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Řadu dní v tomto parném létě bylo úmorné vedro.
Přesto se i  tehdy muselo pracovat. Pominu 

klimatizované kanceláře, luxusní obchody, 
klimatizovaná auta, letadla nad mraky, jeskyně, horské 
potoky, mrazírenské podniky a jiná ochlazovaná místa. 
Ovšem i tyto prostory občas musíte opustit a vystavit 
se horku k padnutí.

Někteří ale nepadali a  pracovali přímo pod naším 
českým sluncem  – dnes už zřejmě Matkou přírodou 
nějak posunutým do výkonu slunce subtropického.

Tak například zaměstnanci stavebních firem, 
opravující naše silnice, kopající výkopy pro kanalizaci, 
to vše v  ulicích rozpálených měst či na nekonečných 
úsecích budoucích dálnic v krajině. Číšníci a kelnerky, 
kteří i v těchto vedrech roznášeli horké polévky a jídla 
a  samozřejmě hektolitry piva. Kuchaři a  kuchařky 
v  peklech rozhicovaných kuchyní… Uklízečky, 
zemědělci, sportovci… Profesí, kde se vám rosí čelo 
potem i za úplně obyčejných teplot, je mnohem víc.

Na druhou stranu jsme se naučili jako v Itálii a Řecku 
a  jiných teplých oblastech, větrat své domovy v  noci 
a  přes den zatáhnout záclony a  žaluzie. Naučili jsme 
se pracovat raději po večerech či do noci, a  vycházet 
později večer také za zábavou i  poznáním. Projít se 
vycházkou Terčiným údolím a  vrátit se z  ní v  půl 
jedenácté v noci vám přinese úplně jiný prožitek než 
výletovat za dne. Stejně tak města v  noci jsou úplně 
jiná a  v  mnoha případech krásnější a  příjemnější. 
Tišší, půvabnější, zbavené stresujícího denního režimu 
uspěchaných lidiček, kteří náhle zjišťují, že chodit se 
dá i pokojně, líně, ale s důrazem na vnímání krásných 

a dosud neobjevených detailů míst, která poznáváme 
intimněji.

Ne všem zvířátkům horka vadila. Včelky poletovaly 
kolem rozkvetlých stromů a keřů jako divé, opylovaly 
a radostně bzučely. Masařky se taky netvářily unaveně. 
Obrovským počtem se do množení své populace 
položil můj oblíbený hmyz, červené ploštice, které 
vynalezl Ondřej Sekora.

A k potěšení všech ubylo komárů.
Smekám slaměný klobouk před vámi, lidé a zvířata, 

kteří jste se s letními vedry dokázali poprat.
Někteří lidé byli ale chytřejší. Moje děti zvolily se 

svými partnery za cíl letních poznávání Island a Irsko. 
Mohli nám tedy poslat vysmáté pohlednice, jako 
že: Drazí, myslíme na vás ve vašich dusných časech 
a horkých chvilkách, tady je příjemných 15 st., fouká 
větříček, sluníčko svítí, občas sprchne a  všechno se 
zelená…

Ale taky se museli nakonec vrátit.
Uvidíme, co bude dál, jak se k tomu všemu postaví 

podzim a zima.
Koneckonců, evoluce je revoluce a změnila už toho 

hodně moc. Třeba velryby, původně savci, podobní 
hrochům, se pohybovaly na pevnině. Před deseti 
miliony let se vydaly směrem k  vodě. Dodnes rodí 
mláďata, která se po porodu stejně jako my musí 
nadechnout vzduchu, a kojí je.

A  tak jestli v  příštích létech ta vedra nepřestanou, 
dovedu si docela představit, že bych se časem 
dobrovolně stala lochneskou v  nějakém pěkném 
čistém jezeře.
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BLAHOPŘÁNÍ:
Městský úřad blahopřeje občanům, 

kteří v měsíci září oslaví významná výročí

Bubelová Antonie Hluboká 94 let
Stříbrský Milan  Hluboká 94 let
Hoďánková Vlasta Hluboká 92 let
Konopa Stanislav Hluboká 85 let
Baliharová Jitka  Poněšice 75 let
Wildová Alžběta Hluboká 75 let

V měsíci září oslaví 50 let společného života 
„Zlatou svatbu“ manželé Miloslav a Olga 

Šalounovi z Hluboké nad Vltavou

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

Narodili se
Kovandová Kateřina Hluboká
Mikesková Stela  Hluboká
Frauenholz David  Hluboká
Vochozková Viktorie Hluboká
Slivenecký Martin  Hluboká
Barešová Julie  Kostelec
Čermínová Nikola  Kostelec
Miler Josef  Hluboká
Kouřilová Sofie  Hluboká
Cílková Nikola  Hluboká

Opustili nás
Čerepáňa Josef  Hluboká
Šilhánová Věra  Hluboká
Bartušková Marie  Bavorovice
Samcová Božena  Hluboká
Váchová Dagmar  Hluboká

Společenská kronika

Vítání občánků
Sobota 14.  října  2017  – obřadní síň MěÚ Hluboká 
nad Vltavou (zámek), pro děti narozené v  období 
1. května až 31. srpna, jejichž rodiče mají trvalý pobyt 
hlášený v  Hluboké nad Vltavou a  přilehlých obcích 
(Bavorovice, Munice, Purkarec, Jeznice, Kostelec, 
Líšnice, Hroznějovice). Rodiče se mohou na tuto 
akci v  případě zájmu přihlásit v  kanceláři matriky 
nejpozději do 22. září 2017.
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Ze zastupitelstva města
■ Zastupitelstvo přijalo rozpočtová opatření k dotacím od Jihočeského kraje, 
např. pro: Slavnosti vína, Rybářské slavnosti. Pořízení dýchacích přístrojů 
a elektrocentrály pro SDH. Výstavba hasičské zbrojnice Purkarec. Oprava 
křížku v  Bavorovicích. Projektová dokumentace ke stavbě cyklostezky 
podél golfového hřiště. Vegetační úpravy v rámci veřejné zeleně. Pořízení 
vybavení a oprava požárního vozidla SDH Kostelec. Vybavení Infocentra 
počítadlem průchodů.

■ Zastupitelstvo města schválilo: účelový příspěvek pro MŠ Hluboká  – 
děti na startu. Spolek Vltavan v Purkarci – oslavy 115  let trvání spolku. 
Dotace přívoz Purkarec – CAR LEND. ZO ČSV – Almanach včelaření. 
Kynologický klub Falco – výcviková pomůcka. Dotace Myslivecký spolek 
Doubí –Kostelec  – dětský den. Hlubocké svatojánské poutní slavnosti. 
Peněžní dar rodině Kryštofa Kolodzeje. Chodník Kostelec. Odvodnění 
cyklostezky kolem Munického rybníka. Nákup čerpadla pro sportovní 
areál Bavorovice. Dotace Jachetní oddíl Slavoj  – poháry ČR 2017. MŠ 
oprava elektr. Úprava veřejné plochy ulice Kaštanová – Topolová… a další.

■ Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace Jč kraje na projekt „Vegetační 
úpravy v rámci veřejné zeleně Hluboké nad Vltavou“.
SDH Hluboká – nákup vybavení, odborná příprava, technické prohlídky.

■ ČEZ rozdělení reklamního plnění v rámci Oranžového roku.
Bavorovice – 50. výročí založení Svazu žen.
Hroznějovice – stavění májky, pálení čarodějnic, opékání buřtů, posezení 
s přáteli a občany Hroznějovic s country kapelou.
Jeznice – výlet na sv. Horu a krokodýlí zoo Protivín. Otáčivé hlediště Týn 
nad Vltavou.
Kostelec  – dětský den, pouťová zábava, setkání důchodců. Munice 
Sportovní den.
Poněšice – nebyla předložena žádná žádost.
Purkarec – 120. výročí SDH Purkarec, dětský den.
Líšnice – setkání rodáků.
Hluboká  – slavnosti vína 2017, Hlubocké sportovní hry, Rybářské 
slavnosti. Celkem schválena částka 290 tis. Kč.

■ V souvislosti s rekonstrukcí komunikace od hotelu Vopička k parkovišti 
u  KUKI restaurace a  odtud k  parkovišti u  fotbalu podél volejbalových 
kurtů a plánovaným zrušením ČOV u zimního stadionu bylo provedeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby.

■ Zastupitelstvo souhlasí s  provedením akce „Přeložka a  doplnění 
veřejného osvětlení u cyklostezky Bavorovice“.

■ Rada města projednala žádost spolku Pro rozvoj Šumavy z.s. o dotaci na 
vybudování workoutového hřiště ve Sportovně relaxačním areálu. Hřiště 
bude určeno pro hendikepované sportovce.

■ S vyhlášením Plánu odpadového hospodářství (POH) Jihočeského kraje 
vznikla obcím Jih. Kraje povinnost zpracovat vlastní POH se stanovenými 
cíli v  oblasti odpadového hospodářství v  souladu s  cíli krajského POH. 
Za město Hluboká byl zpracován návrh POH na období 2017-2021. Z jih. 
kraje jsme obdrželi vyjádření, že předložený návrh je zpracován v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou Jihočeského kraje a KÚ k němu nemá žádné 
připomínky.

■ Různé: Bc. Valerie Chromá upozornila na požadavek občanů v Hamrech 
na snížení rychlosti vozidel. Václav Irovský upozornil na neutěšený stav 
zámecké zahrady (poničené lavičky, neposečené zelené plochy a částečně 
nefunkční osvětlení).

Z jednání rady
■ Rada města souhlasí s  rozdělením dotace na sportující mládež pro 
rok 2017 sportovním organizacím Jachetní odd. Slavoj, golfový klub 
a  doporučuje zastupitelstvu měst souhlasit s  poskytnutím dotace pro 
FC Mariner Bavorovice a  TJ Sokol Hluboká. Pro volnočasové aktivity 
Hopihop, o. s. odsouhlasila dotaci z prostředků rady města.

■ Na základě usnesení rad města byly zajištěny podklady pro realizaci nové 
aleje ve sportovním areálu u přístavu. Náklady na odstranění zbývajících 
14 stromů, předpokládáno lze snížit prodejem získaného palivového dřeva. 
V nové aleji od hotelu Vopička k zimnímu stadionu by bylo vysázeno 17 
vzrostlých stromů, z  hlediska udržitelnosti nových stromů doporučeno 
jejich zasazení na podzim.

■ Ministerstvo zemědělství vydalo Souhlas se zadáním akce a podmíněný 
příslib dotace na tyto akce: Oprava a  udržovací práce rybníků Návesní 
Dolní, rybník Zanedbaný a rybník na p. č. 281/1 v k. ú. Munice.

■ Rada města souhlasí s poskytnutím 20 tis. Kč Římskokatolické farnosti 
Kostelec na provoz a údržbu kostela v Kostelci jako reciprocitu za užívání 
církevních pozemků v k.ú. Kostelec městem.

Město Hluboká nad 
Vltavou zavádí Mobilní 
rozhlas!
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, 
zavádíme v našem městě novou službu, díky které 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 aktuálním dění- upozornění 
na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na 
kulturní události a mnoho dalšího. 

Registrovat se můžete i osobně na městském úřadu.

ZPRÁVY 
Z RADNICE
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ROZHOVOR

Hledat své předky nebylo nikdy snazší. Ještě před 
deseti lety se v  badatelně Státního oblastního 
archivu v Třeboni mačkali amatérští genealogové 
lační listování starými zápisy, a mnozí se dovnitř 
ani nevešli. Dnes je tam skoro nenajdete. A  to 
nikoli proto, že by se lidé o své předky nezajímali. 
Právě naopak. Díky digitalizaci a  internetu 
můžeme bádat doma ve svém počítači.

V  jižních Čechách je údajně k dispozici přes 50 
kilometrů archiválií. Digitalizací prošly nejdříve 
matriky, ty jsou nejvyhledávanější. A  protože 
obsahují nejdůležitější materiály pro badatele, 
zaznamenává digitální archiv měsíčně desetitisíce 
návštěv z celého světa. Najdou tu obrovské množství 
dokumentů včetně zhruba sedmi tisíc matrik.

Lidí, kteří studují genealogii, výrazně přibylo. 
Rodokmen svých předků si můžete vypracovat i vy. 
Jenže  – ona to úplná legrace není. Čím hlouběji 
do minulosti, tím více náročné to je, Musíte umět 
přečíst zápisy v němčině či latině, písmo dob dávno 
minulých, a vypořádat se i s omyly zapisovatelů.

Ale přesto – je to činnost, která vás pohltí a  je 
velmi návyková. Najednou nacházíte stovky jmen 
a každé s jiným osudem…

Pan Ing.  Václav Cichra a  jeho žena Miroslava 
v putování za minulostí předků našli zalíbení.

Pane Cichro, vy jste pro svou rodinu udělal 
krásnou rodovou kroniku. Nejenže jste 
našel vaše předky až hluboko do 17. století, 
nejenže u těch mladších je připojeno množství 
fotografií, ale vy jste mnoha detaily přiblížil 
i dobu a místo, ve které dotyční žili. Je to jako 
učebnice dějepisu, kde ale vystupují skutečné 
osoby a  čtení té knihy je příjemné i  pro lidi 
zcela mimo rodinu. Povím vám, na inženýra 
strojaře máte velmi dobrý sloh a spisovatelské 
vlohy.
Inspiroval mě příbuzný maminky mého 
zetě. Byl ze Šumavy, z  Loučimi, a  právě takto 
rodovou kroniku sepsal. Byl historik a  vedl své 
zápisy podrobně, nahledal a  okořenil historii 
rodu souvislostmi, které by mě nenapadly. A  to 
všechno ještě naťukal na psacím stroji.

Takže já to udělal podle něj. Dnes už je to práce 
díky počítači, internetu a  vyhledávači o  něčem 
úplně jiném.

