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ÚVODNÍK
Stýská se mi někdy po časech, kdy jsem věděla všechno.
A rozhodně jsem si byla jistá, že to vím nejlíp. Jak
vychovávat děti, zvláště ty sousedovic, jak odnaučit psa
dělat loužičky v bytě, jak vysvětlit manželovi, že pravda
je jen jedna – a tu mám já. Občas znechucena názory
kamarádů jsem si potichu si říkala, no, nechám je, sami
poznají, že jsou na omylu…
Byla jsem si dokonce jistá, jakou stranu volit. Dnes
jsem vděčná aspoň za to, že přesně vím, jaké strany
nevolit.
Zkrátka, uběhlo pár pátků, přibylo pár zkušeností
a vlastních prozření, a neomylné mládí je fuč. A já už
bych si nevsadila ani na tvrzení, že nebe je modré a tráva
zelená.
A tak se dnes nad různými situacemi zkouším zamýšlet
a hned neodsuzovat, že například:
Některé maminky nechávají i máloměsíční děti papat
ručičkama samotné. Mimča se mohou probírat v misce
a vybírat si kousky ovoce, zeleniny, kousat je jako
králík, i když třeba ještě nemají zoubky. Děťátka mohou
ochutnávat podle svého vlastního rozumu a scénáře.
Strašlivý vjem pro ženu, která byla čerstvou matkou
před 30 lety. Za nás jsme zkrátka dítěti nacpaly svačinku
lžičkou do pusy podle našeho uvážení, a přestaly ve chvíli,
kdy už dítěti přesnídávka lezla ušima ven. Kolem jídelní
misky relativně čisto, maminky spokojené. Ale bylo to
tak správné? Vlastně jsme dítěti vnutily svou představu
o tom, co mu chutná. Protože už 30 let zápolím s alergií,

je mi dnes jasné, proč mě jako malou pálily v puse rajčata
i oříšky. Naši mi je nutili, protože jsou zdravé. Vybírat
jsem si nemohla.
V tehdejším výchovném slovníčku se vůbec málo
nosila hesla:
Co si o tom myslíš? Udělej si to po svém. Nemusíš, když
nechceš…
Prostě zákazů a volnosti by mělo být tak nějak…
přiměřeně. Je fajn, že se můžeme učit novým metodám
a přemýšlet o nich.
Navíc s úžasem zjistíte, že už sedmiměsíční dítě má
svůj názor, své priority a smysl pro humor.
Mít šanci si vybrat, co mi chutná, jak se obléct, s kým
kamarádit, mít šanci dělat, co mě baví a mít práci, kterou
se sám uživím, to jsou krásné demokratické výhody,
které nás udělají spokojenými a zdravě sebevědomými.
Každý by měl mít šanci vybrat si sám a nemuset svou
volbu nikomu vysvětlovat.
Takže: už radši neradím. Za své vzalo přesvědčení,
že všichni čekají na dobré rady ženy moudré a zkušené,
která leccos prožila, a něco i dvakrát… Ne, nejsem si jistá.
Naopak. Budu vás pozorovat a udělám si úsudek, jestli to
nakonec nezkusím vaším stylem. Tréninkově začínám
nosit dohromady puntík s proužkem, nebo jiné ulítlosti.
Nezkostnatět, pochopit i cizí názor, ale třeba i najít sílu
zůstat věrný tomu svému, to je docela dobrý recept na
to, jak si uchovat pružnou mysl, i když už klouby trochu
vržou.

Ze zastupitelstva města

Redakční kruh: Ing. Eva Smrčková,
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Sazba: Adam Růžička
Foto: Mgr. Lucie Jozová, Adam Růžička

■ Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotací na
zajištění zásobování pojízdnou prodejnou v roce 2017,
na Setkání jihočeských olympioniků 2017 a volnočasové
aktivity Hopihop, o. s.
■ Další finanční příspěvky byly v rozpočtu schváleny:
Opěrná zeď Líšnice – Radonice
Dar – 1. ročník Memorialu Luďka Wohlschlägera –
Sportovní klub policie České Budějovice
Vyzbrojení pilíře veřejného osvětlení Smetanova ul.
Kotelna Alšova, výměna kotlů (vytápí domy v ulici
Nerudova, Mánesova, Zborovská a kulturní dům
Panorama)
Dotace na provoz a údržbu kostela v Kostelci
Dotace na provozní náklady „Voda-moře- oceány“
CVČ Poškolák – pořízení keramické pece
Požární ochrana SDH Hluboká
■ Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím příspěvku
SFDI na akci úseku chodníku u budovy kapitanátu, který
bude napojen na chodník u koupaliště
■ Město Hluboká ve spolupráci se společností Wedos
provádí výměnu vodovodu a veřejného osvětlení
v Podskalí. Oproti předpokládanému rozsahu je
z technických důvodů nutno provést částečnou výměnu
sloupů (po vyjmutí z pouzder u některých zjištěna siná

koroze), provést napojení na stávající vodovod v Hamru
místo u budovy Wedos v křižovatce u mostu, zaslepit
odbočení původního vodovodu u kapitanátu a napojit
vodovod u silnice na straně plovárny.
■ Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace
z Ministerstva zemědělství na obnovu márnice
v Purkarci.
■ Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace
z rozpočtu SFDI na rok 2017 na akci Vltavská cyklistická
stezka, část H. Nadace ČEZ schválila poskytnutí
nadačního příspěvku na projekt města „Pořízení
městského pódia“, dále na projekt města „Výsadba dřevin
Pod Pilou – Barokní kříž. Jedná se o výsadbu v lokalitě
nového ZTV na Křesíně a dále směrem k Vltavě.
■ Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci
na realizaci projektu „Oddělený sběr BRO“. Jedná
se o pořízení kolového nakladače pro manipulaci
s biologicky rozložitelným odpadem, 4 ks lanových
kontejnerů a 60 ks popelnic.
■ Rada města schvaluje realizaci akce Stavební úpravy
a rekonstrukce klubovny, šaten a sociálního zařízení ve
sportovním areálu v Bavorovicích.
■ Různé: černá skládka za Mezinárodní školou,
zanášení kanálů v ulici 28. října a velké množství popelnic
na tříděný odpad Masarykova 34. Bude prověřeno.

Redakční uzávěrka dvacátého v měsíci,
ale vítáme příspěvky dříve! Za obsahovou
správnost příspěvků ručí autoři.
Náklad 600 výtisků.

Z jednání rady

■ Rada města ukládá zabezpečit doplnění dopravního
značení tak, aby bylo patrné, že v celé délce Křesínské
ul. platí snížená rychlost 30 km/hod.
■ Na skládce je provozován kompaktor stáří více jak
20 let. V minulém a letošním roce dosáhly náklady na
opravy cca 300 tis. Kč. Stroj je navíc lehký a nezajišťuje
potřebné hutnění skládkového materiálu. PMH
navrhuje zakoupit starší, ale modernější a výkonný
stroj. Prověření technického stavu stroje z bazaru
provede PHM a v případě dobrého stavu navrhne
zakoupení.
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■ Pan Karvánek informoval radu města o činnosti
SDH při odstraňování škod způsobených vichřicí.
Starosta poděkoval členům SDH za aktivní přístup při
odstraňování škod.
■ Rada města souhlasí se změnou v osobě nájemce
zubního lékaře na společnost Dental Health, s. r. o.,
která zde bude prostřednictvím MUDr. Boryse
Smethiuka a MUDr. Olesie Smethiukové provozovat
zubní lékařskou praxi.

Hlubocký zpravodaj | říjen 2017

ZPRÁVY
Z RADNICE

Oznámení
o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Starosta města Hluboká nad Vltavou podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční
v pátek dne 20. října 2017
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu dne 21. října 2017
od 8,00 hodin do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb je:
v okrsku č. 1 – Hluboká nad Vltavou – Město I
Volební místnost v zasedací místnosti Městského úřadu Hluboká nad
Vltavou, Masarykova 36,
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulici: Podskalí, Sportovní,
Sokolská, Pod Hrází, Tyršova, Sádky, Komenského, Bezručova,
Zborovská, Nad Parkovištěm, Horní, 28. října, Švermova, Mánesova,
Alšova, Nerudova, Husova, Česká, Zámek, Alšova jihočeská galerie, nám.
Čsl. armády, Masarykova – část (č. p. 1, 37, 38, 39, 40, 42,43, 44, 45, 46, 47,
50, 51, 52, 55, 63, 64, 66, 67, 68, 78, 79, 83, 308, 590, 654, 818, 971, 972, 974,
975, 976, 977, 978, 979, 982, 983),
v okrsku č. 2 – Hluboká nad Vltavou – Město II
volební místnost v budově Základní školy Hluboká nad Vltavou, Karla
Čapka 800, pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulici: Boženy
Němcové, Palackého, 5. května, Munická, Pod Hůrkou, Selská pole,
Ječná, Žitná, Na Výsluní, Karla Čapka, Fügnerova, Týnská, Havlíčkova,
Lidická, Lesní, U Parku, Třešňovka č. p.1483, Ohrada, Vondrov, Bašta
Bezdrev, Zvolenovská, Sudárna, Ve Školkách, Stará obora včetně č. p. 297,
Masarykova – část (č. p. 53, 54, 57, 58, 59, 60, 207, 311, 332, 407, 431, 436,
452, 480, 574, 579, 601), U Sudárny 304, 305,
v okrsku č. 3 – Hluboká nad Vltavou – Zámostí
volební místnost v Budově Podniku místního hospodářství Hluboká
nad Vltavou, Vltavská 287, pro voliče s adresou místa trvalého pobytu
v ulici: Vltavská, Pražská, Křesínská, Křesín, Lipová, Kaštanová, Topolová,
Javorová, Ruská, Poněšická, Dobřejovická, Dvořákova, Smetanova,
Nádražní, Nádraží, Vývarka, U Vývarky, Barborka, Zahradní, Polní,
Luční, Sadová, Jabloňová, Janáčkova, Sukova, Fibichova, Nová, Revoluční,

Haškova, Zeyerova, Svat. Čecha, Jiráskova, Hradčany, Na Vyhlídce, Právní,
Žižkova, Na Kopečku, Na Čtvrtkách, Hosínská, Třeboňská, Hamry, Pod
Kánínem, Na Pilou,
v okrsku č. 4 – Bavorovice
volební místnost v hasičské zbrojnici, Bavorovice 122, pro voliče s adresou
místa trvalého pobytu: Bavorovice včetně č. p. 37, 39, 44, 76 (na nádraží
Hluboká) a Poříčská 75
v okrsku č. 5 – Munice
volební místnost v Restauraci Krčma, Munice 24, pro voliče s adresou
místa trvalého pobytu: Munice
v okrsku č. 6 – Purkarec
volební místnost ve Vorařském muzeu, Purkarec 86 pro voliče s adresou
místa trvalého pobytu: Purkarec, Jeznice
v okrsku č. 7 – Kostelec
volební místnost v bývalé Základní škole, Kostelec 17 pro voliče s adresou
místa trvalého pobytu: Kostelec, Hroznějovice, Líšnice, Poněšice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky, platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem, nebo
platným občanským průkazem.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování v místnosti pro
hlasování je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
7. Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních)
městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (OVK), aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. OVK v takovém případě
vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou.
8. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu zvláštního seznamu
ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v jakémkoliv
volebním okrsku a volič je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi.
V Hluboké nad Vltavou dne 29. 9. 2017
Ing. Tomáš Jirsa, starosta města

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ:
Městský úřad blahopřeje občanům,
kteří v měsíci říjnu oslaví významná výročí
Plíhalová Božena
Bavorovice
80 let
Konvalina Jaroslav
Hluboká
75 let
Omluvu a opožděnou gratulaci posíláme jubilantovi
zářijové rubriky naší společenské kroniky,
chybou redakce jsme neuvedli jméno:
František Hajný		
Hluboká
85 let

Narodili se
Šulista Jiří			Hluboká
Novák David			Hluboká
Čermín Jan			Kostelec
Opustili nás
Stříbrský Milan
Bubelová Antonie		
Bureš Jaroslav		
Šilhavý Václav		

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Bavorovice

Do dalších let přejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
www.hluboka.cz
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Služby v diecézi se ujali noví trvalí jáhnové

Foto: Marek Novák

16. září 2017 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Kandidáti Ondřej Doskočil, Michal Opatrný a Rudolf Svoboda přijali
z rukou otce biskupa Vlastimila Kročila jáhenské svěcení. Otec biskup
poprvé ve svém úřadu udělil jáhenské svěcení ženatým mužům. Slavnostní
svěcení se konalo 16. září v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.
Z hlediska teologie svátostí katolické církve se rozlišují tři stupně
služebného kněžství: jáhen, kněz a biskup. Liší se mezi sebou stupněm účasti
na Kristově kněžství a mocí vysluhovat svátosti. Biskup má plnou svátostnou
moc a stojí v čele místní církve, nazývané diecéze. Kněz je jeho zástupcem
v jednotlivých farnostech a vysluhuje svátosti ve spojení s biskupem. Jáhen je
ustanoven k pomoci kněze a biskupa.
Jáhen či diakon (z řeckého diakonos, služebník) je v křesťanských církvích
označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního
a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá
posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být
vysvěcen.
Noví jáhnové poděkovali svým rodinám, Bohu, otci biskupovi, kněžím
a také farním společenstvím, které je na cestu sloužící Bohu i lidem přivedla.
Všichni tři jsou shodou okolností muži stejného věku. Jeden z nich,
doc. Michal Opatrný, Dr. theol., žije u nás v Hluboké nad Vltavou.
Vážený pane docente, blahopřejeme vám k přijetí jáhenského svěcení
z rukou otce biskupa Vlastimila Kročila.
Narodil jste se v Praze. Žijete u nás na Hluboké. Co vás přivedlo na Jih
republiky?
Když jsem v roce 1997 maturoval a rozhodoval se pro další studium,
teologie pro mne byla jasnou volbou. Bylo to v době, kdy doznívaly některé
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trendy ještě z 80. let, mj. velký zájem o náboženství, duchovní otázky,
a podobně. Pražská Katolická teologická fakulta se však tehdy zmítala
v problémech poté, co ji její tehdejší vedení přivedlo téměř k zániku.
Také proto jsem se rozhodl pro studium na Jihočeské univerzitě. Fakulta
tu byla tehdy mladá a její pojetí studia i oboru teologie mi vyhovovalo.
Byla tehdy tak jako dnes otevřená komunikaci se zahraničním, zejména
k Rakousku a Německu, což z ní po odborné stránce dodnes dělá mezi
českými teologickými fakultami výjimku v podobě teologické fakulty
západoevropského charakteru.
Jak se vám na Hluboké líbí?
Na Hluboké se mi, nebo spíš nám, líbí moc. Když jsem kdysi vzal svou
ženu, která pochází ze Slovenska, na Hlubokou na výlet, byla doslova
okouzlena, a řekla, že by tady chtěla žít. Za pár let se nám to pak shodou
okolností skutečně podařilo. Žijeme tu spokojeně už bezmála deset let.
Máte „službu Bohu“ v rodině? Co vás vedlo k rozhodnutí studovat
teologii?
Ano, náš rod má zpracovanou genealogii až do doby po skončení
Třicetileté války. Rodokmen vznikl péčí mého pradědečka Aloise. Lze říci,
že Opatrní byli vždy sedláci, vědci nebo duchovní. Já nyní ve své osobě
kombinuji vědce a duchovního, což v dějinách našeho rodu také není nic
nového. Ale já sám jsem měl vzory z první ruky. Můj otec je také jáhen
a jeho bratr kněz. K němu jsme v dětství jezdili na prázdniny do Toužimi
v západních Čechách. Ve škole jsem pak po prázdninách v hlubokých
80. letech byl dotazován, zda ten strýc, co k němu jezdím na prázdniny,
Hlubocký zpravodaj | říjen 2017
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pracuje v JZD. Moji rodiče byli v té době velmi angažovaní v pražském
katolickém undergroundu. Pořádali setkávání pro věřící a víru hledající
mládež u nás doma, a podobně.
Já jsem se v 90. letech hodně věnoval práci s dětmi, vedl jsem kroužek
pro ministranty a letní tábory. K rozhodnutí studovat teologii mě tak spíš
přivedl zájem o „službu lidem“. Bůh pracuje s každým člověkem sám,
dřív než se potká s nějakým knězem nebo jáhnem. Ale my, nebo i všichni
křesťané a všichni lidé, mu v tom můžeme pomáhat, když se věnujeme
„službě lidem“. Já jí rozumím hodně široce, že spočívá jak v práci
pomáhajících profesí, tak v péči rodičů o děti nebo dospělých dětí o staré
rodiče, a podobně.

