadla Rolnička.
Druhý týden (29. 5. – 2. 6. ) přijede Divadlo Matýsek s pohádkou
COPAK ČÁPY ASI TRÁPÍ?

Pro školní kolektivy je nutná rezervace míst, jednotlivci si rezervovat
místa nemusí a dětskou vstupenku do divadla si přikoupí na pokladně zoo.
Více info najdete zde http://www.zoohluboka.cz/detske-divadelni-dny.
POKUD SI PŘEDSTAVENÍ NEOBJEDNÁ ŽÁDNÁ ŠKOLA, BUDE
ZRUŠENO. Proto sledujte aktuální stav na našich webových stránkách,
nebo se informujte přímo na tel. 387 002 211.

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ
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

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ
Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma.

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY
Ceny viz. webové stránky.

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

INZERCE
■ Restaurace Hubert přijme do pracovního poměru pomocnou sílu do kuchyně a na úklid. Info: 602 827 404
■ Hledám nájem malého bytu v Hluboké nad Vltavou, tel.: 606 138 472.
■ Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2. Tel.: 603 442 474
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Obrázky z jarní zoo

Tygří láska… Oliver a Altaica

Po zimním spánku je třeba vyříkat si určité věci… :-)
svišť horský (Marmota marmota)

Medvědice Gul a Zuchro se probudily ze zimního spánku začátkem března
a užívaly si sluníčka a nových kmenů na hraní. Zatím si dělají holčičí
mejdánky, ale za pár dní se k nim přidá i samec Altaj.

Novinka!
Nově nabízíme možnost zakoupit ke každé permanentní rodinné
vstupence parkovací kartu na podélném parkovišti u zoo. Poplatek
za vydání je 50 Kč, doba platnosti parkovací karty je souběžná
s permanentní vstupenkou.
Objednání parkovací karty je možné emailem na info@zoohluboka.cz

1. května MAY DAY

První kůzle kozy girgentánské, které se narodilo v zoo Hluboká, přišlo na
svět v jednu dubnovou neděli.
Původem je toto plemeno ze Sicílie a v 90. letech 20. století bylo
před vyhubením. Díky zoologickým zahradám a dalším organizacím
a samozřejmě i soukromým chovatelům se podařilo plemeno zachránit.

www.hluboka.cz

„Májový den“ ale také symbol volání o pomoc - přijďte si pohrát, zasoutěžit
a dozvědět se přitom mnoho zajímavého o přírodě a ohrožených zvířatech.
Program:
11:00 přednáška: Užovka stromová a ostatní naši hadi – Spolek Zamenis,
který se dlouhodobě věnuje ochraně plazů v údolí řeky Ohře, vás seznámí
se všemi našimi druhy hadů a zejména pak s užovkou stromovou, která je
nejen velmi jedinečná, ale také bohužel velmi ohrožená. Tento Asklépiův
had, který je symbolem lékařů a lékárníků, si získal přízeň mnoha místních
obyvatel a je bezpochyby hoden vynaloženého úsilí na záchranu ve volné
přírodě. Přijďte jej blíže poznat i vy!
14:30 přednáška Ochrana outloňů váhavých na Sumatře –The Kukang
Rescue Program – přestože jsou populace outloně váhavého v přírodě
v ohrožení a druh je zákonem chráněný, patří stále mezi světově
nejobchodovanější primáty na černém trhu. The Kukang Rescue Program
usiluje o ochranu outloně váhavého v oblasti Severní Sumatry, a čímž
souvisí zejména oslabení ilegálního obchodu s nimi, ale i záchrana
a rehabilitace jedinců, kteří již trhem prošli.
Komentovaná krmení: 10:00 vydry, 10:30 sovy, 11:30 zvířata v horách
(orel skalní + vlci + rysi), 12:15 kolpíci a černí čápi, 13:00 medvědi hnědí
Ben a Dick, 13:30 losi, 14:30 sysli, 15:00 vydry, 15:30 netopýři.
Soutěž pro děti, výtvarná dílna.
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