Takovou kroniku nemůžete dělat pro komerční 
účely, protože byste musel mít všechny informace, 
čerpané z různých zdrojů, povolené k přetištění 
a seznam všech zdrojů uveden, abyste neporušil 
autorská práva. Takže je to výhradně kniha pro 
rodinu a pojednává o rodinných předcích a jejich 

osudech. Proto se v  ní dozvíte, i  jaká dostal 
dědeček voják vojenská vyznamenání a  máte je 
tu vyobrazena i  s  popisem, zač byla udělována. 
A to přesto, že jsem si vlastně s dědečkem o jeho 
medailích  – a  první světové válce  – bohužel  – 
nikdy nepopovídal.

Kronika rodiny Cichrů a Kutišů je na krásném 
křídovém papíře s  množstvím fotografií a  je 
pěkně objemná.
Knihu jsme vydali jenom pro naše tři děti. 
Když jsem ji začal připravovat, byl živ ještě můj 
bratr, takže samozřejmě dostal knihu i  on. Já 
už tak nějak tušil, že brácha dlouho nebude, on 
byl o  11  let starší. Začali jsme s  vyhledáváním 
rodových informací v  době, kdy jsem ještě žil 
s rodinou v Kralupech. Než jsme se zase všichni 
vrátili na jih Čech, spolupracovali jsme na dálku. 
V sedmdesáti letech se bratr naučil s počítačem, 
fotky kopíroval, skenoval a makali jsme na tom, 
každý týden skypovali a ladili informace, on dělal 
různé náčrtky, poznámky. A když jsem se potom 
zase přistěhoval zpátky, v roce 2013 na podzim, 
začal jsem intenzivně finišovat na konečné verzi 
a  stihl jsem kroniku rozdat rodině k  Vánocům 
2013. A to bylo dobře, protože bratr se už příštích 
Vánoc bohužel nedožil.

Většinou se člověk neptá na ty důležité otázky 
z  minulosti rodičů včas. Já měl hodně staré 
rodiče, tatínek ročník 1900, maminka 1904, po 
skoro celý dospělý život jsem žil mimo jejich 
bydliště… aspoň že starší bratr si toho pamatoval 
víc než já.

K čemu je nám rodokmen dobrý?
Ve dvacíti si ho asi nepověsíme nad postel… Ale 
přijde čas, kdy nás začnou naši předci zajímat. 
Vlastně mě na to mě navedl brácha, který 
studoval různé prameny a  narazil na kroniku 
dobrovolných hasičů v  Bohdalíně. Našel tam 
historku, jak hospodář, náš předek jménem 
Jakub, měl rybník Cichrák. Přišla velká voda, 
povodňová vlna mu spláchla rybník. A  jeho 
žena na něj volala: Táto, plavou nám ryby! Takže 
historka z  let tak dávných, že by mi ji už nikdo 
z  příbuzných vyprávět nemohl. A  my ji teď 
v rodině známe, a ten Jakub Cichra je nám nějak 
bližší, a ještě po těch letech je nám ho líto.

O svém dědečkovi jsem si dohledal, že byl dost 
dobrý štukatér. Druhý byl kovář a jezdil za prací 
do Vídně. A to mě potěšilo, protože já už své dědy 
nezažil, jenom jednu babičku. Babička je zase 
v Chytilově adresáři zapsána jako švadlena.

Nejzajímavější byl děda Kutiš, máme ho 
v  kronice s  babičkou na fotkách na zahrádce. 
Jako mladý byl na italské frontě, vrátil se a měl 
čtyři medaile. A přitom měl hodnost obyčejného 
vojáka. Tak jsem si říkal, to není normální. Spojil 
jsem se s kamarády, co dělají numismatiku a oni 
mi ty medaile, až na jednu, docela přesně určili. 
Tak už jsem věděl, za co je asi dostal. A pak jsem 

Rodokmen
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se spojil ještě s  historickým military klubem, 
a tam mi zas podle bodáku a podle čepice řekli, 
kde v  té Itálii sloužil a  ještě mi ukázali, jakou 
měl pravděpodobně pušku. Takže to se všechno 
člověk dozví tolik let po první světové válce, 
a v době, kdy už jeho předek dávno nežije.

Pomůžete se svými zkušenostmi v  tvorbě 
rodokmenů i známým?
Nedělám si žádnou reklamu, ale samozřejmě 
příbuzné nebo kamarády neodmítnu, baví 
mě to. Pro ně už nenapíšu tak tlustou rodovou 
kroniku, ale v  užší formě vyhledám nejen, co 
se dá zjistit v  archivech, ale přidávám různé 
tabulky. Každý člověk z rodokmenu tak dostane 
svoji vizitku s údaji, kdy a kde se narodil, jak se 
jmenoval, kde studoval, jaké měl povolání, kdy 
měl svatbu, koho si vzal, jeho narozené děti, až 
po sdělení, kdy zemřel, event. na jakou chorobu 
zemřel. A  pro zajímavost přidám informace 

i  fotografi e, jsou-li k dispozici. Dnes už můžete 
v  mapách nahledat i  leteckou mapu místa, 
kde žil. Třeba jeho rodného statku. V  mnoha 
místních kronikách objevíte fotografi e, které se 
vážou k době vašeho pradědečka. Takže doplním 
něco z  historie, zajímavostí obce. Něco najdu 
v Chytilově adresáři z roku 1915, kde jsou psané 
veškeré údaje o té obci. Takže objevíte, i jestli byl 
váš předek u hasičů nebo v jiném spolku. Hodně 
vesnic a měst už má také své kroniky uveřejněné 
na internetu, takže i tam se dá mnohé najít.

A  není jednodušší tvorbu rodokmenu zadat 
odborníkovi?
Je to poměrně drahé. Proč to nezkusit sám? 
Když začnete od nejmladšího předka, jdete 
proti proudu času, je to psané česky, pomalu 
se zorientujete, a  jde to docela rychle. Po pár 
zkušenostech jsem se naučil číst i  zkomoleniny, 
ne každý farář psal krasopisně, ne každý kaplan 

byl vždycky střízlivý, když křtil. Pak už poznám 
i  z  náznaku, o  jaké příjmení jde. Takže člověk 
musí vytrvat a nenechat se odradit.

Později přijde němčina, latina, švabach, 
ale podstatné je jméno, a  to se dá najít. Tyhle 
speciální adresy z  internetu si rychle vychytáte, 
jednotlivé archivy, matriky, berní rulu…K  ruce 
mám na internetu třeba i  seznam německých 
názvů našich obcí.

Podívat se můžete na diskuzní forum www.
genealogie.taby.cz. Najdete tam množství 
informací, dotazy, odpovědi. Lidé si zde vyměňují 
množství zajímavých odkazů. Je to nanejvýš 
zajímavé i pro naprostého laika.

A někdy třeba zjistíte, že místo či vesnice, kde 
naši předci žili, v  historii různě měnila nejen 
jména, ale i státy, ve kterých se nalézala.
Podle přiléhavého vtipu:

U  nebeské brány prověřuje svatý Petr 

Nejstarší doložení 
předci rodu Kutišů
Prvním nalezeným 
předkem rodu Kutišů 
byl Jan Hewík/Hebik 
( okolo 1625 – † asi 
1697). Žil ve vsi Kočín, 
kde je pro rok 1662 
veden jako hospodář na gruntu ¾ lánu 
Jana Hewika spolu s manželkou Maryanou 
a celkem sedmi dětmi. Nejstarším z nich 
byl Wawřina/Lorentz, který se narodil asi 
roku 1648. Při úvaze, že se mohl narodit 
otci v jeho stáří 23 let, narodil se pak tedy 
otec Jan asi roku 1625, v počátku třicetileté 
války. Celkem se narodilo Janovi a Maryaně 
osm dětí, tři chlapci a pět děvčat. Na tehdejší dobu bylo dost 
neobvyklé, že kromě 1 dcery, která zemřela ve 12 letech, se všechny 
ostatní děti dožily dospělosti a nejméně 5 jich bylo oddáno. Zda 
matkou všech dětí byla Maryana nelze jednoznačně určit, protože 
záznam je až od roku 1662, kdy bylo již 7 dětí narozeno. Pouze 
poslední dcera se prokazatelně již narodila Maryaně. Druhorozeným 
synem Jana byl Bartoloměj, který se narodil asi roku 1650. Protože 
matrika narozených pro faru Bílá Hůrka, kam ves Kočín patřila, byla 
zavedena až od roku 1703, je dokladem o narození dalšího našeho 
předka Bartoloměje pouze zápis v soupisu poddaných:

▶

Nejstarší doložení předci rodu Cichrů
asi František Cichra * okolo 1730, † před 1784
Ondřej Cichra * okolo 1760, † asi 1806, manž. Kateřina roz. Šilhavá 
Jakub Cichra * asi 1786, † 1862, 1. manž. Františka roz. Ježková 2. manž. 
Marie roz. Pawlík 
František Cichra * 1813, †1 892, 1. manž. Kateřina roz. Kůrková, vdova 
Kadlecová 2. manž. Anna roz. Dvořáková,vdova Mandlová
Jakub Cichra * 1843, † 1890, manž. Marie roz. Mimra
František Cichra * 1870, † 1924, manž. Josefa roz. Novotná
František Cichra * 1900, † 1970, manž. Marie roz. Kutišová

Začátek historie našeho rodu Cichra je tedy možné sledovat až od roku 
1806, kdy je první zápis o přímém předku Jakubovi Cichrovi v knize 
oddaných pro ves Bohdalín, fara Kamenice nad Lipou. Z tohoto zápisu 
je patrné, že Jakub Cichra byl sedlák v Bohdalíně č.11, jeho otec byl 
Ondřej Cichra a oženil se s Františkou rozenou Ježek, také z Bohdalína 
č.13. Z jiných zápisů pak lze doplnit, že otec Jakuba, Ondřej Cichra, měl 
za manželku Kateřinu rozenou Shilhawa, dne 11.5.1797 se jim narodil 
syn Jozef (toto je nejstarší záznam s příjmením Cichra v matrice fary 
Kamenice n. L.). Otcem Ondřeje byl pravděpodobně František Cichra, 
uvedený při svatbě jeho syna Matouše v Markvarci.

První jednoznačně doložitelný předek byl tedy Ondřej Cichra 
narozený okolo roku 1760 (Jakub byl narozen okolo roku 1786, další 
děti pak okolo 1788, 1790 a první zaznamenané dítě v matrice je Jozef  
11.5.1797): 

Svatební foto rodičů Václava Cichry: tatínek František Cichra a maminka 
Marie roz. Kutišová, 19.9.1931 České Budějovice, kostel sv. Mikuláše

oo 30.7.1899

Lukšovská
* 26.11.1875

+ 16.12.1948

oo 25.1.1898

oo 19.9.1931

Marie
Kutišová
* 7.7.1904
+ 14.5.1996

František
Cichra

* 20.9.1900
+ 19.2.1970

Soupis poddaných vsi Kočín r. 1662 panství Hluboká – 
syn Bartolomeg 12 let
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pana Jakuboviče: „Kde jste se narodil?“ - 
„V  Rakousko-Uhersku.“  – „Kde jste chodil do 
školy?“ – „V Maďarsku.“ – „Kde jste se oženil?“ – 
„V  Československu.“  – „Kde jste žil?“  – 
„V  Sovětském svazu.“  – „Kde jste zemřel?“  – 
„Na Ukrajině.“  – „Takové světoběžníky do 
nebe nebereme!“  – „Ale, svatý Petře, já vám 
přísahám, že jsem se z toho Mukačeva celý život 
nehnul!“

Někdy je až neuvěřitelné, co všechno se dá 
dohledat.
To je právě to krásné. Někde najdete místo 
narození severní Uhry, dnes už je to zase 
Slovensko. Změní se jméno vsi z maďarštiny do 
slovenštiny, ze státu do státu. A dohledáte kdeco 
zajímavého. V matrikách je třeba poznamenáno, 
na co dotyčný zemřel, dokonce i v jaké obci a na 
jakém hřbitově je pohřbený.

Hodně pomůže kombinace různých zdrojů. 
Třeba právě Chytilův Úplný adresář království 
Českého.

Začátkem 20. století žil totiž v Čechách moudrý 
muž jménem Alois Chytil. V letech 1912 - 1915 
se skupinou přátel přepsal a uspořádal a vydal tři 
díly Adresáře království Českého. Poslední díl 
se týká jižních Čech, a  obsahuje pozoruhodné 
údaje. Adresář má tisíce stran a  váží pěkných 
pár kilo. Není v něm žádný obrázek, kterým by 
ožily jeho listy, a  přece dnes vydává svědectví 
nejkrásnější – o našich předcích.

V  digitálním archivu nyní najdete kromě 
matrik hotové třeba i Soupisy poddaných, což je 
další vynikající pomůcka při hledání předků, jde 
ještě hlouběji do minulosti. Dají se v nich dohledat 
lidé až do doby Petra Voka z  Rožmberka. Jsou 
v nich všechny vesnice a soupis lidí v každém roce. 
Dokončuje se také digitalizace pozemkových 
knih. Když se tohle všechno dohromady propojí, 
získáte ucelený obraz o člověku, kterého hledáte. 
Je důležité všechny ty zdroje kombinovat, protože 
v matrikách docházelo k chybám.

Čím to?
Svatba, křty, pohřby, to všechno byly události, 
které se zapíjely, a  zápis se dělal později, 
občas se třeba „spletlo“ jméno dítěte. U  úmrtí 
v  matrikách najdete plno stoletých lidí. Ve 
skutečnosti jim bylo třeba 60, ale po smrti 
zkrátka vypadali špatně  – na sto. A  nikdo 
z rodiny si přesně nepamatoval, kdy se narodili. 
Pokud budete studovat jen matriky, může se 
stát, že se dostanete k úplně jiné rodině. Jména 
se totiž měnila „po chalupě“. To v  matrice 
nezjistíte. Když se Novotný přiženil k Černým, 
říkali mu mladý Černý a  už měl jiné jméno. 
V  pozemkové knize je to pravdivější, protože 
se to psalo podle skutečného majitele. Tam 
bude zápis: Novotný, řečený Černý. Podle čísla 
popisného tam najdete všechny vlastníky. 
Pokud máte starý dům, můžete přesně zjistit 
jeho historii.