Někdy je ale jednodušší, soustředit se právě na ten dostatek všeho, jako by
byl účelem sám o sobě. Tím přehluším všechny ty otázky, které ve mně
hlodají, zda jednám s druhým slušně nebo vypočítavě, zda mi jde o dobro
nebo jen o mé dobro… Snad to nebude znít troufale, když řeknu, že pevně
věřím, že tyto otázky, které cítíme v našem nitru, nám vlastně klade sám
Bůh. Svědomí je místem, kde se s ním setkáváme každý sám a jen sám za
sebe. Proto by měl vlastně člověk hledat odpovědi na tyto otázky a tyto
principy ve svém svědomí, ve svém nitru. Tam mu je Bůh nejblíže. Když
si přitom nebude jistý, může se samozřejmě obrátit na radu v literatuře,
kvalitních webech nebo se třeba zeptat nějakého křesťana, kterého má ve
svém okolí.

Dítě je dar od Boha. Vy, i vaši čerstvě vysvěcení kolegové, máte
dohromady devět dětí.
Katolická církev od svých kněží vyžaduje celibát. Toužil jste někdy
v minulosti stát se knězem, s tím, že byste v katolické církvi musel
obětovat možnost stát se otcem?
Ano, máme každý shodně tři děti školního věku nebo mladší. Asi tak jako
každý jiný muž – katolík, jsem to zodpovědně zvážil. Vždy jsem ale cítil, že
mé povolání od Boha je být otcem rodiny a pak také jáhnem.

Proč je více slyšet negativismus, lži, řeči populistických politiků? Proč
více nenasloucháme kvalitním osobnostem? Proč se lidstvo zušlechťuje
tak pomalu?
Mám obavu, že zde je odpověď velmi jednoduchá. Jde o moc. Když
nemáte nepřítele, tak si musíte nějakého vytvořit, abyste jím mohli lidi
strašit a tak je ovládat. Jiná věc je ono pomalé zušlechťování lidstva, které
se mimo jiné projevuje tím, že na tu vějičku umělého nepřítele populistům
někdo stále znova a znova skáče. Moje přesvědčení jako křesťana je, že
každý člověk dostal od Boha svobodu, rozum, svědomí a zodpovědnost
a nyní se musí ve svém životě rozhodovat, jak se zachová. Zda dobře nebo
špatně; zda třeba na tu vějičku skočí, nebo ne. Právě proto Bible říká, že
člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Člověk ale není Bůh a proto dělá
při svých rozhodnutích chyby a potřebuje čas, aby se tomu odpovědnému
rozhodování mohl učit. Bůh s ním má přitom trpělivost a podporuje ho
v tom rozhodování se pro dobro.

Studoval jste v Budějovicích i v Rakousku a jako pastorační asistent
Duchovní správy pro Čechy a Slováky jste pracoval v diecézi
Linec. Působil jste v budějovické Diecézní charitě. Z pověření
českobudějovického biskupství jste pracoval jako odborný duchovní
asistent ve farnostech Hluboká, Purkarec, Kostelec, Zahájí.
Je jednodušší navázat blízký kontakt a přiblížit se lidem v menších obcích?
Nebo v tradičních katolických zemích? Nebo na čem záleží?
Myslím, že lokalita není rozhodující. V Linci, který byl největším
místem, kde jsem v pastoraci působil, jsem se pohyboval v poměrně
malé komunitě čítající desítky členů. Na Hluboké navštíví nedělní mši
mnohem více lidí. Rozhodující je upřímný zájem o to, co člověk dělá, tedy
o pastorační práci, a pak také a především o ty, pro které pracuje. Pokud
nemáte o ty lidi takový zájem, abyste se je snažil pochopit a porozumět
jim, nikdy žádný skutečný kontakt nenavážete.
Už šest let působíte jako vedoucí katedry etiky, psychologie
a charitativní práce Teologické fakulty. Čemu všemu se ještě věnujete?
A jak to všechno stihnete?
K mým povinnostem na fakultě patří přednášet sociální a charitativní
práci a praktickou teologii. První obor je o kvalifikovaném pojetí sociální
pomoci v moderní společnosti. Druhý se týká církevní pastorace a poslání
křesťanů v dnešním světě a společnosti. S přednáškovou činností je
samozřejmě úzce spojená práce vědecká. Zabývám se teď hlavně tím, jak
lze v oboru jako sociální práce využívat poznatky jiných věd, zejména
etiky, filosofie a teologie. To je vlastně standardní akademická práce. Já
k tomu mám navíc práci administrativní a manažerskou jako vedoucí
katedry a proděkan. Stihnout to všechno je možné, pokud se člověk snaží
pracovat disciplinovaně, neztrácet zbytečně čas, a má tým, o který se může
opřít. Jáhenská služba je oproti tomu volnočasová záležitost, příležitost
dělat něco smysluplného mimo zaměstnání a dobrovolně.

www.hluboka.cz

Foto: Marek Novák

Co chybí dnešní české, nebo celé evropské společnosti – jak se naučit
znovu vnímat a žít Desatero, vyšší princip mravní či jen obyčejnou
slušnost? Kde mají tyto principy lidé hledat? V kostele? V televizi? Na
internetu? Mezi lidmi? Kdo nás učí být Člověkem?
Nemyslím si, že by nám v Evropě nebo i v Česku něco výrazně chybělo.
Máme ve všem relativní dostatek – jak po materiální stránce, tak také
v rovině informací a kultury. Problém, na který narážíte, spočívá spíš v tom,
že ten dostatek chápeme samoúčelně. Jako by smyslem toho všeho byl
právě jen ten dostatek. Přitom je to jen prostředek. Dostatek v uvedených
věcech a mnohých dalších je prostředkem, abychom mohli žít důstojný
život a jednali přitom zodpovědně – vůči sobě, druhým, přírodě i Bohu.
strana 5

ROZHOVOR
Pojem „charita“ prolíná celým vaším profesním směřováním. Jací jsme
my Češi? Umíme dávat a pomáhat?
Asi bych měl vysvětlit, že slovu „charita“ rozumíme v teologii a sociální
práci trochu jinak, než jak se běžně užívá v českých médiích. Tam je
často omezena právě jen na dárcovství, případně na spontánní solidární
reakce po nějaké mimořádné události nebo katastrofě. Podobně se u nás
nakládá i se slovem filantropie. Slovo charita pochází z latinského caritas
a znamená lásku, podobně filantropie v řečtině označuje lásku k člověku.
Proto se na fakultě a při práci se studenty zabýváme hlavně tím, jak
charitu a filantropii reflektovat, tzn. jak je podrobit kritickému pohledu
lidského rozumu. Jde o to, aby pomoc, která se cítí být vedená láskou
k lidem, nebyla iracionální, nerozumná. Jinak pak dochází k tomu, že
taková pomoc ve skutečnosti nepomáhá, ale ubližuje; nebo takovou
pomoc může vychytralý klient zneužívat. Různé výzkumy nasvědčují
tomu, že Češi umějí dávat a pomáhat. Zároveň jsme ale zejména
v posledních dvou letech svědky velmi zásadního odmítání pomoci
lidem, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Jak na straně tzv. vítačů,
tak na straně tzv. odmítačů uprchlíků je dobře vidět, jak velkou roli při
pomáhání hrají emoce a hodnoty. Proto je velmi důležité, umět sociální
a charitativní pomoc kriticky zkoumat pomocí rozumu za využití
ověřených faktů a dat.

kostela. Z dlouhodobějších je to pravidelné setkávání se při rozhovorech
o víře v kavárně vedle kostela. Ze starších můžeme uvést Noc kostelů, kdy
vždy na přelomu května a června v kostele rádi přivítáme ty, kdo do kostela
pravidelně nechodí. To se ale týká i Vánoc a Velikonoc. Přál bych proto
Hlubocké farnosti právě hodně zvídavých příležitostných návštěvníků,
kteří se s otázkami, o kterých jsme tu také hovořili, nebudou bát oslovit
pana faráře nebo mě, anebo kohokoliv z farníků.

Doc. Michal Opatrný, Dr. theol pochází z Prahy. Vystudoval teologii na
JU v Českých. Doktorát získal na Katholisch-theologische Universität
Linz v Rakousku. V letech 2002 – 2005 působil jako pastorační asistent
Linecké diecéze pro cizince, od roku 2005 do roku 2011 byl pověřen
pastorační službou v českobudějovické Diecézní charitě a v letech
2011 – 2015 byl pastoračním asistentem ve farnostech Hluboká nad
Vltavou, Kostelec, Purkarec a Zahájí. V roce 2005 začal na Teologické
fakultě JU přednášet pastorální teologii a sociální a charitativní práci.
Od roku 2011 působí jako proděkan fakulty.

Evropa prožívá krizi, přitom žijeme v „nejlepším období“ evropské
historie? Jak tomu rozumět?
Kdybychom otevřeli nějakou sto, pět set, tisíc i nebo více let starou knihu,
která se zabývá tím, jak tehdy lidé žili, asi bychom se tam také dočetli,
že je nějaká krize a že to dřív bylo lepší. Proto jsem velmi skeptický ke
krizím všeho druhu. Když nechceme vidět, že žijeme v „nejlepším období“
evropské historie, nebo si toho nevážíme, pak nám nezbývá, vidět vše
kolem nás jako krizi. Slovo krize pochází z řeckého krisis, které označuje
situaci, ve které se musím rozhodnout. Když nám to, co máme, nestačí,
a stále znova si říkáme, že chceme ještě víc, pak přichází nekonečná série
krizí. Stále znova stojíme před rozhodnutím, zda už máme dost, ale stále
znova se rozhodujeme, že ne, a tak to pokračuje pořád dál. Jsme z toho
unavení, nešťastní a zničení.
Je Bůh jen jeden? Přijme někdy lidstvo tuto myšlenku za svou a přestane
si kvůli ní vzájemně ubližovat?
Já pevně věřím, že ano. A to myslím jako odpověď na obě otázky. Je ale
třeba říci, že příčinou současných sporů a válek, které se nějak dotýkají
náboženství, není otázka po počtu bohů. Křesťané, židé i muslimové věří
v jednoho a toho samého Boha. Pokud jsou mezi nimi nějaké spory, tak
se týkají spíš náboženské praxe, tady toho, jak mají lidé v Boha věřit nebo
jak mají žít, když v Boha věří. Pokud se tyto spory odehrávají v rovině
teologické, tzn. rozumovém uvažování o víře, pak se nejedná ani tak
o spory, jako spíš o vzájemně inspirativní a plodné diskuse. Příkladem
může být tzv. Světový étos německého teologa Hanse Künga, který dokázal
najít čtyři základní morální principy, na kterých se mohou shodnout
všechna náboženství a které jsou akceptovatelné i pro lidi nenáboženské.
Pokud by byly dodržovány, předešlo by se většině nejen náboženských
konfliktů. Podobně můžeme najít např. v Izraeli společné iniciativy
křesťanů a muslimů, které usilují o mír v tomto výbušném regionu.
Problém vidím spíš v tom, že náboženství je stále znova využíváno jako
záminka pro dosahování mocenských zájmů. Bylo tomu tak ve starověku
a středověku a je tomu tak bohužel i dnes. Pokud má někdo náboženství
jen jako kulturní ideologii a ne víru v osobního dobrého Boha, bude tomu
taky asi i do budoucna.
Co byste přál hlubocké farnosti, a máte s novým panem farářem nějaké
společné plány?
Přál bych jí zejména hodně aktivit, které otevírají kostel i farnost jako
společenství konkrétních lidí ostatním lidem. Pan farář několik takových
aktivit zavedl, první z nich je samozřejmě každodenní zpřístupnění
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FARA

Krásná fara

6. Ve středním modrém štítě vlevo jsou tři zlaté snopy – lankrabství
Kleggau ve Švábsku. Kleggau také vyženil kníže Ferdinand, roku 1689 bylo
povýšeno na okněžněné landrabství, po mediatizaci ho za napoleonských
válek roku 1812 Schwarzenbergové prodali, titul i erbovní pole jim však
nadále zůstaly.
7. Jako štítonoši se zřídka objevují dva zlatí lvi.
8. Knížecí koruna nad znakem značí knížecí titul, který získal v roce
1670 Jan Adolf I. hrabě ze Schwarzenbergu (1615–1683).
9: Kardinálský klobouk, střapce a kříž poukazují na církevní hodnost
šlechtice.
10. Devizou Schwarzenbergů je latinské NIL NISI RECTUM (Nic než
právo)

Oprava fasády fary je dokončena.
Fara konečně dělá důstojnou stafáž na příjezdové cestě do města. Nade
dveřmi ji zdobí barevný erb a ve výklenku se ocitla nová socha.
Socha vyobrazuje Ježíše Krista krále, který žehná Hluboké.
Erb jako dar farnosti namalovala akrylovými barvami paní Šárka
(Guffanti) Rubicková, a je kopií erbu nacházejícího se jako vitráž v kostele
sv. Jana Nepomuckého. Erb patří kardinálu Bedřichovi ze Schwarzenbergu,
který jakožto arcibiskup Salzburský posvětil hlubocký kostel za velké slávy
16. května 1847, tedy před 170 lety.
Nátěr fasády financovali rodiče faráře Tomase van Zavrela, finančně
přispěl i sám farář, pan Jiří Rubick a několik nejmenovaných dárců, neboť
farnost šetří hlavně na opravu kostelní věže.
Popis erbu: Hlavní štít je čtvrcený. Uprostřed je polcený střední
(srdeční) štítek
1. V prvním poli (heraldicky nahoře vpravo) je původní erb pánů ze
Seinsheimu – osmkrát střídavě stříbrně a modře pruhovaný štít.
2. Ve druhém stříbrném poli (heraldicky nahoře vlevo) jsou tři červené
špice symbolizují hrabství Sulz.
3. Ve třetím stříbrném poli (heraldicky dole vpravo) je hořící ostrev
(větev) představující panství Brandis.
4. Ve čtvrtém zlatém poli je krkavec klovající do hlavy poraženého
Turka.
5. Ve středním červeném štítě vpravo je znak panství Schwarzenberg –
věž na černé tříhrbé hoře (německy Schwarzer Berg znamená černá hora).