Jak hluboko se orientuje v matrikách obyčejný 
člověk, kam až se dostane, co ještě dokáže 
přečíst?
Záleží, jaké to bylo místo, ale když jdete do 
minulosti, tak většinou už v  19. století brzy 
končí čeština a nastupuje němčina, latina. Mění 
se písmo. Ale není to zas až tak nesnadné, 
většina výrazů se opakuje. Já mám vytvořen svůj 
separátní slovníček, abych nemusel pořád listovat 
a  dohledávat význam slov. Také na internetu 
najdete k  této problematice slovníky. Nečtu 
zápisy celé, spíš luštím to podstatné. Nepotřebuji 
dohledat, kdo dělal zápis, jestli kaplan ten a ten. 
Potřebuji hlavně jméno dotyčného, rodiče, 
kmotry, datum narození či datum úmrtí.

Tak se dejme tomu dostaneme k rokům 1900, 
ti pečliví se možná dostanou trochu pod rok 
1900, ale 1800 už je problém.

Dejme tomu, že rodina má schované rodné listy 
třeba až k prababičce, pradědečkovi, oddací listy, 
úmrtní listy alespoň některých svých předků. 
Zvláště ti, co si schovali z  dob války doklady 
o  svých předcích, kdy se muselo žádat úřady 
o  potvrzení neárijského či árijského původu, ti 
mají další výhodu. Pokud to nezahodili, tak to 
hodně pomůže a  tam třeba najdete, že dotyčný 
člověk se narodil 1828, ale údaje byly vyplněny 
roku 1940.

Překontrolovat věk dotyčného můžete třeba 
i  na matrice sňatků, jestli datum narození 
odpovídá. Anebo hledáte kostely, když víte, kde 
byl pokřtěný.

Ale když si nejste jistý – já třeba našel doklad 
mojí babičky o  zaplacení pojistky s  uvedenými 
jejími osobními údaji. A  minimálně máte 
kontrolu, anebo vám to zachrání pátrání.

A pokud se trochu vyznáte, dostanete se až do 
doby třicetileté války, dost často se v ojedinělých 
případech dostanete do roku 1620, 1630.

Hodně v  tom pomáhá v  těchto případech 
Soupis poddaných, tam se dostanete dost do 
hloubky. Pokud to byli sedláci a  drželi se na 
jednom gruntu, je možné dohledat až dobu Petra 
Voka z Rožmberka. A to už je přece úžasné! Dál 
se dostanete už jen v  případě šlechtické rodiny 
nebo zločinců.

A  kdy poznáte, že už jste opravdu v  koncích 
s hledáním?
Ještě existuje možnost prohledat berní ruly.

V roce 1654, právě po 30. leté válce, začal císař 
a královská vrchnost dávat dohromady pozemky, 
tzv. berní ruly, aby stát věděl, kolik od lidí vybírat 
na daních. Kraje byly tehdy rozděleny trochu 
jinak, u nás prácheňský, bechyňský… Každý kraj 
měl svou berní rulu, a tam byli zapsáni jednotliví 
hospodáři: sedlák, rolník, domkář, zahrádkář. 
Bylo zapsáno, kolik má osevní plochy, luk, zvířat 
a kolik z  toho má platit. Těch, co neměli vůbec 
nic, zas tolik nebylo. A je to dost dobré vodítko, 
i když tam není psaná celá rodina dotyčného, jen 
majitel. Když prostě víte jméno dotyčného a z jaké 
vesnice pochází, a  nedohledáte ho v  matrice, 

sáhnu do tohohle Generálního rejstříku, ve 
kterém je soupis jmen ze všech berních rul, a tam 
majitele chalupy dohledáte.

Dozvíte se o tom člověku hodně. Jaké asi měl 
postavení, kolik měl strychů polí, kolik koní 
měl povolených a kolik jich skutečně měl, kolik 
z  toho všeho platil. Takže z  toho poznáte, jestli 
váš nejzazší předek byl bohatý nebo chudý.

Ale tím už budeme úplně na konci našeho 
pátrání. Dál už se opravdu nedostaneme.

Šlechta to má lepší, většinou má své předky 
doloženy do bůhvíjakého kolena, nebo 
úplně na začátek. Ale my obyčejní lidé už asi 
nezjistíme, kdo byla naše úplně první pramáti 
a  kdo praotec. Také se říká se, že takovým 
prubířským kamenem pro pátrání v rodu bývá 
rok 1750, kdy matriky, uložené v kostelech na 
farách, občas vyhořely. A to je průšvih.
To byl můj případ. Můj tatínek a  jeho předkové 
pocházejí z  Kamenice nad Lipou, tam fara 
vyhořela 1793. A utrum. Já jsem byl ale trpělivý 
a hledal jsem v okolí. A zjistil jsem, že jeden ze 
synů se ženil v  Markvarci, v  sousední vesnici. 
A  tam jsem s  určitostí našel, že to byl syn naší 
linie a zjistil synovo zapsané předky, a dostal jsem 
se do roku 1750. Ale to byl v mém případě konec, 
dál už cesta nevede.

Někdy na přelomu 19. st. se začaly psát 
duplikáty matrik, právě aby byla záloha pro 
případy, že někde něco vyhoří. Jinak tuším, že do 
roku 1940 byly matriky uloženy na farách, pak 
bylo podle zákona povinné je předat na matriční 
úřady, a z nich jdou do archivů. Kde už se dnes 
všechno digitalizuje, takže se tento materiál stává 
přístupný.

Je třeba ale rozlišovat matriky tzv. živé a mrtvé.

Co to znamená?
Mrtvá matrika je ta, která je veřejně dostupná 
a  jsou tam záznamy starší než sto let. 
U narozených. U zemřelých a oddaných 75 let.

Někdy se ale také třeba nedostanete k údajům 
z roku 1850, protože záleží na tom, jakého data 
je ten poslední zápis v matrice. Pokud byla třeba 
matriční kniha vedena od roku 1850 do roku 
1949, než se dopsala do konce svých listů, tak 
je stále živá a  není veřejně přístupná. To bývá 
zádrhel, kdy vlastně nemusí platit pravidlo 100 
nebo 75 let.

Kým bývali naši předci v dobách minulých?
Většinou chalupníci, zemědělci, možná měšťané, 
vyšší úředníci. Mělo by to být napsáno u rodičů 
v  matrikách narozených. Sklář, polní mistr, 
rychtář…

V  matrikách najdeme všechny narozené děti? 
A co když se narodilo a nebylo pokřtěné?
To se nestávalo. U porodů bývaly porodní báby, 
říkalo se jim bába zkoušená. A  to zkoušená 
neznamenalo, že je dobrá v porodnictví a má z něj 
nějaké zkoušky, ale byla zkoušená církví, a bylo jí 
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povoleno dítě pokřtít, pokud se zdálo, že děťátko 
zemře dřív, než přijde farář. Aby dítě mohlo být 
pochováno do svěcené půdy. Takže případů, že 
byl někdo nepokřtěný a unikl matrice, je opravdu 
minimum.

Co nemanželské děti? A jak si můžeme být jistí, 
že náš otec byl statkář psaný v matrice a nikoli 
třeba pohledný čeledín ze statku?
Jistí si být nemůžeme. Možné to je. Myslím si 
ale, že dřív lidé tolik nelhali o  původu svého 
dítěte jako je tomu dnes. Byli věřící, báli se lži 
před církevní osobou. Přestože do matriky kněží 
u  nemanželského dítěte dost brutálně vepsali 
slovo parchant. Tehdy to opravdu bylo stigma.

Záměna jmen byla také možná a  poměrně 
častá, z různých důvodů.

Mám příhodu z hledání předků své maminky, 
došel jsem taky až k době 30. leté války. Původně 
se ti předkové jmenovali Hebíkové. Nejstarší 
syn dostal statek, jak bylo zvykem, ostatní 
bratři zůstali na statku pracovat jako podruzi, 
čeledínové a  podobně. Ale jeden si našel 
v sousední vesnici ženu, vdovu na statku, oženil 
se s ní, a převzal jméno po jejím bývalém muži. 
A z Hebíka se stal Žižka. Jeho syn později udělal 
to samé, ten zas sloužil na statku Kutišů a oženil 
se, když starý Kutiš zemřel. Převzal statek, nebo 
mu ho dali, to přesně nezjistíte – a od té doby už 
se celý jeho rod jmenoval Kutišů.

Takže narodil se Hebík, je z  něj Žižka, 
a  nakonec Kutiš. To jsou příjmení zvaná „po 
chalupě“ nebo „po střeše“. Na vsi se to tak v jisté 
míře drží dodnes, rodinám se říká jménem pro 
tu chalupu dříve zaběhlým. A  pokud jste dcera 
provdaná za jiné jméno, stejně je vám to houby 
platné, jméno se nese hovorově po babičce nebo 
těch, kdo vlastnili dům před vámi. Ale v matrice 
a  před úřady své jméno máte uvedené správné. 
Marie Terezie kolem roku 1770 uzákonila, 
že si každý nechá příjmení jaké má, a  už ho 
nesmí měnit. Takže tyhle odbočky skončily, 
každý musel mít jedno příjmení a napořád. Ale 
v  období předtím je dobré porovnat příjmení 
v knize poddaných, to v matrice nezjistíte.

Jak vlastně udělat rodokmen tak, abychom se 
v něm vyznali? Co vybrat? Už po pár generacích 
se větví různými směry. Tolik příbuzných, co 
máme, přece nejenže nestihneme navštívit, ale 
ani je neznáme.
Začneme od základu rodiny: táta, máma, děti. Já 
mám svoji rodinnou větev, manželka zase svoji. 
A záleží, od koho se začne.

Existují tři formy zpracování: rozrod, vývod 
a rodokmen.

Rozrod: je nejnáročnější, protože tam bychom 
měli opravdu vyhledat od nejstaršího člena rodu 
všechny potomky, jeho děti, děti jeho dětí… 
takže to jsou kvanta předků.

Rodokmen: je tvořen manželskými dvojicemi, 
jejich dětmi a  dalšími pokračujícími větvemi 
rodu nesoucími stejné příjmení. Sleduje 

otcovskou linii včetně sourozenců až po nejstarší 
zjistitelnou osobu rodu.

Vývod z  předků: rodokmen všech předků 
v  obou přímých liniích (manželské páry bez 
dětí). Jde vlastně o ucelený „rodinný strom“.

Dělal jsem rodinnou kroniku hlavně pro moji 
rodinnou větev, ale mám tam zahrnutou velkou 
část rodokmenu manželky.

(Jenže si vezměte, že můj tatínek pocházel 
ze šesti dětí, říká paní Cichrová. A  to se vám ta 
rodina hnedka pěkně rozvětví.)

Důležité je v  rodině všechny dokumenty 
schovávat, to je první zásada. A  pravým 
pokladem jsou samozřejmě popsané rodinné 
fotografie, abychom věděli, kdo je kdo, a  jak 
ten náš předek vypadal. Pak už je to víc než jen 
jméno v  rodokmenu, když svého předka máte 
obklopeného dalšími informacemi a  znáte jeho 
podobu.

Když si rodokmen necháte svázat, máte 
krásnou památku a  děti už navždycky budou 
mít popsaný rodinný strom do minulosti. 
Navíc genetiku a podobu svého rodu můžete na 
fotografiích krásně objevovat, a je to další krásný 
doklad, že nejsme levobočkové. Najdete podobu 
svých dětí v babičkách i dědečcích…

Existují i různé programy, některé i zpoplatněné 
v cizích měnách – platíte za to, do jak velkého 
počtu přihlášených osob se vnoříte, takže tam 
můžete propojit své rodokmeny a najít shodu.
Ty ale nepoužívám. Tam totiž hledáte jen mezi 
lidmi, kteří tam své předky zveřejnili.

Hledat je třeba ve skutečných podkladech. 
Existuje spousta programů na vytváření 
rodokmenů, a ty jsou na internetu zdarma (např: 
Ahnenblatt, Ancestry, MyHeritage Family Tree 
Builder). Můžete je snadno použít, aby vám 
správně a přehledně seřadili jména vašich předků 
do rodového stromu. Svá bádání si zadáváte sami 
přímo do kolonek.

Dá se vybrat třeba jen otcovská linie, nebo 
s  manželkou a  dětmi, můžete přidávat obrázky, 
poznámky, fotografie. Ohromně vám to ulehčí 
práci a zpřehlední celý proces. Můžete pak už jen 
vybírat fotografie, nebo jména, program za vás 
udělá spoustu jednotlivých úkolů.

Ale jak to půjde dál? Jaké rodokmeny si budou 
sestavovat lidé v budoucnosti, když se dnes za 
život třikrát rozvádíme, děti máme z každého 
manželství, anebo se vůbec nenamáháme se 
svatbou a děti mají jiná jména než maminka?
Tak to už opravdu nevím, jaké oříšky budou 
na budoucí badatele čekat. A  to už pominu 
hledání jména a rodokmenu u dítěte odloženého 
v  babyboxu. Ty děti přijdou na svět zcela 
anonymní a  začnou od nuly jako zakladatel 
rodu. A  děti ze zkumavek? Vejdou do světa, 
v němž mohou potkat svého otce, či sourozence, 
aniž by to tušili. Nebo pokud získá dítě jméno 
adoptivních rodičů, nebo pokud zůstane 

neosvojené? Netuším, jak jsou tyto případy 
ošetřeny, pravděpodobně tyto děti budou vědět, 
že jejich předci jsou neznámí, pokud jim to 
adoptivní rodiče svěří. Ale budou to tušit ještě 
jejich prapotomci?

Každopádně mít povědomí o  svém ukotvení 
v  minulosti, o  svých předcích mi připadá jako 
velmi důležitý vklad našeho života. A je bohužel 
evidentní, že budou v budoucnu jedinci, kteří se 
o  své minulosti, ať už genetické či společenské, 
příbuzenské, nemají šanci cokoli dozvědět.

Já třeba vím, že tatínkova rodina pocházela 
z Trhosvinenska, maminčina zase od Plástovic. 
A kousek našeho rodu je židovský z Maďarska 
a  další kousek od Čáslavi. Nejdřív jsme byli 
samí zemědělci, malí větší chalupníčci, pak se 
našel i  statek a  obchod… Navíc mě potěšilo, 
že skoro spontánně se vybírala v  našem rodu 
podobná jména, jaká vybíráme dodnes. 
A  k  místům, svými předky nějak dotčenými, 
samozřejmě získáte takový hřejivý vztah. 
Pokud bychom chtěli zasáhnout hodně do 
minulosti, což už přes matriky nezvládneme, 
bylo by dobré dostat se do nějakého programu 
s výzkumem DNA.
Což se stalo na Netolicku. Vědci porovnávali DNA 
obyvatel jihočeských Netolic, regionu, který patří 
mezi nejstabilnější v Česku, a koster na přilehlém 
přemyslovském hradišti. Výzkum ukazuje, že 
prapředci obou skupin pocházeli spíš ze západní 
Evropy. Jeden čas jsem uvažoval, že bych se chtěl 
do toho výzkumu zapojit. Moje maminka totiž 
pocházela z Netolic, a její maminka rovněž. Ale 
nakonec z toho sešlo.

Probrouzdal jsem nicméně jihočeský kraj 
díky této genealogické zálibě docela intenzivně. 
Naši předci žili v Kamenici nad Lipou, pocházeli 
z  Bohdalína, narazil jsem na spoustu jmen 
vesniček. Já totiž původně myslel, že naše jméno 
je neobvyklé. Ale ona to není pravda. Těch je, 
Cichrů!

V druhém díle mé práce je to zřetelně vidět.
Jak se ti naši předci jakožto poddaní nemohli 

stěhovat, protože byli vázáni na panství 
a  povolení vrchnosti, tak se rodiny a  to naše 
jméno rozrůstalo maximálně do sousední 
vesnice. Zjistil jsem, že je Cichrů v  minulosti 
i současnosti dost. Začínal jsem s tím v době, kdy 
jsem si ještě vypisoval jména rukou, ale bylo toho 
tolik, že jsem s Cichrovými přešel rovnou do té 
tabulkové metody do počítače.

Zjišťujete i původ a význam jmen?
V knize Naše příjmení jsou psány původy jmen, 
údajně jsou tam všechna jména, která mají víc 
než stovku nositelů. Já napsal svou vlastní úvahu 
o tom, jak naše příjmení asi vzniklo. Dopracoval 
jsem se k  teorii, že jedna věž v  chýnovském 
hradu se jmenovala podobně jako my, a  hodně 
našich předků se v tom místě vyskytovalo. Takže 
se zřejmě pojmenovali po věži z  místa, odkud 
pocházeli.
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ROZHOVOR

Dobrý den! Na shledanou!
Dva pozdravy  – přátelské, či formální. Řeklo by se, že v  tom nemůže 
být žádný problém. Zjišťuji však, že problém existuje, ne na mé straně. 
Slušné pozdravení a rozloučení se zákazníkem, často neplatí v obchodně 
obslužné sféře. Poznávám to v Hluboké mnohde jinde.

Nejsem vůbec staromilec bývalých živnostenských výrazů: Pěkně 
vás vítám, račte si přát? Uctivost, přijďte zas! To odnesla moderní doba. 
Představuji si (snad naivně), že při vstupu do obchodu, pohostinství, kam 
přináším peníze, budu vítán aspoň slovy dobrý den! (Pokud se ovšem 
obsluha právě nevěnuje jinému zákazníkovi.)

Není mnoho provozoven, kde tato jednoduchá, příjemná slova slyšíte. 
A náš odchod odtud? Opouštím například pohostinství, sledován třemi 

páry očí obsluhy, bez jejich jediného slova. Možná mají myšlení zcela 
reálné: Zaplatil jsi? Tak jdi třeba do… (možno dosadit cokoliv).

Chápu, že já, i  jiní, kteří jsme dotčeni nevhodným chováním 
obsluhujícího personálu, s  tímto problémem nic neuděláme: Nezřídka 
kolem sebe vidíme, že slušnost spadla na dolní příčky žebříčku 
společenských hodnot. Ke škodě nás všech.

Radím: pokud se opět setkáte s nepěknými jevy ve styku s obchodnictvím, 
řekněme si, dle písma svatého – odpusťme jim, neb nevědí, co činí (také je 
to asi nikdo v učňovské škole nenaučil).

A vám, prodávajícím a obsluhujícím, kteří nás dovedete uvítat, dobře 
obsloužit a s námi se i vhodně rozloučit, děkuji. Jste jedničky s hvězdičkou!

František Kvapil

Nicméně jsou tady ještě dvě varianty: V dobách 
Sámovy říše sem francouzský král Dagobert 
vyslal vyslance jménem Sicharius, oni ho tady 
zavřeli, pak ho pustili, ale on už tady zůstal. 
A taky doma máme tuhle pěknou porcelánovou 
starožitnou dózu s nápisem cichoria. Na cikorku.

Takže kdo ví?!

V lázních jsem potkala paní, a ta mi vyprávěla, 
že její rodina jsou potomci polského rodu 
Potockých. Našli si svůj erb a  nechali si ho 
natisknout na kávové hrnečky. A hned se ví, že 
mají modrou krev, usmívá se paní Cichrová.

Tak po tom toužíme všichni, že? Nebo ještě 
po tom, najít strýčka v  Americe. Bohatého, 
pochopitelně.
Přesně tak. Bohužel se to přání málokomu 
v rodokmenu splní. Ale některé rodinné historky 
mají pravdivý základ. Můj dědeček říkával, že 
prapradědeček byl dráb. A byl! Našel jsem si to. Byl 
polní mistr, což byla funkce, kdy musel dohlížet na 
lidi a jejich práci, na správné osevy polí a určoval, 
kdy sklízet. Takový dnešní agronom.

Soukromé šlechtické archivy existují. Nicméně 
i  šlechtici jsou v  klasických archivech uváděni, 
svobodný rytíř a urozený pán je zapsán v matrice 
mezi obyčejnými lidmi. Někdy jsou navíc 
připojeny v matrice tzv.  indexy, což je abecední 
seznam zapsaných urozených osob, ale nemusí 
být všude.

Za jak dlouho se vytvoří fundovaný rodokmen 
menšího rozsahu?
Stačí měsíc, pokud k tomu nepotřebujete spolupráci 
rodiny a nutnost dojet někam do archivů osobně. 
Někdy stačí opravdu málo fyzických dokladů 
k tomu, abyste se dostali v historii co nejdál. Když 
je někdo třeba z  rozvedené rodiny a  například 
s tatínkem se vůbec nestýkal, postačí, když ví jeho 
jméno a kde se táta narodil. A najdeme ho.

Existují i  tzv.  sčítání lidu, doložena jsou z  let 
1859, 1870 a  1890 i  pozdějších. A  tam jsou 
uvedena i jména. Je to děláno po obcích, a pokud 
se soupis zachoval a je digitalizován, najdete tam 
vypsané celé rodiny. Včetně údajů o  narození, 
kde se narodil, jaké je národnosti, dokonce má ta 

domácnost i spočítané slepice a kravičku a kozu. 
A  já to tam naštěstí našel  – odpíchl jsem se od 
toho, zjistil, že jeho dědeček se narodil roku 1886 
a  kde, a  tak jsme doložili celou otcovskou linii 
rodu, kterou on vůbec nepoznal.

Není to nějak srdceryvný příběh, že si rodina 
najde nějakou odešlou rodinou větev a šťastně se 
shledají, to ne. Ale už pocit určitých bílých míst 
v  rodu, která si zaplníte, je příjemný. Ti lidé už 
jsou většinou mrtví, a pokud nejsou, zase je tam 
třeba jiný zádrhel, kvůli kterému se nestýkají. 
A pokud by to bylo hledání ještě živých, v „živých“ 
matrikách, tak tam můžete hledat jen s  plnou 
mocí od příbuzných, nebo by v  archivu musel 
hledat příbuzný sám a doložit svůj původ, jestli je 
k tomu hledání oprávněn.

Vy jste svou kroniku udělal čtivou a zajímavou. 
Krásné čtení o jedné velké rodině. Co je na té 
práci nejhezčí?
Člověk při ní objevuje pořád nové a  nové věci. 
Něco se vám dostane přímo do ruky: Čeledínská 
knížka, výhostní knížka, železniční průkazka 
ze 40. let, Kenkarta  – neboli die Kennkarte   – 
k nám přišla s německou okupací. (A zůstala až 
dodnes – po malé časové mezeře – jako občanský 
průkaz. pozn.  red.). V  rodině jsme shromáždili 
spoustu zajímavých dokladů.

Genealogie vás inspiruje ke čtení knížek, které 
se k téhle problematice nějak vážou. Teď zrovna 
čtu knížku Cesta na popraviště. Protože vlastně 
téměř celé jižní Čechy patřily Schwarzenberkům, 
a ti měli ve všem vzorný pořádek, existují záznamy, 
jak trestali své neposlušné poddané. Nakonec 
přišli na to, že bude lepší neposílat provinilce do 
Prahy na apelační soud, protože tam je zavřou, 
a oni přijdou o pracanta v hospodářství a ještě na 
něj musí platit. A tak je nechali doma, potrestali 
je po svém, spíš symbolicky, ten člověk jim byl 
vděčný, napravil se a pracoval o to víc.

Knihy půhonné zas evidovaly případy, 
jak a  za co se pohánělo přes soud. Ty nejsou 
digitalizované. Ale i  v  těch se dá najít nějaký 
předek, pokud něco provedl a  byl trestán. 
Najdete tam různé příběhy: Zabil a  utekl. Našli 
ho a vedli do vsi a lidé ho ukamenovali. Ke spoustě 
informací se prostě dostanete oklikou.

A ještě mě čeká Sex v době temna, mám novou 
knihu, směje se pan Cichra. Autor Jaroslav Čechura 
se poprvé v  české historiografii zabývá tématem 
sexuálního života našich předků v průřezu více než 
sta let v  době baroka. Bádal právě v  jihočeských 
archivech v  čele s  Třeboní a  nahlíží do dosud 
málo probádaného rozměru venkovského 
i maloměstského života. Tak jsem zvědavý…

Napadá mě, že by se dala historie ve školách 
učit docela zábavnou formou. Nejen téma 
sexu, ale vyhledávání předků a  jejich život by 
studenty zajímal víc než jen biflování letopočtů. 
Mají zájem o hledání svých předků také jinde 
v  Evropě? A  co Američané, ti asi příliš staré 
archivy nemají, leda indiánské?
Právě Američani mají velký zájem o  hledání 
svých kořenů v Evropě.

V digitalizaci historických pramenů má Česká 
republika čelné postavení mezi evropskými 
zeměmi. Zásluhu na zpřístupňování archiválií 
veřejnosti ale nemá stát.

Digitalizace běží díky americké Církvi Ježíše 
Krista svatých posledních dnů, to jsou tak zvaní 
mormoni. Ti shromažďují informace o  všech 
osobách, které kdy na zemi žily. Prý se jedná 
o  investici ve výši asi šest milionů eur. Za tuto 
práci chtějí mormoni jediné: nechat si po kopii 
od nafocených archiválií…

Nabídli tuto pomoc i  dalším státům Evropy, 
právě proto, že v Americe je všeobecně obrovský 
zájem o  možnost bádat po kořenech svých 
předků.

Digitalizace archivů u  nás slaví desetileté 
výročí a je téměř hotová.

A  víte, co je na tom pro mě zajímavé? První 
digitální záznam byl udělán právě v  den roku 
2007, kdy jsem začal marodit… V té době jsem 
si řekl: přece nebudu jen ležet a  koukat do 
stropu. A začal jsem hledat první jména našeho 
rodokmenu.

Pan Cichra je totiž kvůli svému zdravotnímu 
stavu upoután na kolečkové křeslo a jeho žena je 
mu věrnou pomocnicí ve všech směrech. Musím 
říct, že se mi u nich na výletě do historie našich 
předků moc líbilo.
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DOBRÉ 
ZPRÁVY

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená 
na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a  kreativní 
přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného 
uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím 
unikátní soutěží, protože se nejedná o  znalostní soutěž, ale o  soutěž 
rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěž je vyhlášena pro pět kategorií:
Kategorie MŠ: mateřské školy
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (2. – 5. třída).
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6.  – 9. třída 

a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).
Kategorie C: studenti všech druhů středních škol (denní studium)
Maximální věk studenta je omezen na 20 let.
Harmonogram soutěže:
1. srpen 2017 - 30. září 2017 - registrace soutěžících a škol, bez včasné 

registrace není možné zúčastnit se soutěže!!!
Základní kolo proběhne pro
kategorii A: 1. – 7. října 2017
kategorii B: 8. – 14. října 2017
kategorii C: 15. – 21. října 2017
kategorii MŠ a A1: 22. - 28. října 2017
V  základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu 

je 15 minut pro kategorii MŠ, 20 minut pro kategorii A1, 30 minut pro 
kategorie A a B a 35 minut pro kategorii C, takže je možné jej řešit během 
jedné vyučovací hodiny. Nejlepší řešitelé z  kategorií A, B a  C postoupí 

do krajských kol. Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech 
postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 absolvují jen základní 
kolo a nepostupují do krajských kol.

3. listopad 2017: krajská kola pro kategorii A, B a C
V tento den proběhnou ve všech krajích prezenční krajská kola. Nejlepší 

řešitelé postoupí do fi nále.
13. listopad 2017: okresní kola pro kategorii MŠ
27. listopad 2017: fi nále v Míčovně Pražského hradu
Krajské kolo v  Jihočeském kraji připravuje Místní skupina České 

Budějovice Mensy ČR a  probíhá formou tzv.  show verze. Tzn.  že žáci 
a  studenti píší dva testy, jeden je v  papírové formě, druhý se promítá 
a soutěžící pouze zaškrtávají správná řešení. Mezi testy jsou samozřejmě 
drobné přestávky a  před vyhlášením výsledků jsou odhalena i  správná 
řešení úloh. Pro všechny soutěžící je připraveno drobné pohoštění a také 
malá odměna za jejich snahu. Vítězové krajského kola si zpravidla odnášení 
i hodnotnější ceny. Do Jihočeského krajského kola postoupí celkem 120 
nejlepších řešitelů z  našeho kraje, do fi nále soutěže pak postoupí 12-14 
soutěžících (počet bude upřesněn podle celkového počtu přihlášených).