Žehnání domácích mazlíčků v hlubockém kostele
Římskokatolická farnost Hluboká nad Vltavou vás zve na

ŽEHNÁNÍ ZVÍŘAT

při příležitosti svátku sv. Františka z Assisi a celosvětovému Dni zvířat

Přijďte se svými mazlíčky
v sobotu 7. 10. 2017 v 15.00 hodin

do kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou
v jediný den v roce,

kdy je kostel přístupný pro zvířata.

Všichni známe světce jménem sv. František z Assisi. Zemřel roku 1226.
Byl známý svou svatostí a také tím, že inspiroval mnoho mladých lidí,
s kterými pak založil mnišský řád sv. Františka. Také byl známý proto,
že byl velmi citlivý a miloval přírodu, protože mu připomínala Boha
stvořitele. Pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, a právě proto
www.hluboka.cz

byl mnohem později na jeho počest ustanoven Mezinárodní den zvířat.
Kdesi jsem četl, že to byla právě dívka z Brna, která v roce 1927 napsala
dopis paní jménem Margaret Ford, která žila v Londýně. Byla předsedkyní
Mezinárodního spolku pro ochranu zvířat. Dívka právě jí navrhla, zda
by nemohla zařídit jeden den v roce, kdy by lidé na celé Zemi věnovali
pozornost zvířatům. A tak se stalo, že byl při mezinárodním kongresu ve
Vídni roku 1929, na den úmrtí sv. Františka, vyhlášen světový den zvířat.
V tento den křesťané děkují Bohu za stvoření, za své mazlíčky, ale také za
další zvířata, která Bůh stvořil. Myslíme na to, že i lidským přičiněním
vymírají zvířata.
A tak všechny obyvatele z Hluboké a okolních obcí zvu do kostela
sv. Jana Nepomuckého na jedinou chvíli v roce, kdy je kostel přístupný
i pro zvířata (kromě kostelních myší a pavouků, kteří jsou tichými zástupci
stvoření a jsou celoročně přítomní v domě Božím). Společně poděkujeme
Bohu za to, že stvořil svět, a že nám dal zvířata. Také si připomeneme, že
Bůh stvořil každého člověka ke svému obrazu a podobě, a že mu dal úkol,
aby se svědomitě staral o tento svět včetně zvířat. Proto Boha poprosíme
o pomoc, aby nás, i naše mazlíčky, požehnal. Při té příležitosti si můžete
zapálit svíčku na stvrzení svého úmyslu, nebo napsat prosbu, za kterou se
rád pomodlím. Těším se na vás.
Váš pan farář
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Foto: Archiv statku Výštice

Prázdniny skončily. Zážitky zůstanou.

Léto je za námi, ale ne nadlouho. Zase přijde doba her a malin nezralých.
Dětské tábory dnes pořádá kdekdo. V létě, i v zimě. Ale myslím, že na
statku Výštice je dělají trochu jinak.
Upřímně obdivuji všechny, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a energii
ve prospěch dětí a dospívajících. Všichni víme, že je to role náročná
a vyčerpávající. O to víc, pokud si dětské kolektivy zvete přímo do svého
domova, a tedy před nimi nemáte úniku. A pokud tyhle aktivity provozujete
po celý rok – to už je na Nobelovu cenu za mír.
Obdiv a poděkování patří všem, kteří na Hluboké a okolí pořádají ty
správné zážitky pro děti. Rozhodně jich není málo. Hluboká, Hosín, Výštice…
to jsou místa, kde to hlavně v létě dětmi žije. Pro správné prázdninové hry
je totiž kolektiv nepostradatelný. Protože s rodiči opravdu nemůžete zažít
všechno.
Marcel Pudich a jeho žena Iva, obklopeni svými syny a instruktory, které
si vychovali podle svých zkušeností z proslulé Prázdninové školy Lipnice,
připravují každý rok kurzy se zážitkovou pedagogikou.
Vaše tábory mají asi trošku jiná pravidla, než ta klasická.
Naše akce mají vypracovanou dramaturgii, kterou připravujeme půl roku
dopředu, máme určitý koncept, který rozvíjíme. Je také vytvářena legenda
vhodná pro danou věkovou kategorii, vysvětluje Iva Pudichová.
Detailní program se dolaďuje až ve chvíli, kdy máme jasno, kdo sem
přijede, protože děti k nám jezdí opakovaně. Takže zohledníme, na jakém
táboře dřívější účastníci byli, abychom na dalším někam pokročili, udělali
něco jiného a neopakovali se.
A hodně pracujeme s momentem překvapení…
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Vy nebo děti?
(Iva i její manžel se smějí) Ano, dá se říct, že obě strany na různých
překvapeních usilovně pracují.
Dlouhodobě dopředu připravujeme scénář, ale pak samozřejmě
nastávají různé nečekané situace. Takže se učíme my i děti.
Marcel Pudich: Jako každé léto jsme měli i letos připraveno několik
táborových turnusů pro děti. Ale kromě toho pokaždé děláme
i středoškolský kurz. Věk účastníků je od 6 – 9 let, pak 9 –14 a potom
15 – 18 let. A tam je to nejnáročnější. Někteří jsou u nás už třeba popáté
a my dodržujeme zásadu nabízet pokaždé jiné aktivity. Letos jsme si
na sebe ušili bič sami, protože jsme pro středoškoláky připravili nový
model scénáře vycházející z americké hry Kdo přežije a české mutace
Robinsonův ostrov. Skupina byla rozdělena na tři kmeny a ty mezi
sebou soutěžily v různě laděných výzvách. Kmen, který prohrál, šel na
kmenovou radu a jednoho ze svých členů vyloučil do nově vytvořeného
čtvrtého kmene. Tady přišlo první velké překvapení, že opravdu museli
nějaké jméno napsat na list a tím konkrétního člověka poslat do jiného
kmene. Všichni hráli o týmovou a individuální odměnu a dopředu
samozřejmě netušili, oč vlastně hrají. V průběhu týdne někteří hráči
začali taktizovat a my se k tomu museli nějak postavit. Překvapovali nás
úrovní a hloubkou taktiky, kterou jsme nepředpokládali. Zkrátka po
týdnu jsme skončili jak my instruktoři, tak účastníci, docela hotoví…
Bylo to náročné, ale nádherné.
Život je hra…
Hlavní linii týdenního pobytu nesla právě ta hra, která hodně naučí: hrát,
bojovat za sebe a za tým, řešit vypjaté situace, spolupracovat, přijmout
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výhru i prohru, důvěřovat sobě i okolí, fungovat ve skupině…
Odměnou pro vítězný tým byla hostina s grilováním. A zbytkem
účastníků, těmi třemi kmeny, byli z vítězné skupiny vybráni tři nejlepší
hráči. Takoví, o kterých si mysleli, že hráli nejlépe, byli fér, pomáhali
ostatním…
Tři zvolení hráči dostali vyhlídkový let z Hosína až k nám a nad celou
Hlubokou! Vnímali jsme, že si účastníci výhru navzájem přáli. A když
letadlo s výherci přiletělo nad výštický statek, naskytl se jim z výšky pohled
na AHOJ poskládaný na trávě z ležících těl a srdíčko k tomu.
Druhá linie kurzu pro středoškoláky byla také zážitková, ale víc diskusní,
argumentační, prožitková, podněty tvořivé, výtvarné… Celý tento kurs
se jmenuje O-TE-VŘI a jeho klíčovým mottem, vycházejícím z názvu je:
O Tobě, O TEbe, VŘI v sobě, VŘI s námi…
Hlavní myšlenka se týkala dospívání a přechodů o stupeň výše.
Navíc jsme chtěli poskytnout zážitek, na který účastníci nezapomenou
a který by mohl být jakýmsi pomyslným přechodem.
A tak Iva přišla s tajemstvím uchovaným až do poslední minuty – skok
„DO HLOUBKY“ – bungee jumping ze Zvíkovského mostu.
Ufff!
Něco bych k tomu předeslala, upřesňuje Iva. Když si s dětmi, i s těmi už
vlastně skoro dospělými dětmi, intenzivně týden „hrajeme“ – samozřejmě,
že to všechno není nějak nahodilé. Má to vývoj, někdy více let po sobě, ale
i v tom jediném týdnu. Sport, výtvarné věci, práce s deníkem, relaxace,
včetně meditace, poznávání druhých i sama sebe – to všechno je nějak
poskládané, aby to dávalo smysl.
Filosofický podtext celého kurzu byl jakýsi přechod z dětských táborů do
další etapy, dospělejší dimenze. A my jsme letos měli 8 dívek a 23 chlapců
ve věku 15 – 18 let. A 23 kluků, kteří tady ještě loni byli jako chlapečci na
dětském táboře – k nám tentokrát už přijeli jako chlapci v mužském těle.
Iniciační obřad bývá ve všech kulturách pro kluky hodně důležitý.
Ale náš svět dnes žije érou maminek. A přiznejme si, že my maminky
svým synům často nedovolujeme dozrát. Stát se dospělým. Kluci jsou po
celý dětský život vlastně obklopeni hlavně ženami. Ve škole, ve školce,
v družině, doma.
Zatímco děvčata mají díky svému cyklu, první menstruaci a mateřství,
přechody přirozené, kluci už dnes žádný zásadní přelom nezažívají.
V dávných dobách, u různých národů, rituály přechodu chlapce v muže
probíhaly systematicky. Dobře, u nás existoval zlom – vojna. Nic moc, ale
www.hluboka.cz

přesto něco ukončil a započal. Ale dnes je to opravdu problém. A jsme
v tom my matky, které své syny držíme a nechceme je propustit z jejich
dětských rolí.
A tak vlastně celý ten kurz byl o rozhodování. O tom, že nic není špatně.
Že když se nám jedna cesta zavře, druhá se otevře. A možná bude lepší,
než ta první. Přijmout, že věci se dějí tak, jak se dějí a že jsou nebo přijdou
okamžiky, které svou vůlí ani snahou nemůžeme ovlivnit. Že minulost
nezměníme a budoucnost ovlivníme tím, že budeme intenzivně ŽÍT
V PŘÍTOMNOSTI. Být sám za sebe a najít odvahu se rozhodnout.
Takže?
Existuje i takový psychologický termín: akceptace puberty. Mámy i otcové
by měli pochopit, že v období dospívání a rané dospělosti děti potřebují
nové kontakty, nové zážitky, ale i první sexuální setkávání. A že v té době
už by měly mít šanci prokazovat svou vlastní zodpovědnost.
Marcel: Mluvil jsem třeba s kluky na téma otec. Jak na vás působí,
jaké jeho vlastnosti byste chtěli mít, a jaké naopak ne. Měli chvilku na
přemýšlení, pak psali a pak jsme šli na ¼ hodinku ven. Mohli si o tom
povídat. Pak jsme se vrátili a psali dál. Další muži v rodině, učitel, trenér,
sportovec, někdo z našeho okolí…
Abychom tu filozofii zlehčili, vyjmenovali jsme si, co je pro koho typický
znak pořádného „chlapáka“? Auto, mobil, hodně holek, super práce, svaly,
oblíkání, velikost mužské chlouby…
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Mnozí jsou na to mladí, naivní, ale někdy ti 14 letí jsou dospělejší, než
ten skoro osmnáctiletý. A ti dozrálejší byli většinou ti, které už maminka
na nějaké úrovni „propustila“.
Iva: A my holky zase řešily holčičí témata, ženskou cykličnost
a proměnlivost, poslouchání a vnímání svého těla a intuice… Jaká dívka
sem přijela, jaká odjede, a jakou ženou by se chtěla stát…
Máte tady děti spíš aktivnějších, sportovnějších rodičů, nebo přijede
směs dětí průměrné populace?
Normální vzorek populace? Možná přece jen rodiče vybírají tábory
ke svému obrazu vnímání světa. Nám sem některé děti jedou popáté
i poosmé. Všichni, co jezdí opakovaně, vědí, jaká jsou u nás pravidla,
jaké máme hranice. Naše akce jsou bez mobilů, pokud si ho přivezete,
odevzdáte ho a bude vám vrácen na konci tábora. Tak je to dané, rodiče
pravidla akceptují. Když ne, je lepší poslat děti na jiný tábor.
Pokud přijede dítě nebo skupinka nových dětí, ta obeznámená skupina
je už tak nějak sama začlení do kolektivu. Takže v tom nám instruktorům
ubude práce s vytyčováním pravidel.
A musím říct, že třeba právě absence mobilu je pro děti někdy velká
úleva. Opravdu existují děti, které rodiče v běžném životě sledují na
každém kroku díky mobilní aplikaci a mobil nesmí vypínat. Například
šestnáctileté děvče, šikovné, vyspělé, rozumné… to si povzdychnete, že si
takový dozor snad ani nezaslouží. Výštice je jedno z mála míst, kde mobil
mít nemusí a je to úleva.
Hlavně tady máte spoustu jiných aktivit a děti ani nemají nutkání ťukat
do mobilu…U vás je daná vyváženost fyzických a psychických aktivit,
není to stejné jako u vysloveně sportovně zaměřených táborů. Vědí
rodiče, co všechno děti na kurzu potká?
Rodiče účastníků dostávají dopis, kde poměrně obsáhle vysvětlujeme
průběh týdne u nás, ať už je to kurz, kde absolvujeme vodácký či jezdecký
výcvik, dětský tábor s legendou nebo již zmiňovaný středoškolský kurs.
Právě u toho jsme rodiče seznámili s tím, že chceme posunout laťku trochu
výše a že připravujeme do programu věci, na které budeme potřebovat
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jejich souhlas – vyhlídkový let a bungee jumping. Požádali jsme je
o naprostou diskrétnost s tím, že pracujeme s momentem překvapení na
úplné finále.
Rodiče nás znají, jejich děti sem jezdí opakovaně a ví, že máme vysoké
bezpečnostní standardy u všech námi pořádaných aktivit. Skok nebude
v rámci žádné hry, bude to individuální rozhodnutí, každý sám za sebe,
bez nátlaku skupiny… A právě to je posune.
A co na to rodiče?
Polovina nesouhlasů a pod nimi ve většině případů podepsané maminky.
U šesti dětí byl nesouhlas jasně dán z důvodu zdravotního omezení. A pak
tady bylo těch deset dalších a jednalo se převážně o kluky. Jedna maminka
nám srdceryvně napsala, že ji stavíme před hrozné rozhodnutí, zrovna
v létě, když si chce odpočinout – manžel že by byl pro, a tak se kvůli tomu
doma hádají a to je hrozné, protože ke všemu se musí hádat tajně, aby to
neprozradili. Pak ještě došlo k dohodě skupinky maminek, které se znaly
a ty po vzájemné diskuzi svým dětem souhlas neudělily.
Takže takový malý podraz?
Naše krédo je, posílat děti domů spokojené, zdravé a povyrostlé
v osobnostním růstu a úctě k rodičům. Protože na té vzájemné úctě
a respektu tady dost pracujeme.
Já měla na jedné straně Zvíkovského mostu na starost neskákající
skupinku. Ty velké děti akceptovaly, že o ně rodiče mají starost a mohou
dát nesouhlas, to je v pořádku. Kluky mrzelo to, že se na ně maminky
domluvily. A pro mě nastala otázka a velká výzva, jak to udělat, aby tihle
kluci nepřijeli domů na rodiče naštvaní. Hodně jsme o celé situaci povídali
a pak jim dali možnost z mostu vzdušně slanit. A to je také takový odvážný
přechod hrany.
Děti, které se mohly rozhodnout o skoku samy, to vnímaly jako
obrovskou věc. To, že jim rodiče dali důvěru, že smějí udělat samy za sebe
rozhodnutí, které je za hranou… Vzdálení rodiče jim před očima jakoby
„vyrostli“. Zásadní bylo to, že se rozhodl každý sám za sebe. Každý dostal
list papíru a tužku a šel si na pět minut povídat sám se sebou, jestli ano
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nebo ne a proč, a své rozhodnutí na list napsal. A stalo se, že i děcka, která
napsala ano, přelezla hranu mostu… a rozhodla se neskočit. Ok! Sklidili
potlesk, fajn, je to tvé rozhodnutí, záleží čistě jenom na tobě. Ocenění
skupiny je velké. Jsi frajer, protože neskočíš! Ostatní skáčou, ty ses rozhodl
jinak. Všichni jsme vnímali, kolik ta situace a to všechno okolo, mělo vrstev.
Tak to je silné.
Životní zlomy nás vždycky posunou. Ano, stane se, že právě ty děti,
které přijely s nějakým problémem, těžkou životní situací, psychickým
traumatem jsou tou hybnou silou… Letos přijel mladý muž, který byl
u nás poprvé. Uzavřený, s nikým se nebavil, znal pouze jednoho kamaráda,
ale bez zvláštní vazby. Jeho tatínek dal souhlas a kluk se po skoku změnil
jako mávnutím kouzelného proutku. Něco v sobě přerovnal.
Ono má někdy jedno rozhodnutí opravdu hodně vrstev.
Výraz zážitková pedagogika se nám zdá v poslední době již hodně
zprofanovaný, ale my se ji snažíme dělat stále se vším všudy a nadčasově…
Do letošního plánu jste zahrnuli i Dětský domov v Horní Plané. A vzali
do něj své vlastní frekventanty, aby dětem z domova zorganizovali
celodenní program.
Ano, cílem bylo odkrývat zodpovědnost a empatii v prostředí, které
neznají, a na rozdíl od vlastní rodiny jim je cizí. Jde hlavně o to, že se
s podobnou situací a prostředím mohou potkat někdy nahodile v reálném
životě. Pak už pro ně nebude problém řešit něco, co už vlastně někdy
nějakou formou zažili.
V přípravné fázi projektu, před prázdninami, jsem se rozjel do Dětského
domova v Horní Plané, říká Marcel, a nabídl herní odpoledne pro jejich
děti. Chvíli byli překvapeni, očekávali, co za to chceme. S úsměvem jsme
řekli, že jen odpolední svačinu, chleba a pomazánku, bylo-li by to možné…
Naši účastníci si pro děti z domova připravili provázaný program
s tématem pohádky. Zahráli úvodní scénku a na dětech bylo, aby na
mnoha připravených stanovištích nalezli a sestavili zbroj pro rytíře, aby
byl schopen zachránit princeznu. Děti motiv vtáhl a na závěr jsme sehráli
druhý kus divadla s osvobozením princezny… Dopad to mělo velký a děti
se s námi loučily s velkým úsměvem,
Krásnou zpětnou vazbou pro nás bylo, že na základě každodenního
zpětného hodnocení připravených programů bylo jejich působení
v Dětském domově nakonec v první trojce nejúspěšnějších programů.
Váš statek funguje i jako farma?
Jako farma ne, spíše takové malé hospodářství. To, že tady máme zvířata,
bereme jako přidanou hodnotu. Děti se mohou postarat o koně, králíky,
svezou se na koních, starají se o kozu, podojí. Snažíme se jim ukázat, že vše,
co k životu potřebujeme, nám nabízí okolní příroda. A že je to věc, která
si zaslouží naši péči a ochranu. V rámci táborů tyto aktivity zařazujeme
úplně samozřejmě a zájem o ně mají i školy v přírodě. Péče o zvířata,
bylinkové dílny, sbírání plodů a jejich zpracování… Jako u babičky na
vesnici před několika nebo mnoha lety… Mě by se třeba líbil i malý tábor
pro pár dětí a už vím, že se bude jmenovat – Z babiččiny zahrádky…

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou 4. října 2017 v 19.00 hod.

VARHANNÍ KONCERT

program:
Rožmberská věžní kantace (trumpeta)
Johann Pachelbel (1653 – 1709): Preludium a fuga d moll (varhany)
Georg Fridrich Händel (1685 - 1759): Vodní hudba (varhany, trumpeta)
Johann Pachelbel: Ciacona f moll
Georg Fridrich Händel (1685 - 1759): árie Lsciachio pianga z opery
Rinaldo Farrinelli (varhany, trumpeta)
www.hluboka.cz

Jaké dětské kolektivy zažíváte na statku mimo prázdniny?
Jezdí k nám hodně školních skupin – na školy v přírodě, školní výlety,
adaptační kursy. Většinou podle typu paní učitelky odhadneme, jaká
bude skupina dětí. Některé paní učitelky pojmou pobyt jako dovolenou.
Kávička, pokec… a milé děti, můžete to tady klidně zbořit. Dětem chybí
hranice – obecné i vztahové. A pak sem jezdí skupiny, kde mají děti volnost
a nezlobí. Takových skupin je více, ale dovolím si uvést waldorfskou školu
z Písku a z Budějovic. Děti mají hranice a respektují je i sebe navzájem.
Jsou jiné, i co se týká vědomostí a dovedností potřebných k životu,
obyčejných, přirozených. Možná si děti častěji spletou i a y, ale co se týká
praktického života, co ty děti umí, to je naprosto nesrovnatelné s ostatními
běžnými školami. Děti ví, že koza je dojná až po kůzlatech a že u krávy
je to stejné. Ví, jak se peče chleba, protože ho pekli. Že takhle se rozdělá
oheň, takhle se pracuje s mapou, uklidit si po sobě je pro ně samozřejmé.
Letos jsme tady měli skupinu dětí z Klokánků s tetami. Pro nás zase nová
zkušenost a hluboký obdiv a respekt k tomu jak tyhle TETY – MÁMY děti
vychovávají a jaké je to pro ně poslání (ne zaměstnání).
Prostě se držíte zásad moudrého rodiče, který vychovává. Nejste hotel,
který rozmazluje a nabádá, aby host denně hodil na zem použitý ručník.
Nejsme standardní hotel nebo penzion, přístup je jiný. Děti ze škol, které
k nám jezdí, mají služby na úklid jídelny, a děti na našich akcích také
služby v kuchyni. Snažíme se je vést k tomu, že jídla bychom si měli vážit.
Každý si může přidat, kolikrát chce, ale vyhodit jídlo je škoda.
Také bychom rádi, aby děti pochopily, že ve skupině lidí může každý
nějak prospět. Letos jsme vyřadili dřevěné palety, děti se rozdělily do
skupinek a každá z nich udělala lavičku podle svého vkusu. Těší je, když se
sem vrací a najdou něco svého, co udělali dřív, lavičku, na půdě pověšený
třeba svůj obrázek z loňska. Je to o tom, naučit se dělat něco pro své okolí,
pro místo kde žiju, pro rodinu, nebo obec. Na jednotlivcích záleží.
Tak to je. I proto se rozrůstá třešňová alej v krajině kolem statku, na
pozemcích, které k němu nepřísluší, ale jejich majitelé dali souhlas
s osázením. Krajina se tak vrací ke své bývalé podobě a bude krásná
i pro budoucí generace. Statek Výštice se o aleje pečlivě stará.
A to je další důkaz, že tihle lidé na bývalém schwarzenberském statku, to myslí
s krajinou a lidmi kolem sebe – i těmi, co přijdou po nich – opravdu vážně.

Pudichovi objevili a koupili statek Výštice před 7 lety, protože
splňoval jejich sny o vybudování outdoorového střediska, kde bude
lidem dobře a kam se budou rádi vracet. Založili sdružení Země –
Nezemě, z.s., které se zaměřuje na zážitkové programy pro děti,
mládež a celé rodiny. Na statku Výštice probíhá celá řada akcí – dětské
tábory, školy v přírodě, školní výlety, sportovní a adaptační kursy,
firemní i soukromé akce, svatby, zabijačky, koncerty, vzdělávací akce
a semináře různých, převážně neziskových organizací… Při své práci
čerpají ze svých dlouholetých zkušeností pedagogických, rodičovských
i manažerských.

Michelangelo Rossi (1602 – 1656): Toccata Decima
Psalm pro šofar a varhany (šofar, varhany)
Johann Speth (1664 – 1720): Magnificat Quinti Toni
Wolfgang Hein: Koncert in C (varhany, trumpeta)
Účinkují:
Ludmila Dvořáková – varhany
Petr Dostál –Berg – Tromba soprána, šofar
Vstupné dobrovolné
Koncert pořádá Rotary club Hluboká nad Vltavou – GOLF
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ZÁVIŠ

Záviš na Slovensku

Foto: Archiv spolku Záviš

těchto oslavách, nás velice potěšilo a velice jsme si ho vážily. Připravily
jsme si skladby na slavnostní mši a další program na vystoupení
v letním amfiteátru, kde probíhala slavnost. Velmi nás překvapila
vysoká úroveň celé akce. I když je Radava obec s 800 obyvateli, průběh
oslav byl velkolepý. Byli přítomni zástupci společenských a politických
orgánů Nitranského kraje, nechyběl se svým programem ani sólista
opery Slovenského národního divadla, Ivan Ožvát. Všichni byli velice
přátelští a celá atmosféra této akce nasvědčovala tomu, že v Radavě žijí
milí a dobrosrdeční lidé.

Poděkování

Zpěvačky z hlubockého souboru Záviš poutá od roku 2010 přátelství
s pěveckým souborem Radavanka, ze stejnojmenné obce Radava
v Nitranském kraji.
Jméno obce se od nejstarších dob postupem času vyvíjelo od prvotního
názvu Renduuey přes Rendwe, Raudva, Randve až k dnešnímu Radava,
to znamená, rád dává. A protože Radava slavila výročí 780 let od první
písemné zmínky o obci, byl pozván na velkolepou oslavu i náš Záviš.
Příprava na „koncertní turné“ na Slovensko nám dala mnoho práce.
Připravovaly jsme program na čtyři koncertní vystoupení – v lázních
Podhájská, na oslavy v Radavě, na mši v radavském kostele a na mši na
poutním místě v obci Pozba.
V Radavě jsme strávily čtyři krásné dny plné hudby, zpěvu, přátelských
setkání a nezapomenutelných dojmů, k nimž se budeme vracet ještě
hodně dlouho. Domů jsme se vrátily šťastné a spokojené, že jsme svými
pěveckými vystoupeními dobře reprezentovaly naše město. Nezbývá
nám, než občanům Radavy poděkovat.
Vážený pane starosto, Ing. Mariane Chrenko,
děkujeme Vám za vše, co jste pro nás zařídil. Velice si vážíme toho,
že jste si našel čas a přišel nás osobně přivítat po našem příjezdu do
Radavy.
Velké poděkování patří milé paní Márii Hoštákové, která byla hlavní
koordinátorkou organizačních příprav pro naši návštěvu v Radavě.
Mnohokrát děkujeme pěveckému souboru Radavanka za zorganizování
společného setkání, na kterém se ještě více utužilo naše vzájemné
přátelství. Dlouho budeme vzpomínat na společně strávené chvíle,
v nichž se střídaly české a slovenské písně, nechyběla veselá nálada
a výborné pohoštění, které pro nás Radavanka připravila.
Děkujeme za vstřícnost pánům farářům, radavskému panu faráři
Imrichu Kováčovi a panu faráři Jánu Gondekovi, který sloužil mši na
poutním místě v obci Pozba, že jsme měly možnost vystoupit při mších
se svým programem. Velký dík patří všem občanům Radavy za milé
a přátelské přijetí.
Vážený pane starosto, Ing. Mariane Chrenko, vážená paní Hoštáková,
vážení páni faráři, milá Radavanko, milí Radavané, jménem pěveckého
souboru Záviš Vám ze srdce přeji do dalších dnů jen to dobré a pevné
zdraví.
Mgr. Milena Horníková, sbormistryně

Záviš reprezentoval na Slovensku

Již v lednu jsme obdržely pozvánku od pana Ing. Mariana Chrenka,
starosty slovenské obce Radavy, na oslavu při příležitosti 780. výročí
první písemné zmínky o jejich obci. Pozvání, abychom vystoupily při
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Poděkování sponzorům, kteří svým příspěvkem podpořili
uskutečnění naší cesty na Slovensko.
Jmenovitě:
Město Hluboká nad Vltavou
Jihočeský kraj, České Budějovice
Hluboká baseball a softball club, s. r. o. Hluboká nad Vltavou
Demostav, spol. s r. o. Hluboká nad Vltavou
Agriprod, s. r. o., Munice 1016, Hluboká nad Vltavou
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. České Budějovice
Pivovar Hluboká nad Vltavou
Jaroslava Šindelářová

Můj nejhezčí či nejsilnější zážitek

ze zájezdu ke slovenským přátelům? Určitě návštěva poutního místa
Pozba, termálních lázní Podhajská či prohlídka vily Tugendhat.
Pozba – poutní místo nacházející se nedaleko obce Radava, kde jsme
byli ubytováni. Paní, která nám zorganizovala pěvecká vystoupení
a pobyt, nám nabídla zpívání při mši na poutním místě. Byl to úžasný
zážitek, octnout se v lese, kde byla postavena r. 1926 v novogotickém
slohu sněhobílá kaplička nad zázračným pramenem. Slováci jsou
pobožní, počasí přálo, lavičky byly obsazené a věřím, že náš zpěv mši
pozvedl. Po mši nám p. Hoštáková ještě ukázala obrazy ukryté v kapličce,
které maloval její příbuzný. Obrazy jsou jako živé, připomínají malbu
našich předků. Prý jsou vystavovány při velkých slavnostech.
Abychom se také trochu zrekreovali, nemohl se vynechat pobyt
v termálních lázních Podhajská. Termální koupaliště patří vedle
množství památek a přírodních zajímavostí k hlavním magnetům.
Slováci se chlubí, že mají moře. Sice se nevlní, ale léčí. Jeho voda je
složením srovnatelná s vodou Mrtvého moře. Díky podloží vyvěrá
pramen o teplotě cca 80 stupňů Celsia právě v lokalitě Podhajská. Při
hromadném koupání nevznikají žádná onemocnění a infekce, neb slaná
voda likviduje vnesené bakterie a nedovoluje jejich množení. Bohužel
před 7 lety, kdy jsme zde byli poprvé, se mi zde líbílo více. Teď zde bylo
plno lidí, lázně se stále modernizují, lákají mladé lidi, rodiny s dětmi –
tudíž zde nenajdeme jen léčebné bazény, ale přímo Aquapark. Nebudete
věřit, ale i v lázních jsme zapěly. Písnička „Tvá země“ a „Zvonky štěstí“
měly u diváků velký úspěch. Vždyť to je vlastně česko-slovenská
písnička. A je to právě 25 let, co bylo rozdělení Československa
podepsáno v námi navštívené vile Tugendhat.
Toto léto už se asi moc nevykoupeme, ale až uvidíte na koupališti
dámu v plavkách zářivých barev, vězte, že dotyčná zpívá v Záviši,
a plavky si dovezla z Podhajské. Prostě jsme neodolaly.
Velké poděkování všem organizátorům, sponzorům a všem našim
členkám sboru za pěkný zájezd.
Marie Kocourková