Vzhledem k  tomu, že jsme nezisková organizace, hledáme sponzory 
pro naše krajské kolo. Pokud by měl někdo zájem Jihočeské krajské kolo 
podpořit, fi nančně, nebo nějakou věcnou cennou, prosím kontaktujte mě 
na email: lucie.malechova@mensa.cz. Všichni sponzoři obdrží darovací 
smouvu pro daňové účely a  budou uveřejněni na stránkách logické 
olympiády i na plaketách při konání soutěže.

Více informací naleznete na stránkách www.logickaolympiada.cz/.
Ing. Lucie Malechová, Krajská koordinátorka Logické olympiády 2017

Logická olympiáda 2017 – registrujte se!

Vážení spoluobčané!
Již potřetí pořádáme Hlubocký knižní bazar – dobročinnou akci Pro radost 
dětem z Dětského domova v Boršově nad Vltavou, v rámci Slavností vína 
dne 16. 9. Díky Vašemu zájmu pomoci potřebným jsme v předminulém 
roce pro ně získali nečekaných 12 tisíc Kč. Minulý ročník byl pro horší 
počasí o něco méně úspěšný, přesto však 9 tisíc Kč povazujeme za skvělý 
výsledek.

Princip celé akce je neměnný – shromáždit knihy od Hlubočáků, a ty 
pak za dobrovolnou částku prodat. Doporučená cena je 50 Kč.

Dovolujeme si Vás opět požádat o podporu, a to buď darováním knih(y) 
nebo jejich koupí u našeho stánku naproti restauraci Solidní šance.

Knihy lze donést do Infocentra Hluboká nad Vltavou do 15.  9. Pro 
zpestření akce je možné do knížky vložit lístek se jménem a zprávou pro 
nového majitele. Naším prvním dárcem stejně jako v minulých ročnících 
je pan starosta Tomáš Jirsa.

Moc se těšíme na společná sousedská setkání!
Simona a Ivan Nestávalovi

Knižní bazar

Poděkování
16.  června zahájili granátníci sbírku formou crowdfundingu, jejímž 
cílem bylo vybrat minimálně 1 000 000 Kč na obnovu činnosti gardy jako 
hradní stráže v Českém Krumlově, tj.  částku, která by umožnila zahájit 
rekonstrukci kasáren granátníků již v průběhu poloviny roku 2017, čímž by 
byl významně podpořen návrat granátníků do areálu zámku do roku 2018. 
Sbírka proběhla na serveru Hithit.com, přičemž se do 30. července 2017 
podařilo díky těm z Vás, kteří jste se zapojili, vybrat více jak 70 000 Kč. 
Tato krásná částka byla, bohužel, vzdálená vytyčené metě, tudíž se Vám 
dle pravidel crowdfundingu příspěvky vrátily zpět.

V  prvé řadě bychom tímto chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste se 
rozhodli na internetový crowdfunding granátníků přispět. Skutečně si 
Vašeho rozhodnutí podpořit obnovu symbolu našeho města velmi vážíme 
a tento Váš projev podpory nás velmi těší a motivuje. Rovněž bychom pak 
chtěli poděkovat i  těm z  Vás, kteří jste se rozhodli podpořit granátníky 
bez ohledu na výsledek start-upu běžným způsobem – díky Vám jsme od 
ukončení start-upu získali více jak 200 000 Kč a Program obnovy tak skrze 
Vaši podporu pokračuje dál podle plánu. Děkujeme!

Jubilejní schwarzenberské oslavy 
v Murau
Ve dnech 12. a 13. srpna 2017 proběhly ve štýrském městě Murau, kam 
se z  Českého Krumlova, Českých Budějovic a  Třeboně po roce 1947 
přesunula knížecí administrativa a s ní i  sídlo schwarzenberského rodu, 
oslavy u  příležitosti 400. výročí příchodu schwarzenberského rodu do 
Murau a 80. narozenin J. J. knížete Karla Jana ze Schwarzenbergu. Tato 
dvě významná jubilea oslavili obyvatelé města, knížecí zaměstnanci ze 
všech panství a  členové rodiny panujícího knížete ze Schwarzenbergu 
z  celého světa společně jako jedna veliká rodina tak, jako tomu bývalo 
ještě za první republiky v  jižních Čechách při podobných výročích. Na 
tyto oslavy byli stejně jako v minulosti pochopitelně povoláni i granátníci 
Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově, kteří u  této příležitosti na 
počest Jeho Jasnosti a obou výročí vypálili na zámku Murau svou první 
salvu ve 21.  toletí a první od roku 1938.
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ZE SVĚTA

Přátelství s městem Neustadt/Aisch

Již 25 let se potkávají lidé z měst Hluboká nad Vltavou a Neustadt an der 
Aisch. Uplynulo také 15  let od podpisu dekretu o vzájemném přátelství 
a  10  let od uzavření partnerství s  tímto německým městem nedaleko 
Norimberka. Na konci června se vydal autobus hlubockých občanů 
oslavit tato významná jubilea. Přivezli jsme českou hudbu a hlubocké pivo 
a připomněli si, jak důležité je udržovat přátelské vztahy se svými sousedy.

Program návštěvy byl jako vždy bohatý. Například prohlídka kapřího 
muzea, které zde pomáhalo založit právě město Hluboká  – kolegové 
z  Loveckého zámku Ohrada. Prohlídka města končila na zámeckém 
nádvoří, a mohlo se veselit. Společné muzicírování – hráli naši muzikanti, 
společné povídání, výstava fotografií ze společných akcí našich měst. 
Starostové obou měst p.  Klaus Meier a  p.  Tomáš Jirsa  – spolu probrali 
starosti starostů, ale jistě našli mnohem více společných radostí na obou 
stranách hranice.

Starostové p. Klaus Meier a p. Tomáš Jirsa.

Vlevo - pí.  Jarka Koydl, která stála u  zrodu přátelství mezi městy a  je 
zakládající členkou Spolku přátel Hluboké nad Vltavou v Neustadtu.

Hlubočtí muzikanti.
„Geisböck“ neboli kozel na neustadské radnici, který každé poledne obíhá 
kolem zvonu.

Hledám nájem menšího bytu, 1+1, 1+kk nebo garsoniéra. 
Tel.: 606 138 472

Brigáda – doučování němčiny – Hluboká nad Vltavou
Hledám studentku nebo paní na doučování němčiny (ZŠ, základní 
znalosti). 1 x týdně nejlépe pondělí odpoledne. Hluboká nad Vltavou, 
Fűgnerova ulice. Tel.: 603 313 271 (stačí SMS)

MO ČRS Hluboká nad Vltavou hledá zájemkyni/zájemce   (nejlépe 
z Hluboké/Vltavou) o administrativní práci v rozsahu cca 80 hodin 
ročně. Bližší informace při osobním setkání na základě telefonické nebo 
mailové domluvy.
tel.: 779 990 153, tel.: 603 329 881, mo.hluboka@email.cz
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POZVÁNKA

Setkání pana starosty s předškoláky
V  pondělí 12.  6.  2017 přivítal pan starosta Ing.  Tomáš Jirsa letošní 
předškoláky ze školky v cukrárně v Podzámčí. S dětmi si popovídal, předal 

stužky a šerpy a společně se vyfotili. Všem předškolákům přejeme úspěšný 
start školní docházky, a aby se jim ve škole líbilo!
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LETNÍ KINO

S  dipl. umělcem Petrem Píšou jsme si povídali 
o letním kině a koncertech, které připravil se svou 
agenturou Sinfonie pro letošní léto. Díky skvělému 
počasí si prázdninová představení mohli užít jak 
diváci, tak umělci – skoro jako bychom žili v Itálii, 
kde teprve večer začíná společenský život.

Jak proběhla letošní sezóna s  letním kinem? 
Lidé si chválili jak výběr filmů, tak počasí  – 
dohromady skvělá kombinace. Máš povědomí, 
kolik zhruba diváků filmy shlédlo?
Letošní Letní kino, které bylo tradičně zdarma, 
nejlépe zhodnotí určitě samotní diváci, ale dle 
mého skromného názoru se návštěvnost kina 
nedostala pod hranici 200 osob na večer. Ale 
byla i  taková představení, kdy si diváci museli 
zajišťovat rezervaci svých míst, aby se na náměstí 
vešli a dobře viděli. To vše díky „Matce přírodě“, 
která zajistila luxusní počasí.

Výběr filmů je vždy boj o čas, který se mi letos 
podařilo vyhrát, a  diváci měli možnost vidět 
špičku současné české filmové komedie.

Já sám bych rád poděkoval vedení města za 
podporu, divákům za to, že kino na Hluboké 
stále žije a  Michaelovi Macháčkovi za skvělý 
servis pro hosty.

 

Co říkáš propojení pivovárek  – kultura na 
náměstí?
Spojení pivovárku a  kultury na náměstí vidím 
jako správné a pro občany a návštěvníky města 
jako potřebnou součást vzájemné společenské 
komunikace. Všechny vrstvy společnosti tak 
mají společný a  svobodný prostor, kde je fajn 
se scházet, bavit se, prožívat chvíle zamilování 
a přátelství…

 
Jak probíhaly koncerty a co nás ještě čeká?
Letošní 61. ročník Hudebního léta začal 
22.  července vystoupením souboru 
HRADIŠŤAN s  Jiřím Pavlicou, pokračoval 
koncertem Romana Dragouna, vystoupením 

ABBA revival pod mým uměleckým vedením 
na náměstí, kde měli neplánovanou premiéru 
přítomné děti  – a  že jich tam letos bylo 
požehnaně. Pozval jsem je tedy k nám a společně 
všichni zazpívali lidovou písničku.

Bylo to milé a neplánované. Mnoho dětí bylo 
také z  naší 2. soukromé základní umělecké 
školy, která sídlí v Panoramě.

Dalším koncertem bylo vystoupení Beatles 
revival, které nás zavedlo do 60. let.

Co nás ještě čeká? Už 7.  září vystoupení 
JIŘÍHO KORNA a  4TET a  na závěr 7.  října 
LAURA A JEJÍ TYGŘI.

Opět bych rád poděkoval vedení Alšovy 
jihočeské galerie, všem jejím zaměstnancům, 
kteří byli báječní, vedení města za finanční 
podporu, sponzorům, bez kterých by festival 
nemohl existovat, svým pořadatelům a  své 
manželce za trpělivost.

 
Chystá se ještě nějaká novinka?
Od letošního roku nastane po 20. letech pro 
pravidelné návštěvníky České mše vánoční 
změna, kdy se už nebudeme scházet na této 
letité tradici v místním kostele, ale v prostorách 
Velkého sálu Alšovy jihočeské galerie. Chci 
věřit, že začne nová etapa tohoto počinu.

 
Chceš ještě něco říct?
Co říct v závěru? Za všechno má člověk děkovat, 
tak tedy děkuji všem a  za vše, protože bez vás 
všech by byla hudba a film jen pouhou a nudnou 
literou.

NA SHLEDANOU tedy při Letním kině 
a  Hudebním festivalu v  roce 2018 nebo v  KC 
Panorama během našeho každodenního 
společného kulturního života v  Hluboké nad 
Vltavou.

Luxusní letní kino a koncerty v AJG
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PODIVUHODNÉ 
PŘÍBĚHY

Stromečky a kulový blesk?
Motto: Nejde o to, že existuje něco co teoreticky existovat nemá a zda tomu 
věříš, nebo ne. Jde jen o to, jak se tomu postavíš, až se s tím setkáš.
Někdy se člověk setká s něčím, co zcela odporuje vědeckým poznatkům, 
které považoval za neměnné. A  chtě nechtě si musí nově uspořádat 
dogmata ve svém já. Medicínu jsem studoval v Plzni. Bavilo mě to, a tak 
jsem ji bral poctivě, od podlahy. Důležité věci a zákonitosti jsem ukládal 
pečlivě prostudované a seřazené do hlubokých zákoutí svého mozkového 
hard-disku. Nenapadlo mě, že čas od času budu muset hard-disk 
přeprogramovat, a to na základě jakoby úplně normálních věcí.

Tentokrát je nadpis s otazníkem, protože s největší pravděpodobností 
nešlo o kulový blesk, ale příhoda je natolik zajímavá, že jí uvádím i přesto, 
že aktéři příběhu o publicitu příliš nestojí. To, co následuje, znám jenom 
z vyprávění, ale je to natolik doložené a doložitelné, že považuji příběh za 
naprosto pravdivý.

Stalo se roku 2002 v létě. Jistý L. Š., devatenáctiletý syn řidiče sanitky, 
byl v  kempu na Lipně ve stanu se svou přítelkyní. Stan měli postavený 
nedaleko stromu, jehož kořeny pod zemí zasahovaly až pod stan. A  jak 
už to na Lipně bývá, počasí se mění rychle a zásadně. Po slunečném dnu 
přišla v  noci ukrutná bouřka a  lilo jako z  konve. Do stromu, který byl 
vedle stanu, uhodilo a zřejmě nějaký bočný výboj se dostal po kořenech 
až do stanu a na oba dva mladé lidi. Ti samozřejmě v takové čině nespali 
a pojednou plni děsu viděli, jak po nich lezou namodralé plaménky. Snad 
to bylo podobné fi lmovým trikům, kdy těla všelijakých nadpřirozených 
bytostí jsou obklopena blesky. Trvalo to krátce, ale bylo to úděsné. Dívka 
byla jednoznačně v šoku, L. Š. to jakž takž ustál, ale k šoku daleko neměl. 
Stan byl na několika místech děravý, věci zničené. Oba mladí lidé ale 
žili, dýchali, ač byli více nebo méně mimo. Přijela lítačka a odvezla je do 
českokrumlovské nemocnice, odkud po zjištění, že nehrozí bezprostřední 

ohrožení života, byli převezeni do Českých Budějovic na traumatologické 
(úrazové) oddělení. Tam pobyli tři dny, ve kterých byli dopodrobna 
vyšetřeni, a bylo zjištěno, že se jim, kromě pořádného leknutí, nic nestalo. 
Až na jednu maličkost, na kterou se chodili dívat doktoři z celé nemocnice. 
Na kůži měli oba tzv. stromečky, což je charakteristická šedočerná kresba 
vznikající při zásahu bleskem. Proč tedy ten rozruch a  zájem lékařů 
všech možných oborů? Inu maličkost. Dosud byl totiž stromečkový 
fenomén na kůži popsán pouze na mrtvolách! Ano, tak jsme se to učili, 
tak nám to profesor V., mimochodem mezinárodní kapacita, vykládal i na 
přednáškách z patologie.