Střípky z koncertního turné na Slovensku

Naše cesta na Slovensko nezačala zrovna nejlépe. Autobus, který
zajišťovala společnost KBA Tour, měl být přistaven z Blatné, ale pro
velkou mlhu přijel se značným zpožděním. Na dálnici jsme chytly
kolonu, a tak naše prohlídka vily Tugendhat v Brně, kterou jsme měly
Hlubocký zpravodaj | říjen 2017

SPOLEK
ZÁVIŠ

objednánu na desátou hodinu, byla ohrožena. Ale díky vstřícnosti
zaměstnanců vily nám byl čas prohlídky posunut
A od této chvíle šlo vše jak na drátkách. Prohlídka vily Tugendhat
byla skvělá. Vila byla postavena v roce 1930 německým architektem,
který měl k dispozici rozsáhlý pozemek s překrásným výhledem na Brno
a neomezené finanční možnosti. Vilu financoval otec Grety Tugendhat,
textilní průmyslník. Vila byla postavena ve funkcionalistickém slohu
a patří mezi čtyři nejvýznamnější funkcionalistické vily na světě.
Manželé Tugendhatovi si ale toto nádherné bydlení dlouho neužili,
protože jako židé, v obavě před německou expanzí v roce 1938, ještě
před podpisem Mnichovské dohody, opustili republiku. Technická
struktura stavby i přes válečná léta však byla zachována, a v roce 2001
byla prohlášena kulturní památkou. V létech 2010 až 2012 byla zcela
zrekonstruována a vybavena dle původní dochované dokumentace,
nákladem 174 mil. korun a je jako jediná česká moderní památka
zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Foto: Maruška Krejcarová a spisovatel Michal Viewegh

Hlubocká knihovnice se svezla
v literárním vlaku

Už podesáté zorganizovala městská knihovna Prachatice bohulibou akci.
Ve vlaku pošumavské jižní dráhy, který jede půvabnou šumavskou krajinou
až do Nového údolí, se setkali čtenáři, spisovatelé, ale také knihovnice
a knihovníci. Přiznejme rovnou, že se vezli samí příjemní a vzdělaní lidé.
Protože ti, kdo čtou, jsou prostě o něco chytřejší a vzdělanější než ti, kteří
knihu nevezmou do ruky.
Maruška Krejcarová, hlubocká knihovnice, si v září tenhle výlet
s potěšením užila. Uvědomila si, že vlastně celá léta půjčuje lidem knížky
www.hluboka.cz

Z Brna jsme pokračovali dle plánu do cílové stanice Radavy, kde
jsme měly koncertovat. Ale ještě s jednou plánovanou zastávkou,
a to v termálních lázních Podhájská. Po vykoupání a relaxaci jsme se
jely ubytovat a večer nás čekalo posezení s naším družebním sborem
Radavankou. A při výborném pohoštění, včetně pečeného prasátka,
jsme prožili večer plný přátelského klábosení a zpěvu. Tam jsme se
zase utvrdili v tom, že Češi a Slováci jsou opravdu bratrské národy bez
jazykové bariéry a se společnou kulturou. České písně doprovázela naše
členka Šárka na kytaru a Slovenskou stranu dva členové Radavanky na
harmoniku. Potěšující na tom bylo to, že my jsme znaly slovenské písně
a Slováci písně české. Musím pochválit i ubytování a stravu. Další tři
dny jsme prokládaly relaxací v lázních Podhájská a koncerty v Radavě,
Podhájské a poutním místě Pozbě. Věříme, že pohostinnost a přátelské
přijetí v Radavě budeme moci sboru Radavanky oplatit při návštěvě
Hluboké nad Vltavou.
Členka sboru M. Hanušová

Ohlasy z Radavy

Ahoj Jarka,
zasielam srdečný a slnečný pozdrav z Radavy. Chcem sa Ti
ospravedlniť. Podarilo zkompletizovať všetky dostupné fotky z „Dňa
obce Radava“. Vaše fotky máme všetky, aj vašu galériu sme si prezreli –
no proste dievčatá, klobúk dole pred vami – ste úžasné. Obdivujeme
tú noblesu a harmóniu, ktorá z vás vyžaruje, súzvuk vašich hlasov to je
balzam na dušu, šírite krásu a vznešené emócie s ňou spojené. Myslím
si, že takéto niečo Pán Boh určite odmeňuje. My všetci vám držíme
palce vo vašom ďalšom fungovaní, aby vás to nadšenie a láska k spevu
naďalej držali a sprevádzali.
Ahojte a dovidenia, Erika Šafárová

různých autorů, pročítá, nakupuje, doporučuje, popisuje děj, snaží se pro
každého najít tu správnou knihu – ale teď se jí poprvé povedlo, potkat se
osobně přímo s píšícími autory.
Knížka a vlak k sobě patří, ale aby vám ve vlaku nahlíželi do kupé
spisovatelé, přisedli si k rozhovoru a pak při zastávce na významných
mostech předčítali ze svých knih… to se vám často nestane.
A tak Maruška mohla pochválit autorku detektivních románů pro ženy
Markétu Harasimovou – a potěšit ji sdělením, že jí v knihovně přezdívá
„česká Sandra Brownová,“ aby čtenářům přiblížila styl její tvorby.
Popovídala si i s Michalem Vieweghem, který už po svém uzdravení zase
píše, a to je dobře. Potkala i další autory, přítomen byl Jan Bauer, František
Niedl, Ivo Šmoldas, Jiří Březina, Milan Oulehla, Tomáš Červený – ten byl
zároveň jedním z organizátorů Ecce Libri, a další. Jejich podpisy sesbírala
do Literárního památníčku.
Nejen, že je Nové Údolí na Šumavě jedním z nejkrásnějších míst v České
republice, ale leží takřka na státní hranici s Německem. Bývalo rušnou
pohraniční osadou, dnes však tady kromě jedné chalupy najdete pouze
bývalý celní úřad pro pěší a malé romantické nádraží.
Nové Údolí díky železnici ožilo rušným turistickým životem. Přijíždí
návštěvníci od nás i ze světa. V okolí jsou perfektní vycházkové trasy
např. k Plešnému jezeru, na místo styku hranic Rakouska, Bavorska
a Čech – Trojmezí, či do sousedního bavorského městečka Haidmühle,
které je coby kamenem dohodil.
Parta nadšenců, sdružená ve spolku Pošumavská jižní dráha vybudovala
v Novém Údolí nejkratší mezinárodní železnici na světě! Na původním
náspu tratě znovu položila koleje přes státní hranici v délce 105 metrů
a obnovila přeshraniční provoz!
Tak zatím pilně čtěte další knížky od českých autorů. Jen co začne jaro,
vzpomeňte si na Nové údolí. Určitě se tam zase začnou dít věci!
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BAHÁÍ
OSLAVUJE

Náboženství vlídnosti
přirovnal k zahradě, v níž rozmanitost tvoří harmonii.
Nepovažoval Mohameda za posledního proroka a jeho učení za
konečnou tečku pro pravidla duchovního a světského života. Odmítl
i svatou válku a hlásal jednotu boha, rodiny, lidstva bez jakékoli
diskriminace, a všeobecný mír.
Bahá’í je nejmírumilovnější náboženství, nemá klér ani pevné rituály,
má ve světě kolem pěti šesti miliónů stoupenců. Mírová ratolest víry,
jež má kořeny v dnešním Íránu a Izraeli, jako by měla zvláštní význam
právě nyní, kdy konflikty současnosti nás tlačí do osudových politických
rozhodnutí.
Žít v nekonfliktním světě nenásilí a spolupráce učí i mezinárodní škola
Townshend na Hluboké.
Baháí komunita
Víra Baháí je nejmladší nezávislé náboženství na světě.
Podle stoupenců Baháí je Baháúlláh (1817-1892), zakladatel tohoto
náboženství, nejsoučasnější z řady Božích poslů, sahající do dob starších
než dochované záznamy. Během celé historie lidstva poslal Bůh lidem sérii
božských Učitelů – jejichž učení poskytlo základnu pro rozvoj civilizace.
Patří mezi ně Abraham, Kršna, Zoroaster, Mojžíš, Buddha, Ježíš.
Bahá'u'lláh, poslední z těchto Poslů, vysvětlil, že světová náboženství
pocházejí ze stejného Zdroje a jsou v podstatě po sobě následující kapitoly
jednoho náboženství od Boha. Byl to Prorok žijící v 19. století, tedy
v době, která je velmi nedávná a našemu vnímání blízká. Rostoucí vliv
jeho učení je nejpozoruhodnějším jevem současných dějin náboženství.
Narodil se 12. listopadu 1817 v Persii a ve věku 27 let započal misi, která
si postupně získala mysl a oddanost několika miliónů lidí prakticky každé
rasy a kultury.

Baháí slaví po celém světě tento rok 200. výročí narození Bahá'u'lláha,
Zakladatele Baháí víry. Také v Českých Budějovicích a na Hluboké se
uskuteční oslavy připomínající tento den. Kdo by se chtěl dozvědět něco
více o Baháí náboženství, může zavolat na mobilní čísla 602 647 661 nebo
777 342 508.
www.bahai.cz nebo hluboka@bahai.cz
Všichni jsme plody jednoho stromu
Ze zahrady u svatyně Baháí, postavené před šedesáti lety na úbočí hory
Karmel, máte severoizraelské město Haifa jako na dlani, včetně přístavu,
který je největší v zemi.
Zahradu tvoří 18 teras, společně protkaných devíti soustřednými
kruhy. Je to světové středisko velmi mladého náboženství Bahá’í, které se
zformovalo teprve ve druhé polovině 19. století. Na devatenácté terase
stojí jeho svatyně Báb se zlatou kopulí.
Nádherně uspořádané záhony růží, byliny, trávníky a bílými kamínky
sypané chodníčky, celou zahradu a svatyni přijíždí po celý rok obdivovat
věřící i turisté. Rušná Haifa obdivovanější atrakci než zahradu nemá.
V Izraeli je každá kapička vody cennější než u nás, proto každého
upoutá, že zahradou stékají v kaskádách dva prameny vody. Každá terasa
má vlastní uzavřený cirkulační vodní systém, aby celá 20 hektarová
plocha zůstávala sytě zelená i pod horkým sluncem. Stovky ventilů
zapuštěné rozvodné sítě jsou řízeny počítačem, a ten odměřuje rostlinám
blahodárnou vláhu. Vše se samozřejmě děje hlavně v noci.
Zahrada má v náboženství Bahá’í symbolický význam. „Jsme plody
jednoho stromu a listy jedné větve,“ řekl její zakladatel Bahá’u’lláh. Lidstvo
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„Baháí víra uznává jednotu Boha a Jeho Proroků, zastává zásadu
nespoutaného hledání pravdy, odsuzuje všechny formy pověr
a předsudků, učí, že hlavním cílem náboženství je prosazovat svornost
a soulad, že náboženství musí jít ruku v ruce s vědou a že právě to tvoří
jediný a konečný základ mírové, spořádané a pokrokové společnosti.
Hlásá zásadu rovných příležitostí, práv a výsad pro obě pohlaví, podporuje
povinné školní vzdělávání, odstraňuje extrémy chudoby a bohatství,
povznáší práci vykonávanou v duchu služby do postavení bohoslužby,
doporučuje přijetí pomocného mezinárodního jazyka a přináší nezbytné
instituce pro ustavení a zajištění trvalého a světového míru.“
Baháí víra věří, že…
Každá lidská bytost je pokladnicí plnou skvostů s nevyčerpatelným
bohatstvím, o kterém neví ani majitel, natož jiní lidé. Smyslem života je
tyto schopnosti rozvíjet, jak pro sebe sama, tak pro službu lidstvu.
Každodenní motlitba a zamyšlení – meditace, osvobozují duši od
zažitých stereotypů a otevírají ji novým možnostem. Společné prožívání
života lidí z různých prostředí odstraňují tradiční předsudky.
Věřící se vyhýbají požívání alkoholu a narkotik, s výjimkou léčebných
účelů, neboť tyto látky otupují mysl. Velkou důležitost má rodina jako
základ lidské společnosti.
Dnešní doba, plná obav, násilí, nepochopení, rozdílností, lží, zamlčování,
politiky bohatství za každou cenu, politiky výhrůžek a vládnutí pomocí
strachu – jako vždy v historii zasévá obavy do duší obyčejných lidí celé
planety.
Lidé, kteří vyznávají víru Baháí, jsou přesvědčeni, že klíčovou potřebou
lidstva je nalézt jednotnou vizi budoucnosti, jednotnou vizi společnosti
a podstaty a účelu života.
Spisy Bahá'u'lláha tuto vizi znázorňují.
„Ó Synu ducha! Má první rada zní takto: měj čisté, laskavé a zářící
srdce, aby tvoje bylo odvěké, nehynoucí a věčně trvající království.“
Hlubocký zpravodaj | říjen 2017

CESTOVNÍ
RUCH JINAK

Budějovicko vsází
na revoluční přístup
k cestování
Historicky první turistický audit regionu zajistí TOP čeští instagrameři
V budějovickém regionu proběhl ve dnech 8. – 10. září vůbec první
instagramový audit. Světově unikátní akci, která si primárně kladla za
cíl zjistit atraktivitu a zajímavost daného regionu, uspořádala místní
destinační společnost Českobudějovicko – Hlubocko. Ta se po vzoru
nejmodernějších trendů v oblasti cestování rozhodla pojmout turistický
audit netradičně a namísto pozvání klasické auditorské společnosti
z velké čtyřky povolala za účelem poodhalení nejkrásnějších míst regionu
přední české instagramery. Právě pro ty je objevování a následná recenze
turistických krás nejen v tuzemsku v podstatě profesí. Během druhého
zářijového víkendu se tak každý z instragramerů stal pomyslným
auditorem a zhodnotil svůj pobyt v kraji, který je známý řadou malebných
vesnic, rybníků i pro své pivo. Vybírali přitom z široké palety míst, která
jsou rozdělena dle svého zaměření celkem do pěti kategorií: Stay, Play, Eat
and drink, Explore and Move. Na podzim pak Budějovicko jako zástupce
ČR představí tento revoluční přístup k cestování na Visit Europe Media
Exchange, workshopu mezi destinacemi, předními novináři, blogery
a tvůrci obsahu v oblasti cestovního ruchu, který se letos uskuteční
v americkém New Yorku.
„Pokud chce kraj udělat turistický audit, zpravidla se obrátí na
odborníky, zaplatí jim miliony a dozví se spoustu čísel, která nakonec
skončí zapomenutá někde v šuplíku. Českobudějovicko chce být TOP
destinací nejen pro místní a lidi z okolí, ale i pro Pražáky, Liberečáky,
Plzeňáky a další obyvatele ČR, proto si pro zmapování těch nejlepších míst
v regionu pozvalo české instagramery. Díky nim získáme nejen přehled
míst zajímavých pro turisty, ale také jejich jedinečný vliv na různé skupiny
lidí, které se jimi nechají inspirovat a region pak navštíví,“ uvedl předseda
turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný, který
současně upozorňuje na význam dnešních instagramerů, kteří dokážou
předpovídat a určovat trendy napříč oblastmi.

Jsou ulice, kde by chtěl žít každý…
… Pařížská v Praze, Champs Éllysées v Paříži, Kärtnerstrasse ve Vídni,
5. Avenue a Times Square v New York City, Picadilly v Londýně, Starý Arbat
v Moskvě…
To jsou všecko bulváry, kde by nás bavilo se procházet. Ne tak v ulici
Třeboňská v Hluboká City. Protože tu nejenže nenajdete butiky světových
značek, což myslím místním ani tak nevadí, ale hlavně se bojíte vystrčit nos
dál od plotů a zdí domů, abyste o něj nepřišli. Kromě krátkého úseku tu
nenajdete kousek chodníku a ulicí se řítí většina aut nejmíň devadesátkou.
Jak o život. A o něj místním opravdu jde. Většinou po celý den, v dopravní
špičce nejvíc.
Všichni usedlíci se tedy s opatrností rozhlíží, a když vyjdou ven, drží se
co nejdál od kraje vozovky. Pokud to jde. Ale ono to spíš nejde. Moc místa
zde totiž pro chodce není.
Nevím, jaký psychologický moment nutí většinu řidičů, ať už jedoucích
z města, ale hlavně vjíždějících do města, k tomu, aby tady pořádně šlápli
na pedál plynu. Cedule označující město (s povolenou 50 km rychlostí)
nikoho nezajímá. Jako by klikatá silnice od Hrdějovic, naštvala řidičská
ega, aby nám to tady ve finální rovince ukázali!!!
Mohl by situaci vylepšit občasný policejní dohled? Mohl. A v minulosti
to také dělal.
V červenci ale hlubocká Městská policie předala místním obyvatelům
dopis, v němž vysvětlila důvod, proč již neměří rychlost aut v Třeboňské
www.hluboka.cz

Novodobí „auditoři“ přitom měli co hodnotit. V rámci jednotlivých
kategorií navštívili ta nejzajímavější místa vhodná k ubytování (od hotelů
přes penziony, kempy, houseboaty až po faru), zábavě a volnočasovým
aktivitám (golf, adventure park), kultuře (divadlo, výstavy, kurzy), jídlu
i odpočinku. Díky poslední kategorii Move si pak mohli na své výlety
půjčit jakýkoliv dopravní prostředek, třeba koně, koloběžku, nebo člun.
Vypluli na zámek Mitrowicz, kde je čekala první zastávka a oficiální
zahájení akce, na němž nechyběli zástupci Jihočeského kraje, města České
Budějovice, Hluboké nad Vltavou i Týna nad Vltavou. Roli auditorů si pak
z instagramerů zkusila např. Kateřina Koki Mlejnková, cestovní bloggerka
Teru Menclová, cestovatel Hynek Hampl známý jako Hynecheck, kreativní
duo patřící ke špičce českého Instagramu Czech Vibes, a v neposlední řadě
také česká Miss World 2016 i úspěšná bloggerka Natálie Kotková.
„Instagram je již dlouhou dobu médiem, které ovlivňuje naše rozhodování
a dodává nám inspiraci. Ať už se dle něj rozhodneme pro místo, kam
půjdeme na večeři, nebo pro koncert skupiny, který v budoucnu díky
dobrému hodnocení navštívíme, může nám doporučit i fajn místo na výlet.
Právě na tomto základě stojí i myšlenka udělat netradiční audit za pomoci
instagramerů, kteří jsou v dnešní době těmi pravými influencery a udávají
současné trendy,“ uzavřel Šťastný s tím, že i on a jeho kolegové už sociální
síti, která má v Čechách kolem 800 tisíc aktivních uživatelů, zcela podlehli.
O spolku Českobudějovicko-Hlubocko
Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko vznikla spojením měst
České Budějovice, Hluboká nad Vltavou a místních akčních skupin v únoru
2016. Vychází z konceptu cestovního ruchu Jihočeského kraje, kdy se celé
Jižní Čechy rozdělují do jednotlivých turistických oblastí. Budějovicko se
přitom skládá z území kolem Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou,
Lišova a Týna nad Vltavou. Cílem spolku je propojovat jednotlivé turistické
cíle v regionu a ukázat jeho návštěvníkům celoroční možnosti vyžití, čímž
chce prodloužit dobu jejich ubytování na jihu Čech. Hlavním lákadlem pro
turisty je přitom nejenom řeka Vltava, ale i místní gastronomie, bohatý
kulturní program a možnosti sportovních aktivit po celý rok.
Bc. David Šťastný, předseda turistické oblasti Českobudějovicko-Hlubocko

ulici. Městská policie Hluboká nad Vltavou tak činila do doby, než jí to
zakázal Dopravní inspektorát PČR v Českých Budějovicích. Ze zákona
totiž místa k měření musí určovat a povolovat městské policii právě Policie
ČR.
Protože městská policie na Hluboké ví, jaká je skutečnost, kdy někteří
řidiči jezdí v Třeboňské ulici i devadesátikilometrovou rychlostí,
podala u DI PČR žádost o přehodnocení rozhodnutí. Poprvé byla
odpověď záporná. Nicméně díky úsilí místních obyvatel ulice, dopisům
směřovaným na příslušná místa, angažovanosti Městské policie,
přehodnotil nakonec Dopravní inspektorát PČR situaci, a měření
rychlosti a vybírání pokut v inkriminovaném úseku opět povolil.
Jak nám sdělil vedoucí strážník Bc. Michal Saitz, od 27. září tak
opět namátkově budou v Třeboňské ulici strážníci měřit rychlost
a kontrolovat neposlušné řidiče, právě ty, kteří ohrožují stylem své jízdy
místní obyvatele. A kteří zřejmě rádi formou pokuty přispějí do státní
pokladny.
Apropo, hned ten první den místního měření byl pro městskou
policii velmi výnosný. Devadesátka v obci – pro některé řidiče skutečně
žádný problém.
A i když nebývá v českých zemích zvykem chválit policii, zkusme
změnit přístup a zatleskejme hlubockým strážníkům, že jim jde o blaho
místních! Obyvatelům Třeboňské ulice přejeme klidnější bydliště opět
pod ochranou ruky zákona.
Českým řidičům přejeme, aby pochopili, že ohleduplnost
a dodržování předpisů není známka slabosti. Ba naopak.
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Spousta zajímavostí o lidech, přírodě a vesmíru – I. díl
Se svolením převzato z http://michal.skrabalek.cz

Zvířata

Polární medvědi mají ve skutečnosti větší problém s přehříváním než
se zimou. I ve velmi chladném počasí se mohou při běhu lehce přehřát.
Jejich kožešina izoluje tak dobře, že je problém ledního medvěda zachytit
termovizí.
Medvídek koala (který nemá s medvědy nic společného) má úplně
stejné otisky prstů jako člověk. Těžko se odlišují i pod mikroskopem.
Koala ve stresové situaci vydává srdceryvný skřek podobný dětskému
pláči. A umí skvěle plavat.
Žirafy spí jen 20 – 30 minut denně, a to ještě ve stoje a po kouscích
během dne. Čistí si uši vlastním (až půlmetrovým) jazykem. Žirafí mládě
po porodu spadne z výšky téměř dva metry, bez následků. I přes obří délku
krku je žirafa příliš krátká na to, aby dosáhla hlavou na zem. Aby něco
zvedla ze země, musí pokleknout a směšně roztáhnout přední nohy.
Vačice virginská rodí 12 dnů po oplodnění. Při ohrožení hraje mrtvou,
a aby to bylo co nejopravdovější, z řiti vyměšuje pach podobný hnilobě.
Cvrček má uši pod koleny.
Ve skutečnosti netušíme, jakou barvu měli dinosauři. Filmaři si prostě
vymýšlí, nic jiného jim ani nezbývá.
Kočky za celý život při čištění kožichu vyloučí tolik slin, jako tekutin při
močení. Stráví 30 % života péčí o své tělo. Čistota půl zdraví. Pro kočku je
nebezpečnější pád z malých výšek než z velkých.
Jazyk plejtváka obrovského váží více než dospělý slon. Jeho srdce je
stejně velké jako malý automobil. Novorozené mládě váží tři tuny a přibírá
4 kg za hodinu, protože vypije 250 litrů mléka denně. Jeho tepny jsou tak
široké, že by se jimi protáhl dospělý člověk. Za jeden den Plejtvák bez
problémů spořádá tři tuny žvance (a pak vydrží nejíst i půl roku). Těchto
tvorů už žije pouze 1500 na celé planetě.
Rorýsi tráví až tři roky nepřetržitě ve vzduchu. V letu se páří i spí
využívajíc proudů teplého vzduchu, který je nadnáší.
Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev. Najednou by
se na vás ale nevlezli…
Váha veškerého hmyzu na zemi je větší, než váha všech ostatních živých
tvorů dohromady.
Žížala má 5 srdcí. Když je přetržena za tlustým páskem uprostřed těla,
přežije, zbytek doroste, jako by se nechumelilo.
Samice pásovce mohou ve stresových situacích pozdržet porod až o dva
roky.
Největší oči na světě má obří druh chobotnice. A vůbec, proč jim říkáme
chobotnice, když nemají chobot?
Pouze 5 – 10 % gepardích mláďat se dožije dospělosti. Od narození
doslova bojují o život.
Stegosaurus byl přes devět metrů dlouhý, ale měl mozek o velikosti
vlašského ořechu, takže se neuměl ani podepsat. Tyranosaurus měl 13x
lepší zrak než člověk.
Žralok tygří sežere vše, co mu přijde pod zuby (které se mu
mimochodem obnovují i po vylomení). Jelikož zblajzne opravdu cokoliv
(plechovky, kanystry na benzin…), je nazýván „smetištěm moře“. Je také
velmi agresivní. Dokonce ještě nenarozená embrya mezi sebou bojují na
život a na smrt. A to doslova, přežije a narodí se pouze vítěz.
Psi jsou prakticky barvoslepí. Rozeznávají věci nejprve podle pohybu,
pak podle jasu a nakonec podle tvaru. Rozeznají však více odstínů šedé než
člověk. A slyší i tichoučké zvuky na vzdálenost 250 metrů, kdežto člověk
maximálně 25 metrů. Hrabání psa po vykonání potřeby není pokusem
zahrabat výkaly, ale roztírání pachových výměšků z tlapek. Při hře štěňat
nechávají samečci schválně vyhrávat samičky.
Kočky chodí po prstech. Také se potí pouze na polštářcích tlapek. Po
vyšetření u veterináře si proto můžete všimnout mokré stopy na stole.
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Žraloci mohou vydržet bez jídla i půl roku. Zaznamenaný rekord byl
15 měsíců, po které žralok nepozřel ani sousto. Žralok také cítí kapku krve
na vzdálenost více než jeden kilometr. A nakonec je to jediné zvíře, které
nikdy neonemocní. Je imunní vůči všem druhům chorob včetně rakoviny.
Kráva při žvýkání pohne čelistí 40000x denně. A dávají více mléka při
poslechu hudby. Největší efekt má skladba Everybody Hurts od R. E.M.
To se to pak dojí.
Orel má na sobě průměrně 7000 pírek.
Kdákání kačen nevydává ozvěnu. Nikdo nevěděl, proč, dokud dva
chlapíci nezjistili, že je to mýtus. Ozvěna tam je, jen se nedá rozeznat od
původního kejhání.
Prasata mají třicetiminutový orgasmus. Nezáviďte! Zase se nemohou
podívat k nebi, stavba těla jim to nedovolí.
Pouze samičky komárů sají krev člověka. Komáři se však primárně živí
nektarem. Krev nepotřebují ke svému přežití, ale jako zdroj bílkovin pro
svá vajíčka. Komáři rodu Toxorhynchites raději krev nesají vůbec.
Rozdíl mezi rohy a parohy je ten, že parohy zvíře každoročně shazuje,
kdežto rohy zůstávají na hlavě a stále se zvětšují. Parohy rostou mnohem
rychleji. U velkých jedinců i o několik centimetrů denně.
Mravenci nikdy nespí, jen každou chvilku krátce odpočívají, jinak
pracují prakticky 24 hodin denně. Existuje přes 12 500 mravenčích druhů.
Některé druhy mravenců vytváří vojáky, kteří nevykonávají vůbec žádnou
činnost a pouze pasivně čekají na příležitost k boji.
Žáby nemusí pít vodu. Vstřebávají ji kůží. A při skákání vždy zavírají
oči. Asi jako když si ženy zacpávají nos při skoku do vody.
Pštros má větší oko než mozek. Tuto vlastnost s úspěchem převzali
i někteří lidé. Taky se traduje, že pštros v ohrožení strká hlavu do písku.
Ale je to blbost. Nikdy to žádný pštros neudělal.
Velbloudí hrb (který může vážit až 35 kg) neuchovává vodu, ale tuk,
který velbloud spotřebovává při nedostatku potravy. Jakmile je tuk v hrbu
„vyžraný“, visí mu jen tak lážo plážo na zádech. Velbloud je také schopen
vypít 100 litrů vody během deseti minut.
Nejrychleji běžící pták je pštros – dokáže fičet rychlostí až 100 km/h.
Délku brzdné dráhy už vědci raději nezkoumali.
Krokodýl nemůže vystrčit jazyk ani s ním nijak volně pohybovat,
protože ho má přirostlý ke spodnímu patru. Krokodýl má také nejsilnější
trávení ze všech živočichů. Stráví krunýře želv, kosti, kopyta…
Zelené želvy si klíďo píďo plavou více než dva tisíce kilometrů jen
proto, aby nakladly vejce na své oblíbené pláži. Tam se chvilku pošolíchají
a plavou zpátky. Zajímavé také je, že vždy bezpečně trefí.
Komáry nejvíce přitahuje modrá barva. A raději sedají na děti než na
dospělé.
Kočičí moč pod UV světlem svítí. Někdy kočky močí „na protest“, když
jsou utrápené nebo vystresované, např. když se lidé v jejich okolí často
hádají. Takto označené místo pak velmi zapáchá a je problém ho dokonale
vyčistit.
Sloní zub váží 4 kilogramy. Chobot slona je srůstem nosu a horního rtu.
Množství slonů bez klů se za poslední desetiletí zvýšilo z 1 % na 30 %,
protože lidé zabíjejí slony s největšími kly a zbylí sloni předávají dál své
genetické dispozice. Slon je v mnoha zemích považován za symbol štěstí.
Jen dvě tři zvířata na světě se mohou podívat za sebe, aniž by musela
otáčet hlavou. Králík a papoušek. A chameleon.
Hlemýždi mají stovky až tisíce zubů. Jejich chrup může obsahovat až
stovky řad několika různých druhů zubů.
Slimák má čtyři nosy.
Šváb může žít i deset dnů bez hlavy. Ať vás ani nenapadne si to ověřovat
v praxi!
Kočka nemá klíční kost, takže se protáhne přes jakýkoli otvor velikosti
své hlavy. Zato má 30 obratlů.
Pásovcům a vačicím, těm je hej. 80 % svého života si jen tak prochrápou.
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Hadi jsou dokonalí masožravci. Nikdy nesežerou žádnou rostlinu.
Nikdy.
Gepard se rozběhne na 70 kilometrů v hodině za tři vteřiny, což je
rychleji, než třeba Audi TT. Běží sice rychle, až 130 km za hodinu, ale
pokud kořist do 10-20 sekund nedostihne, lov vzdává. Při lovu proto
nebývá moc úspěšný, kořist chytí jen v 30 % případů.
Větší hejno sarančat sežere skoro 20 000 000 kilogramů vegetace za
jediný den. Dvacet tisíc tun!
Klokani neumí chodit pozpátku. Ani krokodýli.
Teplota krve ryb žijících v Antarktidě může dosáhnout až -2 stupně
Celsia. A cítí se při tom docela komfortně.
Bílé modrooké kočky jsou často hluché. Délka života koček se za
posledních 50 let skoro zdvojnásobila.
Srdce velryby bije pouze 9 krát za minutu. Oproti tomu rytmus srdce
ježka je 300 úderů za minutu. To už je docela rachot. Ti dva si vedle sebe
musí připadat docela trapně.
Kočka má na předních pazourách pět drápů a na zadních jen čtyři.
Některé kočky se rodí až se sedmi drápy na předních tlapkách.
Šnek umí spát i tři roky, když se mu chce. A chce se mu docela často.
Pokud dáte křečkovi běhací kolo, je schopen nalítat až osm kilometrů
za noc.
Africký pes Basenji je ostatním psům pro smích. Neumí štěkat.
Když zlatou rybku ponecháte ve tmě, zbělá.
Kosatky při plavání ve skupině dýchají zároveň, ve stejném rytmu.
Ne všichni lední medvědi se ukládají k zimnímu spánku. Jen březí
medvědice. Stěny v jejich brlohu zledovatí díky teplému medvědímu
dechu, teplota se tak drží okolo 18 stupňů ideálních pro medvíďata, která
se rodí holá a vypadají jako krysy. Černý čumák ledního medvěda je
v polárních oblastech tak výrazný, že si ho někteří medvědi při lovu tuleňů
zakrývají tlapou.
Některé chobotnice ve stresu pojídají svá chapadla. Asi jako když si
člověk okusuje nehty.
Pásovec umí chodit pod vodou. Takový malý podvodní tank.
Králík neumí zvracet.
Leguáni, koaly a varani mají dva penisy a klokanice tři vagíny.
Veverky zasadily už miliony stromů, když zapomněly, kam zahrabaly
ořech. Dělají toho pro planetu víc než člověk.
Člověk sdílí 98,4 % své DNA se šimpanzem. A 70 % se slimákem. Ano,
i vy máte ke slimákovi docela blízko.
Nejnebezpečnějším hmyzem je obyčejná moucha domácí. Přenáší více
nemocí než jakékoliv zvíře na světě.
Pijavice má 32 mozků.
Pokud zemře královna mravenců, zemře i celá kolonie, protože se již
nenarodí žádný další mravenec. Proto si ji mravenci hlídají jako… jako
královnu. Ta se dožívá až 20 let a za tu dobu zplodí 150 milionů potomků.
Krávy vyprodukují 30 % metanu na světě. Pšoukáním. Dalo by se říct
co krok, to prd.
Komáři mají zuby a dokážou se v letu precizně vyhýbat kapkám deště.