Samozřejmě nejsem kombajn zpracovávající lékařskou literaturu, a tak 
nemohu tvrdit, že podobný jev nebyl nikde na světě popsán. Ale nikdo 
z těch, kteří o tohoto případu byli, o žádném jiném nevěděl. A profesor V. 
byl ve svém oboru světovou třídou a jeho výklad byl jednoznačný.

Shodou okolností, asi dva roky poté, jsem byl v létě s rodinou na chalupě 
v  Těšínově. Přišla bouřka, strhl se déšť a  pan nadlesní, který bydlel na 
hajnici nedaleko od nás zrovna obstarával něco na svém rybníčku, který 
měl za cestou kousek od hajnice. Když se rozpršelo, běžel domů a  bos. 
Přitom sjel z  nebe blesk a  uhodil do stromu na hrázi rybníka Smrček, 
od kterého byl nadlesní v tu chvíli vzdálen asi deset metrů. (Vzdálenost 
jsme následně měřili). Sestřelilo ho to na zem, ale zvedl se a domů doběhl. 
Samozřejmě jsem se to dozvěděl až v momentě, kdy jsem byl vyzván, abych 
se šel na něj podívat, protože jak pravil jeho syn L. D., „do táty uhodilo 
a není mu úplně echt“. Pan nadlesní přežil už leccos a přežil i tohle, měl na 
hlavě mokrý hadr, popíjel pivo a říkal, že ho brní tělo, hlavně nohy. Nějaké 
vyšetření rázně odmítl a otevřel mi také láhev. Samozřejmě jsem na něm 
hledal stromečky, ale nebyly… Na hrázi Smrčku byla sada stromů, blesk si 
vybral ten nejnižší. Co k tomu dodat? Je to nevyzpytatelné.

MUDr. Černý

Místní skupina České Budějovice Mensy ČR zve všechny, kteří si rádi 
vyzkouší svoji fyzickou i  myšlenkovou zdatnost do českobudějovické 
Stromovky v sobotu 23. září 2017 na hru Labyrint.

Labyrint sestává ze sítě stanovišť s otázkami rozmístěných v budějovické 
Stromovce a  jejím okolí. Na každou otázku dostanete pět možností, 
z nichž každá vás pošle na další stanoviště. Otázky jsou voleny tak, abyste 
si většinou nemohli být plně jisti správnou odpovědí. Na startu dostanete 
mapu a popis stanovišť labyrintu a dozvíte se, kudy do labyrintu vstoupit. 
Vyhledáte příslušné stanoviště podle mapy a  popisu, zvolíte odpověď, 
zapíšete si stanoviště, přes které jste prošli a  vydáte se podle odpovědi 
na další. Správné odpovědi vás labyrintem provedou kratší cestou než 

chybné, ale nakonec byste se z  Labyrintu měli po 5-15 km chůze na 
čerstvém vzduchu ve zdraví dostat ven. Vítězem je družstvo, kterému se 
podaří odevzdat v nejkratším čase smysluplnou posloupnost stanovišť.

Hra je určena pro dvou až tříčlenné týmy, pokud nemáte nikoho do týmu, 
můžete se přihlásit i jako jednotlivec a tým utvoříte na místě před začátkem 
soutěže – o to zajímavější hra. Na hru je nutné se přihlásit do 20. 9. 2017 do 
12:00 hodin na email: lucie.malechova@mensa.cz. Do předmětu prosím 
napište Labyrint 2017, do textu pak jméno týmu, jména členů týmu, jejich 
věk (stačí mladší/starší 18  let) a  alespoň jeden kontakt (telefon, email). 
V týmu by měl být alespoň jeden člen starší 15 let. Jinak je hra určena i pro 
děti. Více informací na stránkách http://labyrintcb-start.webnode.cz/.

Labyrint 2017

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ 

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY 

 

www.persaltus.cz 
+420 605 512 451 

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

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma. 

Ceny viz. webové stránky. 
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Letos se nám podařil rekordní odchov tenkozobců opačných. 
Koncem června se z vajíček v líhni vylíhlo celkem 10 mláďat, 
která byla vypuštěna do venkovní voliéry. Staří tenkozobci je 

přijali do hejna, ale museli jim samozřejmě naznačit, kdo je ve voliéře pánem. 
Za pár minut už všichni společně brouzdali ve vodě.

Tenkozobce mezi ostatními ptáky poznáte podle černobílého zbarvení 
(u mladých ptáků je černá nahrazena černohnědou) a dlouhého, ke konci 
nahoru zahnutého zobáku. Při sběru potravy pomalu kráčejí v mělké vodě 
a zobákem jezdí ze strany na stranu. Žijí na březích částečně vypuštěných 
rybníků. U nás si mohou užívat i malého, uměle vyrobeného příboje.

Teploty kolem 30 °C ve stínu  – žádný velký problém pro plazy 
v  středomořském teráriu  – želvy zelenavé a  vroubené, agamy hardún, 
ještěrky perlové nebo blavora žlutého.

Mláďata pelikánů bílých se brzy osmělila a začala se předvádět v expozici. 
Na rozdíl od rodičů mají hnědavě zbarvené peří, takže je hned poznáte. 
Zpočátku se nechávají krmit, takže se rodiče musí pěkně ohánět, aby 
nakrmili další hladové krky.

Pelikáni mají charakteristické velké zobáky s  extrémně roztažitelným 
kožovitým vakem pod spodní čelistí. Do něj chytají ryby jako do podběráku. 
Denně sežerou kolem 1 kg ryb.

V půlce června se čápata ze Sedlce, která měla na začátku života smůlu, 
přestěhovala na vybraná hnízda k adoptivním rodičům. Nakonec se na ně 
štěstí smálo. Jak můžete vidět na fotografi ích od Bohumila Máška, mláďata 
jsou v pořádku a náhradními rodiči i sourozenci byla přijata.

V jiných zoo zabil 2 své partnerky, a proto byl u nás v zoo „za trest“ několik 
let na samotce. Svůj trest si odpykal a dočkal se většího výběhu. O kom je řeč? 
O čápovi marabu. Toho nikdo nepřehlédne. Je tak škaredej, až je krásnej…

Ve volné přírodě žije marabu v Africe, na jih od Sahary. Rozpětí jeho křídel 
dosahuje úctyhodných 3 m, což z něj dělá jednoho z největších brodivých 
ptáků světa. Chov tohoto druhu je celkem náročný, a to hlavně v sestavení 
chovného páru. V  odchovech čápů marabu jsou velmi úspěšní kolegové 
ze Zoo Dvůr Králové, kterým se letos podařil další odchov, celkem již 27. 
Gratulujeme!

A zatím poslední překvapení: narodil se oslík!!! Je ještě roztomilejší než 
Ijáček! Přijďte k nám na návštěvu! Zábavné víkendy budou probíhat každý 
víkend v září i v říjnu!

ZOO Hluboká

Výstavy

Galerie Knížecí dvůr

9. 9. 2017 - 6. 10. 2017 Věra Krylová - textil, obrazy
Vernisáž v sobotu 9. září 2017 v 17 hodin.
Výstavní plán
7. 10. 2017 - 2. 12. 2017 Kolektivní výstava volného a užitého umění 
(prodejní výstava)
3. 12. 2017 - 23. 12. 2017 Adventní a Vánoční inspirace 2017
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V  týdnu od pondělí 10. do 14. 7. uspořádal spolek KONTAKT České 
Budějovice z.s. plavecký příměstský tábor pro handicapované plavce.

KONTAKT ČB z.s. realizuje od roku 2014 celoroční výuku plavání pro 
osoby s handicapem jako svou hlavní činnost, na kterou přirozeně navazují 
další oblasti jako plavecké závody a pobytové akce. V minulých letech KČB 
z.s. uspořádalo zimní pobytové akce jako kombinaci plavání a sjezdového 

lyžování na monoski. V  tomto roce jsme se rozhodli postoupit o  další 
krok kupředu a uspořádat čistě plavecké týdenní soustředění. A tak jsme 
v pondělí 10. července zahájili historicky první letní týden zaměřený na 
plavání. Program začínal každý den v  8:15 přípravou a  rozcvičkou, tak 
aby plavci mohli v 8:30 rozčísnout hladinu bazénu a dle svého zařazení 
odplavat 45 minut trvající lekci, nebo 90 minut trvající trénink. Poté se 
celá skupina přesunula na hodinovou lekci s prvky jógového a relaxačního 
cvičení. Následoval oběd, hodinový odpočinek a  druhý plavecký blok 
odpoledne.

Kurzu se zúčastnilo 12 plavců rozdělených na 6 plavců v individuální 
výuce, to znamená jeden plavec a  jeden instruktor ve vodě po 45 
minutách, 4 plavci zařazeni do skupinové výuky a 2 plavci s individuálním 
tréninkovým plánem po 90 minutách. Personálně byla akce zajištěna 5 
instruktory a nezbytnou pomocí rodičů a doprovodů plavců. Plavecká část 
hladce proběhla na městské plovárně Hluboká nad Vltavou, a to hlavně 
díky velice vstřícnému přístupu vedení areálu (pana Romana Rákosníka). 
A to navzdory proměnlivému počasí, které prověřilo odhodlání každého 
plavce. Zázemí na cvičení, stravu a odpočinek nám pak poskytl Sportovně 
relaxační areál Hluboká nad Vltavou.

Děkujeme všem zúčastněným osobám a všem, kteří svým přičiněním 
pomohli akci zrealizovat nebo připravit. Děkujeme také dlouhodobému 
podporovateli našeho spolku Rotary klubu Hluboká nad Vltavou 
a především pak celému městu Hluboká za skvělé zázemí.

A příští rok opět na shledanou!
Honza Janoušek,

předseda KONTAKT České Budějovice z.s.

Plavecký příměstský tábor Hluboká 2017

Workout park bez bariér – Hluboká nad Vltavou
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Už jste si určitě všimli nového Workout parku a  kondiční zóny v  našem Sportovně 
relaxačním areálu. Jak název napovídá, jde o  sportoviště přizpůsobené možnostem 
zdravotně hendikepovaných osob. Park, na jehož vývoji se podíleli špičkoví hendikepovaní 
sportovci Miroslav Šperk (paralympijský medailista v  hodu diskem, vítěz Evropského 
poháru v  monoski a  reprezentant v  basketbalu vozíčkářů) Zbyněk Sýkora (bývalý 
reprezentant v atletice a basketbalu vozíčkářů, reprezentant ve florbalu vozíčkářů) a také 
hlubočák Ivan Nestával ml. (juniorský reprezentant v plavání a reprezentant ve florbalu 
vozíčkářů), umožňuje vozíčkářům získávat fyzickou kondici na 70 procentech cvičebních 
prvků. Tím vznikl prostor, ve kterém se budou při stejné aktivitě setkávat běžní sportovci 

s aktivními vozíčkáři, a to je pro obě skupiny jednoznačně 
prospěšné. Ovšem hlavním cílem projektu je příkladem 
motivovat doposud neaktivní vozíčkáře a ukázat veřejnosti 
vozíčkáře tak, jak to možná málo kdo čeká.

Projekt byl významně podpořen městem Hluboká nad 
Vltavou. Děkujeme…

Ivan Nestával st.
Pro rozvoj Šumavy z.s. – realizátor projektu
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Rytíři se připravují 
k soubojům

V úterý 22. 8. naskočili hlubočtí Rytíři k prvnímu tréninku na ledě. Protože 
na svůj vlastní led si budou muset ještě dlouho počkat, začínají zatím 
trénovat na budějovických stadionech. Mimo čtyř omluvených hráčů se 
sešli v plné sestavě a téměř stejném složení jako v loňské sezóně. Výjimka je 
u gólmanů, kdy se Dan Černý vrátil do Č. Krumlova a k nám přišel David 
Havelec ze Strakonic. Jsou tu i nové tváře, které s týmem absolvují přípravu 
a uchází se o místo v mužstvu. Změna nastala i u prvního brankáře Fandy 
Daška, který nasadil „vytuněnou“ masku.

Rytíři budou bojovat na domácím ledě, až jim to počasí dovolí, snad jako 
obvykle od druhé půle listopadu. Krajská liga však začíná již teď v  září. 
Proto vám přinášíme informace, které by příznivce hlubockého hokeje 
mohly zajímat. V protože v současné uspěchané době trochu opomíjíme 
minulost, chceme vás pozvat k malému ohlédnutí do historie hlubockého 
hokeje.

V minulé sezóně tým „B“ ve Sdruženém okresním přeboru zvítězil a tým 
„A“ v Krajské lize vybojoval skvělou stříbrnou příčku. V sezóně 2016 - 17 
jsme zaznamenali úžasnou podporu diváků a věříme, že letos tomu nebude 
jinak. Obhajoba umístění obou družstev bude velice náročná a naši hráči 
kulisu vytvořenou svými fanoušky jistě ocení.

Co nám řekl trenér mužstva?
■ Miroslav Šulista – trenér hlubockých Rytířů
Rytíře jste trénoval v  letech 2004  – 2007, pak jste spolupráci přerušili 
a v roce 2015 jste se na Hlubokou vrátil. Co vedlo k přerušení spolupráce 
a následně k návratu?
V prvním období mého působení u týmu jsme dosáhli všech medailových 
umístění. Tak nějak jsem vnitřně cítil, že dochází k určité stagnaci a je nutná 
změna. Dalším důvodem byla rodina. Každý, kdo se o hokej zajímá trochu 
víc, ví, že trénovat mužstvo je záležitost velice náročná. A to nejen časově. 
Syn hraje hokej také, tak jsem se tehdy začal věnovat více jemu, a díky tomu 
i mládežnickému hokeji v Českých Budějovicích jako vedoucí družstva.

V  roce 2015 jsem byl osloven vedením hokejového klubu Hluboké 
v čele s manažerem Petrem Bělohlavem, zda bych nepomohl s trénováním 
Milanu Nedomovi. Po zralé úvaze jsem souhlasil. Nějaký čas jsme trénovali 
společně, ale nakonec se situace vyvinula tak, že jsem u týmu zůstal v roli 
trenéra sám.

Vaší pravou rukou je od minulé sezóny Jiří Irra. Je jasné, že musíte být ve 
vzájemné shodě. Máte rozdělené kompetence, nebo dochází i k „živým“ 
diskuzím?
Samozřejmě, obojí je ve hře (šibalský úsměv). V zásadních věcech se vždy 
shodnem a dohodnem. Jirka je se svými zkušenostmi a názorem velkým 

přínosem. Známe se od „mládeže“, hráli jsme hokej spolu, i proti sobě. Je 
velmi důležité, že si sedíme i lidsky. Přizvat ke spolupráci Jirku byl dobrý tah.

V loňské sezóně jste hlubocké Rytíře dovedli až do fi nále Krajské ligy. Po 
dlouholeté pauze bez významnějších úspěchů je druhé místo v soutěži 
skvělým posunem. Co tuto změnu způsobilo?
Několik aspektů dohromady. Stabilizoval se tým, soudržnost, ochota 
hráčů více na sobě pracovat, morálka kluků, dobrá parta, která táhne za 
jeden provaz, vytvoření podmínek realizačním týmem, aby se hráči starali 
opravdu jen o hru. Důležité je hlavně to, že téměř celou soutěž jsme hráli 
v plné sestavě. Vyhýbala se nám zranění. Bohužel, to se nám pak trochu 
vrátilo v závěru soutěže, kterou jsme dohrávali bez čtyř klíčových hráčů.

Je třeba ocenit, jak se hráči vypořádávají se specifi ckými podmínkami 
otevřeného stadionu. Než se dočkáme takového počasí, abychom mohli 
udělat led, což bývá většinou až tak po polovině listopadu – musíme trénovat 
na stadionech, kde seženeme nějaké volné hodiny. Je to náročné časově 
i fi nančně. Hráči si musí nosit věci domů, cizí prostředí není takové jako 
„doma“. Tam sice mrzne, fouká, sněží, někdy i prší, ale i to má své kouzlo. 
S tímto vědomím sem hráči přichází, ale ne všichni se s tím umí srovnat. 
Takoví se dlouho nezdrží (úsměv). Zůstávají jen ti, kteří jsou ochotni hrát 
venku.

Kvalita a úroveň Krajské ligy má velmi vzestupnou tendenci. Kde vidíte 
přednosti a kde rezervy hlubockých?
Souhlasím, kvalita je opravdu vysoká a  letos bude ještě vyšší. Většina 
mužstev posiluje kádr.

Naše přednosti vidím mimo jiné v tom, že se nám daří do týmu zapojit 
mladé odchovance, kteří jsou schopni dospělý hokej hrát. Skvěle se již 
zapojil Roman Rákosník ml. a Matěj Dvořák. Další hráče zkoušíme, protože 
i věk hraje roli perspektivního kádru. Jak jsem již zmínil, soudržnost a parta 
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jsou velkou předností, což by jistě potvrdil i náš kapitán Pepa Miler.
A  rezervy? Těžko sem dostáváme hráče typu „hvězd“. Prostě neumí 

akceptovat naše specifické podmínky. Jsme ve stálém stadiu hledání, 
potřebovali bychom doplnit tým o 3 - 4 schopné hráče, abychom měli čtyři 
kompletní vyrovnané pětky.

V letošním roce chceme začít spolupracovat s „B“ týmem, aby mohli hrát 
i méně vytížení hráči.

Plány a cíle pro nadcházející sezónu?
Po loňském mimořádném úspěchu si skromně jako loni dáváme za cíl účast 
v play off, což bude v této nabité konkurenci hodně těžké.

Soupiska „Rytířů“ pro sezónu 2017 – 18
1 František Dašek
30 David Havelec
Jan Brom
55 Petr Bělohlav
6 Jan Formánek
19 Lukáš Dušek (asistent kapitána)
15 Ondřej Žlůva
33 Filip Hejda
22 Richard Heřmánek
14 Roman Rákosník ml.
20 Josef Miler (kapitán)
13 Jan Šimek (asistent kapitána)
18 Milan Černý
66 Lukáš Moudrý
10 David Oulík
8 Tomáš Mavrenz
11 Jakub Sedlák
29 Tomáš Gottwald
9 Tomáš Štěpán
44 Matěj Dvořák
5 Milan Král
69 Brus Zdeněk – pro letošní rok mimo z pracovních důvodů
Beneš Lukáš, Holub Lukáš a Kantor Petr zařazeni do přípravy mužstva

Trenéři: Miroslav Šulista, Jiří Irra
Vedoucí družstva: Marek Martinů
Zdravotnice: Iveta Vavřínová

Historie hokeje na Hluboké

1912
skupina studentů se sdružila v  STUDENTSKÝ BANDY HOCKEYOVÝ 
KROUŽEK  – SBHK Hluboká a  sehrála na neznámém místě v  okolí 
Hluboké nad Vltavou první skutečný match. Jedná se o  úplně nejstarší 
zmínku o sportovních nadšencích s podivnými holemi v rukou, směšně se 
pohybujících po zamrzlé řece Vltavě, je vskutku,vousatá“.

1933
došlo k  založení hokejového klubu SK Hluboká. Od té doby lze sledovat 
stopy našich předchůdců na různé krajské, během nejslavnější éry 
i republikové úrovni.

Začátkem 80. let se ale ukázalo, že neexistence umělé ledové plochy je 
na Hluboké těžko řešitelný problém a  organizovaná činnost hlubockých 
hokejistů bohužel postupně zanikla.

1994
začátek novodobé historie hlubockého hokeje  – TJ Hluboká. Skupina 
místních nadšenců se chopila aktivity a začala oprašovat zašlou hokejovou 
slávu hlubockého hokeje.

2000
„Kuki aréna“ – výstavba a uvedení do provozu zimního stadionu s umělou 
ledovou plochou. S  vynikajícími technickými parametry a  moderním 
ekologickým sekundárním chladicím systémem. Tímto získal hlubocký 
hokej opět důstojný hokejový stánek. Zimní stadion nese jméno slavného 
hokejového obránce Miroslava Dvořáka.

2002
Povodeň. Povodňová vlna zaplavila arénu včetně veškeré technologie 
a  klubového mobiliáře až do výše dvou metrů. Členové klubu podali 
v kritických chvílích likvidace povodňových škod městu pomocnou ruku 
a  výrazně se podíleli na asanačních pracích. Oplatili tak provozovateli 
i majiteli areálu jejich předešlou vstřícnost.

2004
23.  12.  2004 se uskutečnilo v  době výluky v  NHL exhibiční přátelské 
utkání mezi výběrem hokejových hvězd Motoru Č. Budějovice (R. Turek, 
V. Prospal, R.  Bělohlav, M. Dvořák, A. Ference, R.  Martínek, L. Kolda, 
R. Suchánek, L. Rob, P. Seiler, M. Štrba…) a týmem HC Hluboká Knights.

2004 – 2005
HC Hluboká Knights – 2. místo v krajské lize HVP

2005 – 2006
HC Hluboká Knights – vítěz krajské ligy mužů HVP
V  sezóně 2005-2006 se podařil doposud největší úspěch novodobých 
hlubockých rytířů, a to získání titulu krajského přeborníka.

Trenéři: M. Šulista, J. Příbyl
Sestava: D. Dědič, Z. Hauser, D. Kavka, P.  Bělohlav, R.  Rákosník, M. 

Svobodný, T. Lenc, F. Hejda, D. Kotek, I. Kafka, J. Malkus, J. Šíma, M. Jindra, 
J. Švec, M. Homolka, R. Fousek, J. Homolka, V. Vaněk, P. Butal, M. Troup, 
P. Mizera.

2007 – 2015
Soutěží se zúčastňují čtyři družstva dospělých, na vzestupu jsou i družstva 
mládežnická. Tým „A“ postupně trénují Roman Rákosník, Miroslav Bláha 
a několik let také známý hokejista Milan Nedoma.

2016 – 17
Úspěšná sezóna. Mužstvo „B“ vítězem Sdruženého okresního přeboru. 
Mužstvo „A“ druhé místo v Krajském přeboru mužů pod vedením trenérů 
M. Šulisty a J. Irry.

Závěrem
Dnes klub sdružuje na 180 členů – od nejmladších nadějí po veterány. Jeho 
ambice byly, jsou a budou vysoké jak po stránce sportovní, tak společenské. 
S  handicapem otevřené ledové plochy se asi bohužel budeme prát ještě 
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dlouho, o to potěšující je šíře členské základny i nezpochybnitelné úspěchy 
v soutěžích. K trvalému zakotvení našeho klubu mezi krajskou hokejovou 
elitou přejme členům i  fanouškům hodně pevné vůle a  srdce na pravém 
místě. U  příležitosti vzpomínky na klíčové letopočty  – roky 1912, 1933 
a  1994, 2016-17  – touto skromnou cestou děkujeme stovkám a  tisícům 
našich předchůdců i současníků, kteří v průběhu jednoho století věnovali 
v Hluboké nad Vltavou svou energii a přízeň úchvatné hře zvané lední hokej.

Zvláštní poděkování náleží městu Hluboká nad Vltavou. Bez této 
nejvýznamnější podpory by hlubocký hokej dávno zanikl.

TJ Hluboká n. Vlt. KNIGHTS – rozpis zápasů základní 
části Krajské ligy mužů 2017/18
23. 09. 2017 17:00 HC Strakonice - TJ Hluboká nad Vltavou
01. 10. 2017 17:00 HC Slavoj Český Krumlov - TJ Hluboká
07. 10. 2017 17:00 Jiskra Humpolec - TJ Hluboká
15. 10. 2017 17:00 HC Vimperk - TJ Hluboká
21. 10. 2017 09:00 HC Tábor - TJ Hluboká
22. 10. 2017 17:00 HC Lední medvědi Pelhřimov - TJ Hluboká
29. 10. 2017 17:00 Spartak Soběslav - TJ Hluboká
05. 11. 2017 17:00 TJ Sokol Radomyšl - TJ Hluboká
12. 11. 2017 17:00 HC Vajgar Jindřichův Hradec - TJ Hluboká
17. 11. 2017 19:00 TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí - TJ Hluboká
18. 11. 2017 17:00 HC Milevsko 2010 - TJ Hluboká
26. 11. 2017 17:00 TJ Hluboká - SK Telč
03. 12. 2017 17:00 TJ Hluboká - HC Strakonice
17. 12. 2017 17:00 TJ Hluboká - HC Slavoj Český Krumlov
07. 01. 2018 17:00 TJ Hluboká - Jiskra Humpolec
14. 01. 2018 17:00 TJ Hluboká - HC Vimperk
21. 01. 2018 17:00 TJ Hluboká - HC Tábor
28. 01. 2018 17:00 TJ Hluboká - HC Lední medvědi Pelhřimov
03. 02. 2018 09:00 TJ Hluboká - Spartak Soběslav
04. 02. 2018 17:00 TJ Hluboká - TJ Sokol Radomyšl
11. 02. 2018 17:00 TJ Hluboká - HC Vajgar Jindřichův Hradec
18. 02. 2018 17:00 TJ Hluboká - TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
25. 02. 2018 17:00 TJ Hluboká - HC Milevsko 2010
03. 03. 2018 16:30 SK Telč - TJ Hluboká nad Vltavou
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Tenisové naděje na 
celostátním turnaji Hluboká/
Vlt. Cup 

O prázdninách ožily tenisové 
kurty tenisem nejmladších 
tenisových nadějí z celé ČR. 
V červenci se konal celostátní 
turnaj mladšího a v srpnu staršího 
žactva. Našli k nám cestu hráčky 

a hráči nejen z našeho kraje, ale například i z Prahy, Jihlavy, 
Zruče nad Sázavou, Domažlic, Třebíče, Znojma, Brna, Kyjova 
a dokonce až z Ostravy a Havířova.  Pod vedením ředitelky 
Adély Šťastné a ostřížím zrakem rozhodčího Lukáše Vavřína 
měl turnaj Hluboká nad Vltavou Cup spád a fair play.

Turnajů se zúčastnilo celkem 96 tenistů a tenistek ve věku 
10 – 14 let.

Červencovému turnaji mladšího žactva přálo počasí a až na 
malou dešťovou přeháňku vše probíhalo podle plánu. Klukům 
TK MANE Hluboká/Vlt. se sice nedařilo, zato děvčata měla 
úspěch. Ve finále dvouhry si zahrála Nikola Procházková a 
ve finále čtyřhry jsme měli dokonce hned tři hráčky: Šárku 
Zíkovou, Sarah Chrtovou a Nikolu Procházkovou. Všem třem 
hráčkám blahopřejeme.

Turnaj staršího žactva v srpnu byl v ohrožení, protože se 
přes Hlubokou přehnalo několik přívalových dešťů a kurty 
byly ještě v pátek odpoledne celé pod vodou. „Vyšší moc“ 
však ukázala i svou příznivou stránku, pršet přestalo, voda 
začala pomalu ustupovat a další předpověď byla pozitivní. 
Díky organizátorům turnaje a hlavně panu správci, kteří ještě 
v pátek večer a v sobotu časně z rána doslova „zamakali“, mohl 
být turnaj zahájen a dokonce přesně podle plánu – v sobotu 
v 9.00 hod. Každý, kdo tenis zná trošku víc, ví, že zprovoznit 

kurt po vydatném dešti není zrovna jednoduché. Představte si 
plochu pěti tenisových dvorců včetně okolí, pěkná plocha. Jen 
pro představu: než se pět kurtů jen jednou přemete, nachodíte 
přibližně kilometr.  Když voda zmizí, kurty se musí přemést 
poprvé, navézt antuku, slabou vrstvou pěkně ručně lopatou 
pohodit, znovu minimálně dvakrát přemést, očistit lajny. 
Pěkná fuška. Smekáme pomyslný klobouček. Lidé, kteří tenis 
opravdu nemilují, by tohle asi nedělali. Ale dost o práci. Turnaj 
začal a byl, děti byly opět skvělé, bojovaly o každý míček.