Ne, že by to spolu nějak souviselo.
Ústřice umí změnit své pohlaví.
Pavouci mají obvykle 8 očí, ale přesto nijak zvlášť dobře nevidí.
Kráva je schopná vyjít schody, ale není schopná je sejít. Dolů ji zkrátka
nedostanete.
Lev žere jednou za tři až čtyři dny. Zato se pak solidně napráská.
Žraloci mají horní i dolní víčka, ale neumí mrkat.
Největší penis v poměru ke své velikosti má korýš. Zato opice mají jen
takové malé roztomilé centimetrové fazolky.
Na severním pólu nejsou žádní tučňáci. Nevěříte? Tak věřte.
Kočka má 32 svalů v každém uchu.
Někteří delfíni spí s jedním okem otevřeným. A poznají své kámoše
i po dvaceti letech. Oslovují se jmény. Jejich komunikace sama o sobě je
neuvěřitelně zajímavá. Zjistěte si o tom něco.
Sova má tři víčka. Také je to jediný pták, který při mrkání zavírá horní
víčka. Všichni ostatní ptáci zvedají spodní.
Ústa medúzy jsou zároveň její anus. Mimochodem medúza je tvořena
z 97 % vodou, a kdybyste ji nechali na slunci, vypařila by se.
Lední medvěd je schopen za jednu hodinu spořádat tolik jídla, jako je
deset procent jeho hmotnosti.
Šnek může přelézt přes žiletku, aniž by se poranil. Díky svému slizu.
Pohlaví mláďat krokodýla určuje teplota hnízda a hloubka, v jaké jsou
nakladena vajíčka. A aby se krokodýli ponořili, polykají kameny jako
závaží.
Slepice snese průměrně 300 vajec ročně. Čím je starší, tím více snáší.
Blecha dokáže skočit do vzdálenosti 150 – 350x větší, než je délka jejího
těla. To je, jako kdyby člověk přeskočil fotbalové hřiště.
Lev se může pářit až 50x denně. To je každou půlhodinu včetně noci.
A není u toho zrovna tichý. Kdo bydlí u zoo, mohl by vyprávět…
Samice myši může vyprodukovat až 100 mláďat ročně. Kudy chodí, tudy
rodí.
Škorpion má až 12 očí.
Samice holuba neumí klást vajíčka sama, musí u toho vidět samečka.
Lze ji však lehce obelhat zrcadlem.
Čokoláda může zabít psa, je pro něj jedovatá. Platí to i pro papoušky.
Jediný savec na světě, který neumí skákat, je slon. Nechce zbořit planetu.
Přitom při chůzi se pohybuje téměř neslyšně, protože velmi lehce našlapuje
jen na konečky prstů. Slon také denně spořádá potravu o 10 % hmotnosti
svého těla. A s druhy se dorozumívá infrazvukem.
Mládě chobotnice je při narození velké jako moucha. Mimochodem
chobotnice mají 3 srdce a dokáže měnit barvu i strukturu kůže. V testech
se dokázala zbarvit i do šachovnice.
Lidské antikoncepční pilulky fungují i pro gorily a také se tak používají.
Tygři mají strakatou i kůži, nejen srst. K jídlu se dostanou jen jednou
za osm dnů, protože 19 z 20 pokusů o úlovek selže. Když už kořist uloví,
nažerou se k prasknutí (až 30 kg).
Netopýři při vylétávání z jeskyně vždy zatočí vlevo.

DIVADLO PRAHA 12/2017
2. 12. 2017 sobota od 15 hodin
DIVADLO STUDIO DVA, Václavské nám., pasáž Fénix

CELEBRITY

Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř všech umělců v ČR.
hraje: Ondřej Sokol
vstupenka včetně cesty autobusem /odjezd ráno/ do Prahy a zpět 600 Kč
Info: p. J. Bezděková, Hluboká nad Vltavou
kulturní a cestovní agentura
tel.: 728 194 574, 387 965 153
e-mail: bezdekova.jitka@seznam.cz
www.hluboka.cz
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VZPOMÍNKA

Jan Tříska

Jan Tříska, herec, který měl charakter nejen pro své role. Citlivý chlap,
který odešel z necitlivé země, kde kulturu decimovali komunisté. Snažili
se ho vymazat z povědomí diváka, proto kromě jiného nevysílali ani
skvostný seriál F. L. Věk, protože v něm hrál. Svá nejlepší herecká léta
prožil v zahraničí. Velká škoda rolí, které mohl odehrát doma.
Nejen pro něj. Hlavně pro nás. I proto, že náš národ pořád tak rád
snižuje osobnosti, které přinášejí národu to nejlepší ze svých talentů,
a oceňuje ty, kteří mají černou duši.
Byla bych ráda, kdyby se Honza Tříska brzy narodil znova, protože tady
bude hodně chybět.
Následující věty řekl ve svých rozhovorech. A nejen to. Taky se podle
nich choval.
1. „Pokud žiješ pro to, aby Tě lidé přijali, pak umíráš s každým jejich
odmítnutím.“
2. „Když jsem četl Bibli, napočítal jsem v ní větu ‘Neboj se‘
třistapětašedesátkrát. Myslím, že je to připomínka na každý den, abychom
žili beze strachu. Abychom skutečně ŽILI.“
3. „Když jsem v roce 1977 utekl do zahraničí, denně jsem se obviňoval.
Vypadalo to, že se dvěma dětmi umřeme hlady. Čas mě ale naučil dívat se
dopředu a nikdy se necítit provinile za rozhodnutí, které jsem v dané chvíli
vnímal jako nejlepší.“
4. „To nejlepší na minulosti je, že nám ukazuje, co si nemáme přinášet
do budoucnosti.“
5. „Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co děláš, ale jak to
děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co Ti přináší
nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí
nebo neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak.“
6. „Když jsem byl na dně, pomohlo mi představit si sebe jako mrtvého.
Bez možnosti cokoli už změnit. Pak jsem otevřel oči. Najednou jsem měl
moc změnit všechno.“
7. „Slyšel jsem repliku, že člověk má jít do hrobu zhuntovanej.
Nesouhlasím s tím. Člověk má jít do hrobu především vzdělanej. Proto se
pořád učím. Duše smrtí neumírá.“
8. „Ostré slovo? Raději mlčím. Říkám si, že moudrý člověk má své
myšlenky v hlavě, hlupák na jazyku.“
9. „Nejvíce zbytečných starostí mi v životě odebralo uvědomění, že
nemusím bránit ani vysvětlovat jakékoli své rozhodnutí před druhými.
Protože je to můj život.“
10. „Neříkejte, že žijeme jenom jednou. Není to pravda. Žijeme znovu
každé ráno. Umíráme jen jednou.“
11. „Snažím se žít tak, abych byl člověkem, po jakém jsem toužil v mládí.
To je cesta, jak si splnit své sny.“
12. „Přál jsem si nebýt ničí nepřítel, ale když mě tak někdo vnímal,
odmítl jsem být jeho oběť.“
13. „Žít šťastný a spokojený život, to není náhoda, která spadne
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z nebe nebo se stane zásluhou okolností. Žít šťastný a spokojený život je
především osobní rozhodnutí. Rozhodnout se žít takový život, aby mi na
něm záleželo.“
14. „Nejvíce o sobě jsem se naučil ve chvílích klidu a vnitřní rovnováhy.
A to nejzajímavější, co jsem se naučil, bylo, kolik síly mi dá nechat některé
věci být.“
15. „Nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o Tvé budoucnosti.“
16. „Lépe je věřit a zklamat se, než prožít celý život bez naděje.“
17. „Všechno, co děláš z lásky, děláš dobře.“
18. „Když miluješ to, co děláš, nebo když miluješ to, co máš, v tu chvíli
máš všechno, co v životě potřebuješ.“
19. „Když děláš věci s láskou, dáváš tím lidem ve svém okolí doživotní
vzpomínku, že jsi tu pro ně byl.“
20. „Jako malého mě děsily bouřky a hromobití. Myslel jsem si, že se
na mě nebe zlobí. Jak jsem zestárl, zjistil jsem, že mě bouřky a hromobití
uklidňují. Možná proto, že vím, že se i příroda potřebuje někdy vykřičet.“
21. „Říká se o mně, že rád mlčím. Neznamená to, že jsem klidný
a bezstarostný. Jen prožívám boje, o kterých nikdo nic neví.“
22. „Nerozmlouvejte mi to, jak žiji. Jsem jen člověk, který musí zemřít,
a ten den se s každým dnem blíží. Proto mě, prosím, nechte žít tak, jak
chci.“
23. „Můj život možná nemá všechno, jak si představujete, ale já jsem
vděčný za všechno, co mám. Díky tomu mi připadá, že můj život má
všechno, co potřebuji.“
24. „S nikým se nepoměřuji, nezávodím. Proto když běhám, nikdo mě
nemůže porazit.“
25. „Rád cestuji. Když je mi dobře a cestuji, je mi ještě lépe. Když je mi
špatně a cestuji, zapomínám na to špatné. A když se v mém životě nic
neděje, cestuji, protože se něco vždy začne dít.“
26. „Lidé se prý nemění. Já se snažím nebýt stejný. Naopak být každý
den lepší.“
27. „Dávám si pozor na své myšlenky. Jsou totiž jako dům, ve kterém
pak musíme bydlet.“
28. „Mám pořád oči na stopkách. Ještě se mi nestalo, aby nějaký okamžik
přišel v životě dvakrát.“
29. „Emigrace mě mnohému naučila. Zpočátku jsem prosil Boha,
aby učinil můj život snazším. Časem jsem se naučil soustředit spíše na
to, abych já byl silnějším. Nakonec jsem v Americe natočil čtyřicet čtyři
filmů.“
30. „Když odcházím do divadla nebo z divadla, nikdy ty, na kterých mi
záleží, nezanechávám bez laskavého slova. Uvědomuji si totiž, že je možná
vidím naposledy.“
Autor: Jan Tříska

AJG
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POZVÁNKY

Wedos finišuje s dokončením
budovy u mostu přes Vltavu
A píše o svém novém sídle na facebooku:
… Někomu se nelíbí ekologičnost naší stavby…
Naše datacentrum bude mít napájení z vodní elektrárny, a tak získá
ekologický zdroj elektřiny. Chlazení v olejové lázni je o desítky procent
úspornější, než jakékoliv jiné chlazení. Odpadní teplo ekologicky
využijeme pro ohřev místního koupaliště. Máme pokračovat? Tak fajn.
Odpadním teplem budeme vytápět nejen naši budovu, ale i sousední.
Budeme také vytápět naše parkoviště… UPS budeme také chladit

v olejové lázni. Motorgenerátory budou napojené na chladící okruh.
Určitě by se našlo mnoho dalšího. Třeba to, že na hašení nebudou
použity plyny, které poškozují ozonovou vrstvu nebo zdraví lidí.
Při stavbě jsme co nejvíce používali přírodní materiály (kámen)
a zachovali jsme co nejvíce zeleně a celá budova je tak utopena v zeleni
a navíc je částečně pod zemí…
Kanceláře budou v druhém patře a jsou určeny pro cca 30 nových
kolegů.
A Zpravodaj dodává: kritizování je oblíbená česká disciplína. Být pyšní
na dobré věci, které se dějí v našem okolí a vědět o nich více konkrétního
než začneme pomlouvat, to je lepší alternativa. Nemyslíte?

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
Divadelní soubor Kříž-žáci hledá nové kolegy –
pány v nejlepším věku. Telefon: 774 225 063
Zn. Herecká kariéra jistá!!!

Termíny výlovů 2017

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma.

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY
Ceny viz. webové stránky.