Vítěz dvouhry chlapců – Kameník Lukáš / SK Aritma 
Praha/, druhý finalista Zahraj Adam /TCG Karlovy Vary/.

Finále dvouhry dívek – Altrichterová Tereza/ HTK Třebíč/ 
– Rainke Natálie/ LTC Č. Budějovice/ –1:6, 7:5, 1:0(5)

Finále čtyřhry chlapců – Kameník David, Kameník Lukáš/
oba SK Aritma Praha/ – Šefčík Matyáš/TK Pelhřimov/, Zahraj 
Adam/TCG Karlovy Vary/ – 6:4, 6:4

Finále čtyřhry dívek – Ratajová Antonie/LTC Tábor 1903/, 
Rainke Natálie/LTC Č.Budějovice/ – Birnerová Tereza/TJ TK 
MANE Hluboká n. V./, Vavříková Adéla/LTC Č. Budějovice/ 
– 6:6, 2:6, 1:0 (7)

Téměř padesátce hráček a hráčů, jejich doprovodům /a že 
jich bylo opravdu hodně/, i náhodným divákům se u nás líbilo. 
Důkazem je to, že se k nám vrací a přivádí další účastníky. Z 
jejich ohlasů víme, že byli spokojeni, a že se s většinou z nich 
potkáme i v příštím roce. Rádi bychom ještě přidali turnaj pro 
dorostenky a dorostence. Je skvělé a v současné době ojedinělé, 
že mladí lidé sportují a sport je baví. Byla by velká škoda je v 
tom nepodporovat a neposkytnout jim možnosti, aby své úsilí 
mohli zúročit. Věříme, že to není jen ojedinělý názor několika 
„srdcařů“, a že se z mládežnických turnajů stane tradice a tenis 
na Hluboké bude dále vzkvétat.

Město Hluboká nad Vltavou v čele s panem starostou Ing. 
Jirsou a TJ TK MANE turnaje podporují, a za to jim patří 
velký dík.  
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■ Mezinárodní mistrovství Maďarska v  lodní třídě Pirát vyhrála česká 
posádka Josef Sivý a Štěpán Sivý ze Slavoje Hluboká nad Vltavou

Mistrovství se uskutečnilo ve dnech 26.–29.  7. v  maďarské části 
neusiedlerského jezera poblíž města Sopron. Zúčastnilo se ho 32 posádek 
včetně tří českých. Odjelo se deset rozjížděk, a  až na jednu v  poměrně 
čerstvém až silném větru, který byl doprovázen bouřkovým počasím. 
Z  českých posádek se nejvíce dařilo posádce Josef a  Štěpán Sivých, která 
od počátku držela krok s  prvními dvěma maďarskými loděmi. Vítězství 
v poslední desáté rozjížďce bylo nakonec i vítězstvím celkovým, byť o jediný 
bod před druhou i třetí posádkou. Celý závod lze velice kladně hodnotit po 
jachtařské i organizační stránce.

Výsledky:
1. místo Josef Sivý/Štěpán Sivý CZE 554 HUN 205
3. místo Szandor Endrle/Kutassy Lázsló HUN 441
14. místo Michal Tobolka/Petr Gardavský CZE 568
26. místo Jiří Němec/Zdeněk Koubek CZE 95
Kompletní výsledky na www.czechpirat.cz

MČR 2017 v lodní třídě Pirát
■ Mistrovský titul získala posádka Slavoje Hluboká nad Vltavou Josef Sivý 
/ Dalibor Sivý

Ve dnech 5.–9.  7. se uskutečnilo na vodní ploše Bezdrev mistrovství 
České republiky v lodní třídě Pirát. 18 posádek této naší nejstarší lodní třídy, 
která příští rok oslaví úctyhodné osmdesátiny, se sešlo ve středu odpoledne 
v  areálu loděnice YC DIM Bezdrev, kde proběhlo měření a  přihlášení do 
závodu. Na čtvrtečním ranním nástupu bylo mistrovství ČR zahájeno 
předsedou oddílu  – hlavním rozhodčím Karlem Lukschem a  garantem 
závodu Ing.  Janem Mariánem, bývalým dlouholetým prezidentem lodní 
třídy Pirát, který ocenil především počet zúčastněných lodí a  popřál 

závodníkům příznivý vítr. Předpověď na závod sice nebyla ideální, ale opak 
byl nakonec pravdou. V pátek a v sobotu se za takřka ideálních jachtařských 
podmínek (čerstvý vítr a sluníčko) odjelo 8 kvalitních náročných rozjížděk, 
které rozhodly o celkovém pořadí. Poměrně silného větru si užily všechny 
posádky až dost, poklonu pak zaslouží obzvláště plzeňské mixované posádky 
Jan Jukl/Alice Juklová a Jiří Šedivák /Jitka Kuncová. Pro svůj již patnáctý titul 
si dojeli díky sedmi vyhraným rozjížďkám bratři Josef a Dalibor Sivých ze 
Slavoje Hluboká nad Vltavou, stříbro vybojovala třeboňská posádka Michal 
Tobolka a Petr Gardavský a bronzové medaile získali Zdeněk Richter z YC 
Doksy a Michal Novotný z pořadatelského oddílu DIM. Zdařilé mistrovství 
ČR v lodní třídě Pirát bylo ukončeno slavnostním ceremoniálem opět pod 
taktovkou těch, kteří ho zahájili.

Pozn: kompletní výsledky (www.sailing.cz) a video (www.czechpirat.cz)
Josef Sivý

Vítr v plachtách

Všechny příznivce baseballu a sportu jako takového zveme na zářijové 
turnaje v baseballu. Těšit se můžete na zápasy všech věkových kategorií (6 
až 35 let), které se účastní nižších soutěží, ale také kvalifikace na Mistrovství 
české republiky a Českého baseballového poháru. Tyto turnaje se odehrají 
na čtyřech profesionálních hřištích v Hluboké nad Vltavou (hřiště A, B, C 
a D). Tyto hřiště se nacházejí ve Sportovně relaxačním areále Hluboká nad 
Vltavou (adresa: Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou).

Interliga U9 (kategorie: 6 až 9 let, hřiště: C a D), Interliga U13 (kategorie: 
11 až 13 let, hřiště B), Baráž o extraligu MUŽI (kategorie: 18 až 35 let, hřiště 
A), Interliga U11 (kategorie: 9 až 11 let, hřiště B), Interliga U15 (kategorie: 13 
až 15 let, hřiště A), Kvalifikace Mistroství České republiky U11 (kategorie: 9 
až 11 let, hřiště B), Český baseballový pohár U10 (kategorie: 8 až 10 let, hřiště 
A a B), Baráž o extraligu MUŽI (kategorie: 18 až 35 let, hřiště A).

Přijďte s námi fandit našemu baseballovému týmu Sokol Hluboká!!! 
Společně tak vytvoříme příjemnou atmosféru, zarelaxujeme si, dáme si něco 
dobrého k zakousnutí nebo k pití a budeme sledovat krásné zápasy plné 
napětí, strategií a vítězství. Vstup ZDARMA.

Hluboká Baseball & Softball Club www.baseball-hluboka.cz 
stastny@sport-hluboka.cz +420 723 584 866

POZVÁNKA NA BASEBALLOVÉ TURNAJE ZÁŘÍ 2017
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CENU VSTUPENKY U V·ECH FILMOV¯CH P¤EDSTAVENÍ SI URâUJE DISTRIBUTOR!!!

KOMORNÍ SCÉNABIOGRAF

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

ZÁ¤Í 2017

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

9.
sobota

20.00 hodin

JI¤Í KORN a 4TET
Sál AJG Hluboká (prodej vstupenek v KC Panorama)

13.
stfieda

17.00 hodin

CESTUJEME ...
po Gruzii nás provede Ing. Hana ·Èastná

14. – 17. záfií 2017
• ãtvrtek • pátek • sobota • nedûle •

MEZINÁRODNÍ FILMOV¯ FESTIVAL

VODA• MO¤E• OCEÁNY 
7.10.
sobota

19.00hodin

LAURA a JEJÍ TYG¤I
Sál AJG Hluboká (prodej vstupenek v KC Panorama)

P¤IPRAVUJEME NA ¤ÍJEN

1. âR–2017 historick˘/drama (90 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘ od 12 let

K¤IÎÁâEK
Historická „roadmovie“ z doby vrcholného stfiedovûku, inspirovaná básní J.Vrchlického...
Hrají: KAREL RODEN, ALE· BÍLÍK, MATOU· JOHN, JI¤Í SOUKUP ad.
ReÏie: VÁCLAV KADRNKA

pátek
19.00hodin

2. âR–2017 drama/váleãn˘ (110 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

PO STRNI·TI BOS
Lyrick˘ film o dûtství a hrdinství v kaÏdém z nás...
Hrají: OND¤EJ VETCH¯, TEREZA VO¤Í·KOVÁ, JAN T¤ÍSKA, OLD¤ICH KAISER ad.
ReÏie: JAN SVùRÁK

sobota
19.00hodin

7. USA–1991 sci-fi/akãní (154 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

TERMINÁTOR 2: DEN ZÚâTOVÁNÍ ve 3D
Nov˘ terminátor T-1000 pfiichází zlikvidovat narozeného Johnna Conora...
Hrají: ARNOLD SCHWARZENEGGER, LINDA HAMILTON, EDWARD FURLONG ad.
ReÏie: JAMES CAMERON âESKÉ TITULKY!!!

ãtvrtek
ZMùNA ZAâÁTKU
18.00hodin

8. USA–2017 fantasy/sci-fi/western/akãní (121 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

TEMNÁ VùÎ
Temná vûÏ svou existencí drÏí pohromadû cel˘ vesmír. Boj dobra a zla zaãíná ...
Hrají: MATTHEW McCONAUGHEY, IDRIS ELBA, KATHERYN WINNICK ad.
ReÏie: NIKOLAJ ARCEL âESKÉ TITULKY!!!

pátek
19.00hodin

13. USA–2017 komedie (119 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

LOGANOVI PARËÁCI
Otoãit Ïivot ve svÛj prospûch? Pak musí ukrást velkou sumu penûz pfii automobilovém závodû.
Hrají: CHANNING TATUM, ADAM DRIVER, DANIEL CRAIG, RILEY KEOUGH ad.
ReÏie: STEVEN SODERGERGH âESKÉ TITULKY!!!

stfieda
19.00hodin

20. USA–2017 fantasy/akãní (129 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA ve 3D
Jedinû PoseidonÛv trojzubec mÛÏe ochránit Jacka od pomsty smrtících pirátsk˘ch duchÛ...
Hrají: JOHNNY DEPP, GEOFFREY RUSH, ORLANDO BLOOM ad.
ReÏie: JOACHIM RONNING, ESPEN SANDBERG âESK¯ DABING!!!

stfieda
19.00hodin

21. USA–1968 drama/sci-fi/dobrodruÏn˘ (112 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

PLANETA OPIC
Mysleli, Ïe jsou na jiné planetû, ale zji‰tûní je stra‰livé – byla to zemû ...
Hrají: CHARLTON HESTON, RODDY MCDOWALL, KIM HUNTER, MAURICE EVANS ad.
ReÏie: FRANKLIN J. SCHAFFNER âESKÉ TITULKY!!!

ãtvrtek
19.00hodin

22. FRANCIE–2017 drama (102 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

VÍNO NÁS SPOJUJE
Sourozenci se musí dohodnout, jak naloÏí s vinafisk˘m dûdictvím...
Hrají: ANA GIRARDOT, FRANCOIS CIVIL, PIO MARMAI, MÁRÍA VALVERDE ad.
ReÏie: CÉDRIC KLAPISCH âESKÉ TITULKY!!!

pátek
19.00hodin

23. USA/ANGLIE–2017 komedie/akãní (95 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

KINGSMAN: ZLAT¯ KRUH
Tajná sluÏba KingsmanÛ se musí spojit s organizací Statesman a zachránit tak spoleãnû cel˘ svût.
Hrají: TARON EGERTON, HALLE BERRY, JULIANNE MOORE, CHANNING TATUM ad.
ReÏie: MATTHEW VAUGHN âESKÉ TITULKY!!!

sobota
19.00hodin

27. USA–2017 krimi (102 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

BARRY SEAL: NEBESK¯ GAUNER
Barry pro v‰echny létá a mapuje oblasti, kam se kaÏd˘ nedostane a je v tom zatracenû dobr˘ ...
Hrají: TOM CRUISE, DOMHNALL GLESON, JAYMA MAYS, SARAH WRIGHT ad.
ReÏie: DOUG LIMAN âESKÉ TITULKY!!!

stfieda
19.00hodin

29. âR–2017 drama (99 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘ od 12 let

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Pfiíbûh tfiech rodin odehrávající se na pozadí nejdramatiãtûj‰ího období minulého století...
Hrají: ANNA FIALOVÁ, IVAN LUPTÁK, A≈A GEISLEROVÁ ad.
ReÏie: JAN H¤EBEJK

pátek
19.00hodin

30. USA–2017 sci-fi/akãní (131 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

MATRIX
Va‰e realita je jen iluzí a va‰e nejtemnûj‰í noãní mÛry jsou ve skuteãnosti pravdivé...
Hrají: KEANU REEVES, LAURENCE FISHBURNE, CARRIE-ANNE MOSS ad.
ReÏie: LILLY A LANA WACHOWSKI âESKÉ TITULKY!!!

sobota
19.00hodin

DùTSKÉ P¤EDSTAVENÍ
3.

NEDùLE

17.00hodin

âR–2017 animovaná pohádka (85 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Legendární hrdinové pfiicházejí v novém dobrodruÏství, pfii nûmÏ musí prokázat chytrost a ‰ikovnost... 
ReÏie: MARTIN KOTÍK, INNA JEVLANNIKOVA