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

Rybník Bezdrev
27.–31. 10. 2017
Katastrální území Zliv, výměra 424,6 ha. Dne 28. 10. 2017 se budou na
hrázi rybníka Bezdrev konat tradiční rybářské slavnosti.
Rybník Blatec Dívčice
9.–10. 11. 2017
Katastrální území Dívčice, výměra 97 ha.
Rybník Vlhlavský
13.–14. 11. 2017 Katastrální území Vlhlavy, výměra 105 ha.
Návštěvníky upozorňujeme, že z technických důvodů může dojít ke
změně plánovaného výlovu nebo zkrácení doby výlovu rybníka.
Případné informace o změnách získáte
na telefonním čísle +420 387 789 411
www.hluboka.cz
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KULTURA

AJG
Tereza z Davle / Neue Mädchen
23. 10. 2017 – 11. 2. 2018 / denně 9:00 – 18:00
vernisáž: 22. 10. 2017 / 15:00 hod.
zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou 144
www.ajg.cz/vystavy2/tereza-z-davle-neue-madchen/
První záběry z nové série smyslných černobílých snímků pořídila
autorka už v roce 2012, ale těžiště celého cyklu vzniklo teprve letos.
Němčina a lehce provokativní název výstavy naznačují, že se těsně
váže k prostředí jihočeských Sudet, nejvíce okolí Českého Krumlova,
kde fotografka momentálně žije. Odtud také pochází většina dívek
na snímcích. Často se jedná o ženy z jejího bezprostředního okolí,
ale k práci na tomto projektu Tereza z Davle vůbec poprvé přizvala
i profesionální modelky. Také Neue Mädchen dokazují, že dál zůstává
věrná ženskému tématu, svému autorskému vidění i analogové ručně
zvětšované fotografii na barytovém papíře, jimiž přitahuje pozornost už
celá dvě desetiletí.
To je i důvod, proč je součástí výstavy, kromě nového projektu, také
neformální retrospektiva, která dává možnost uvidět ve spontánním
osobním výběru nejslavnější a nejoblíbenější snímky jedné
z nejvýraznějších českých glamour fotografek současnosti. Srovnání pak
ukazuje, že ani nové snímky, které nově charakterizuje minimální líčení
a větší zaměření na příběh až po filmovém způsobu, neztrácejí nic ze své

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
10. jubilejní ročník 14. – 15. října 2017
Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, do kterého se již
tradičně zapojují umělci, řemeslné dílny, galerie a umělecké školy.
Jak název napovídá, prioritou je ateliér, tvůrčí dílna nebo podobný
prostor, kam můžeme my zvědavci strčit noc a kde narazíme na tvůrce,
se kterým je možno promluvit, strávit odpoledne nebo zakoupit umělecké
dílo. Cílem akce je pomoci výtvarné scéně navázat a rozšířit dialog s lidmi
a naopak umožnit veřejnosti poznat umělce a jejich práci jinak, než
v prostoru galerie.
Dny otevřených ateliérů jsou slavností výtvarného umění, do které se
tradičně zapojují umělci, řemeslné dílny, galerie a umělecké školy. Cílem
akce je pomoci výtvarné scéně navázat a rozšířit dialog s veřejností a té
naopak umožnit poznat umělce a jejich práci jinak, než v prostoru galerie.
Projekt je otevřen výtvarným umělcům, řemeslníkům, designérům,
architektům i dalším tvůrcům. V rámci doprovodného programu se
každoročně prezentují i umělecké školy a galerie, které představí svou
činnost ve formě workshopů a komentovaných prohlídek.
Myšlenka uspořádat Dny otevřených ateliérů vznikla v rámci aktivit
projektu Kulturní most, jehož vedoucím partnerem byl Jihočeský kraj,
který převzal know-how od partnerské organizace Kulturvernetzung
Niederösterreich, se kterou spolupracuje i v letošním roce. V roce 2013
byla navázána kooperace v rámci Dnů otevřených ateliérů i s Horním
Rakouskem. Dny otevřených ateliérů byly rozšířeny do Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje díky aktivitám projektu Porta culturae. Oba
projekty byly podpořeny z programu „Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a byly spolufinancovány
Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).
I letos nás najdete na Facebooku: https://www.facebook.com/ateliery2017
a na www: http://www.kulturni-most.cz/
Aktuální seznam přihlášených, který je postupně aktualizován,
naleznete zde:
http://www.kulturni-most.cz/doa/seznam-prihlasenych-atelieru-2017/
Garantem projektu je pro rok 2017 Alšova jihočeská galerie a Mgr. Petra
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přirozenosti a sex-appealu. Alšova jihočeská galerie na Hluboké uvádí
výstavu: Tereza z Davle / Neue Mädchen v premiéře.
Radek Wohlmuth, kurátor výstavy
Návštěva galerie může být zábava i poučení
Nabízíme doprovodné interaktivní programy, komentované prohlídky,
přednášky, dílny a celoroční výtvarné kurzy v Ateliéru Alšovka. V rámci
našich interaktivních vzdělávacích programů je návštěvníkům a školním
skupinám umění zprostředkováno srozumitelně a zážitkově. Programy jsou
sestaveny z teoretických a tvořivých činností, kombinují diskusi, techniky
výtvarné a dramatické výchovy, práci s textem a hudbou. Návštěvníci
aktivně a tvořivě interpretují umělecká díla. Galerie tak přestává být místem
pasivního přijímání a stává se živým prostorem otevřeným pro diskusi,
sdílení a vlastní tvorbu.
Vychováváme uměním k umění
Tým edukačního oddělení AJG je složen z absolventů či studentů
vysokoškolských oborů výtvarného umění, dějin umění, estetiky
a specialistů na dramatickou výchovu. Vzdělávací programy probíhají
ve všech prostorách galerie: zámecká jízdárna / Hluboká nad Vltavou,
Wortnerův dům / České Budějovice, mezinárodní muzeum keramiky /
Bechyně.
kontakty:
Mgr. Eva Drančáková / lektorka AJG / Ateliér Alšovka / objednávky
programů MŠ, ZŠ, SŠE: drancakova@ajg.cz, Tel.: 606 071 182

Lexová, Seminář dějin umění Masarykovy univerzity, pořadatelem
Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče.
Jaroslav Effmert ve své sklářské dílně

Ani tradiční řemeslo nesmí chybět – Jan Odvárka, kovářský mistr.
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ORANŽOVÝ ROK

Hlubocké sportovní hry 2017

První zářijovou sobotu se sešli hlubočtí, aby vyzkoušeli různé sportovní
disciplíny ve sportovně relaxačním areálu. I přes nepřízeň počasí byly
připraveny ukázky sportovních aktivit pro děti i dospělé. Patřily mezi ně
míčové hry, překážkové dráhy, zkoušky zručnosti v podobě zatloukání
hřebíků, deskové hry, ale i pivní štafeta, boxerský úder nebo minigolfový
turnaj. Celé odpoledne mohli návštěvníci využít volného vstupu do
Adrenalin parku a Špuntária, kde měli možnost opéci si špekáčky nebo
ochutnat pečené prase. Nechyběla ani živá hudba a třeba i malování na
obličej.

Hlubocké slavnosti vína 2017

V sobotu 16. září 2017 jsme oslavili letošní úrodu vinné révy na městské
vinici. Po slavnostním zahájení rozdával starosta města Tomáš Jirsa
přítomným na ochutnávku sladké plody červené odrůdy Regent, jehož
sazenice nám před lety věnovalo partnerské město Neustadt an der Aisch.
Připíjelo se nejen vínem, ale i hlubockým pivem. Na programu se objevily
mažoretky Hlubocké princezny a folklorní soubor Bystřina, k poslechu
zahrál Musicaquarium ČB, Malá muzika Nauše Pepíka, Cimbálová
muzika Štěpána Hanuše a hlubocká poprocková kapela LIMIT. Hotel
Záviš z Falkenštejna opět připravil degustaci vín, burčák tekl proudem
a ve stánku knižního bazaru mohli lidé koupí knihy přispět na dobrou věc.
Akci finančně podpořil z dotačního programu Jihočeský kraj, stejně tak
jako blížící se Rybářské slavnosti 28. října 2017 na hrázi rybníka Bezdrev.
Děkujeme Skupině ČEZ za její podporu, díky které můžeme tyto akce
v rámci projektu Oranžový rok 2017 uspořádat.
Mgr. Lucie Jozová, Odbor ekonomický a správy majetku

Tradiční setkání důchodců

proběhne ve středu 22. listopadu 2017 od 14.00 hodin v hotelu Parkhotel
Hluboká nad Vltavou. Bližší informace zveřejníme v listopadovém
zpravodaji.

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

www.hluboka.cz
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POZVÁNKY

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou
Vás srdečně zve na

BURZA
Podzim-Zima
13.10.
pátek

8:30-18:00

a

14.10.
sobota

8:30-13:00

Jde o burzu dětského a těhotenského
oblečení, hraček a sportovních potřeb.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU (NAPROTI KOSTELU)
Zájemci o prodej si požádají o přidělení pořadového čísla emailem
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz nebo smskou na 731 419 884.
Připraví si seznam věcí (formulář Vám bude zaslán emailem)
a věci označí dle instrukcí.
Příjem věcí proběhne: ve čtvrtek (12.10.) od 16:00 do 18:00 hodin a v pátek
od 8:30 do 10:00 hodin.
Výdej neprodaných věcí proběhne: v sobotu (14.10.) od 13:00 do 15:00 hodin.
MC si účtuje 20% z ceny prodaných věcí od nečlenů a 10% od členů.
Počet věcí je omezen na max. 100 ks.

Více informací na www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz

Vykrmujeme ježky!

Knížecí dvůr

Abychom je mohli vrátit zpět do přírody, musí v listopadu
vážit aspoň 600 gramů. Snad už nikdo z vás nečeká jablíčka
a hrušky na ježčích bodlinách!? Pokud i vy si doma vykrmujete ježka,
v mističce by nemělo chybět netučné škrábané maso, mouční červi,
žížaly, plži, vařené vejce, tvaroh či krmivo pro kočky.

Výstavní plán do konce roku:
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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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!!!

3.
úter˘
19.00 hodin

4.
stﬁeda
19.00 hodin

6.
pátek
19.00 hodin

10.
úter˘
19.00 hodin

âR/SLOVENSKO – 2017
Dolby Stereo

(80 minut)
pﬁístupn˘

dokumentární

âERVENÁ
ARGENTINA/CHILE/FRANCIE– 2016
Dolby Stereo

drama

(108 minut)
pﬁístupn˘

Pí‰e se rok 1948 a studená válka dosáhla aÏ k Chilsk˘m hranicím...
Hrají: GAEL GARCÍA BERNAL, LUIS GNECCO, ALFREDO CASTRO ad.
âESKÉ TITULKY!!!
ReÏie: PABLO LARRAÍN

drama/váleãn˘

(110 minut)
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

NERODIâ
USA – 2017
Dolby Digital

pátek

KTER¯ JE TEN PRAV¯

sobota
19.00 hodin

17.
úter˘
19.00 hodin

19.
ãtvrtek
19. hodin
00

komedie/drama

USA – 2017
Dolby Stereo

rodinn˘/dobrodruÏn˘

(101 minut)
pﬁístupn˘

JUNGLE BOOK: ORIGINS

Nov˘ pﬁíbûh lidského chlapce Mauglí, kterého vychovává v dÏungli smeãka vlkÛ...
Hrají: BENEDICT CUMBERBATCH, CHRISTIAN BALE, CATE BLANCHETT ad.
âESK¯ DABING!!!
ReÏie: ANDY SERKIS
FRANCIE – 2017
Dolby Digital

(90 minut)
pﬁístupn˘

komedie

ALIBI.COM

Bláznivá letní komedie o mladíkovi a jeho agentÛﬁe...
Hrají: PHILIPPE LACHEAU, ELODIE FONTAN, JULIEN ARRUTI, TAREK BOUDALI ad.
ReÏie: PHILIPPE LACHEAU
âESKÉ TITULKY!!!
USA – 2017
Dolby Digital

dobrodruÏn˘/drama/romantick˘

(115 minut)
pﬁístupn˘

HORA MEZI NÁMI

Po nehodû letadla muzi dva cizí lidé spojit své síly a pﬁeÏít vysoko v horách...
Hrají: KATE WINSLET, IDRIS ELBA, DERMOT MULRONEY, BEAU BRIDGES ad.
âESKÉ TITULKY!!!
ReÏie: HANY ABU-ASSAD
USA – 2017
Dolby Digital

pátek

BLADE RUNER 2049

19. hodin

(112 minut)
pﬁístupn˘

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

CESTUJEME... PORTUGALSKO
Slovem a obrazem nás provedou manÏelé Obstovi

DùTSKÉ P¤EDSTAVENÍ
8.
NEDùLE

17.00 hodin

NEDùLE

17.00 hodin

FRANCIE – 2017
Dolby Stereo

animovaná pohádka

(97 minut)
pﬁístupn˘

ESA Z PRALESA
KdyÏ je prales v ohroÏení, pﬁicházejí zachránci Esa z pralesa..
ReÏie: DAVID ALAUX
âESK¯ DABING!!!

USA/·PANùLSKO – 2017
Dolby Stereo

animovaná pohádka

(108 minut)
pﬁístupn˘

ANIMAL CRACKERS
Kouzelné krekry dokáÏí promûnit ãlovûka ve zvíﬁe ... Záchrana o rodinn˘ cirkus zaãíná...
ReÏie: TONY BANCROFT, SCOTT CHRISTIAN SAVA âESK¯ DABING!!!

âerstvû rozvedená si do svého domu nastûhuje tﬁi mladé filmaﬁe, kteﬁí hledají bydlení...
Hrají: REESE WITHERSPOON, MICHAEL SHEEN, LAKE BELL ad.
âESKÉ TITULKY!!!
ReÏie: DEAN CUNDEY

20.
00

stﬁeda

22.

Intimní sonda do partnerství a rodiãovství dne‰ka ...

13.

14.

11.

(82 minut)
pﬁístupn˘

dokumentární

ReÏie: JANA POâTOVÁ

19.00 hodin

sobota

17.00 hodin

NERUDA

âR – 2017
Dolby Stereo

7.
19.00 hodin

Celoveãerní dokument o operní pûvkyni, jejíÏ malé dûjiny byli ovlivnûny velk˘mi dûjinami...
Hrají: SO≈A âERVENÁ
ReÏie: OLGA SOMEROVÁ

âR – 2017
Dolby Digital

KOMORNÍ SCÉNA

¤ÍJEN 2017

sci-fi

(119 minut)
pﬁístupn˘

Dlouho ukryté tajemství je natolik zásadní, Ïe by mohlo rozvrátit zbytky lidské spoleãnosti...
Hrají: HARRISON FORD, RYAN GOSLING, JARED LETO, ROBIN WRIGHT ad.
ReÏie: DENIS VILENEUVE
âESKÉ TITULKY!!!

21.
sobota
19.00 hodin

24.
úter˘
19.00 hodin

âR/SLOVENSKO – 2017
Dolby Stereo

Mladá spisovatelka má pﬁed sebou slibnou kariéru, ale o pár let uÏ putuje do Gulagu...
Hrají: ANETA LANGEROVÁ, ZUZANA FIALOVÁ, VIKTORIE âERMÁKOVÁ ad.
ReÏie: MARTA NOVÁKOVÁ
âR – 1963
Dolby Digital

komedie/drama

(83 minut)
pﬁístupn˘

âERN¯ PETR

Pﬁíbûh mladíka, kter˘ nejist˘m krokem vstupuje do dospûlosti ...
Hrají: LADISLAV JAKIM, PAVLA MARTÍNKOVÁ-NOVOTNÁ, JAN VOSTRâIL ad.
ReÏie: MILO· FORMAN
ANGLIE – 1985
Dolby Digital

stﬁeda

BRAZIL

19. hodin

(107 minut)
pﬁístupn˘

8 HLAV ·ÍLENSTVÍ

25.
00

drama/Ïivotopisn˘

sci-fi/drama/fantasy

(131 minut)
pﬁístupn˘

Jak snadné je stát se nepﬁítelem státu – vize nedaleké budoucnosti...
Hrají: JONATHAN PRYCE, ROBERT DE NIRO, KATHERINE HELMOND ad.
âESKÉ TITULKY!!!
ReÏie: TERRY GILLIAM

27.

ANGLIE – 2017
Dolby Stereo

pátek

EARTH: ONE AMAZING DAY

19. hodin
00

dokumentární

(95 minut)
pﬁístupn˘

Jak snadné je stát se nepﬁítelem spoleãnosti...
Hrají: ROBERT REDFORD, JACKIE CHAN ad.
ReÏie: PETER WEBBER, RICHARD DÁLE, LININ FAN âESKÉ TITULKY!!!

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. ZÁ¤Í 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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