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Máme staronového prezidenta, 2 853 390 voličů jásá, 
2 701 206 voličů nejásá. Velmi těsné vítězství, velmi 
těsná prohra. Řečeno slovy vzájemných oponentů: 
Plná hospoda IV. cenové skupiny, plná kavárna. Jak 
se jednotlivci těchto dvou polovin snesou v jedné 
republice? Mohou spolu jít na pivo, nebo na kávu? 
Koneckonců, není to premiéra, před pěti lety to bylo 
s volbou prezidenta podobné, a možná se to dodnes 
nezlepšilo.

Protože nejsem odborník, psala bych příliš emotivně. 
I když si myslíme, že naše republika je prasklá napůl, 
a že v historii to bylo jinak, není tomu tak. Nevěříte? 
Předám tedy slovo odborníkům, a sama zůstávám 
v kavárně. Je mi tam líp a mám tam kamarády: na 
Hluboké by se nás v kavárně tlačilo 55 % volících 
občanů s panem Drahošem, oproti 45 % volících pana 
Zemana. Volilo 71 % občanů města.

Drahoš ovládl tradiční pravicové bašty a  centra 
národního obrození
Prezidentské volby potvrdily mnoho století trvající 
rozdělení České republiky. Jedná se o  velmi 
reprezentativní volby. Účast voličů byla procentuálně 
třetí nejvyšší ze všech možných voleb v  dějinách 
České republiky, hned po parlamentních volbách 
v  letech 1996 a 1998. Účast tedy byla, pro mnohé asi 
překvapivě, dokonce ještě zhruba o  dva procentní 
body vyšší než ve vyostřených parlamentních volbách 
v roce 2006, kdy se na straně jedné podařilo ODS v čele 
s Mirkem Topolánkem mobilizovat voliče s nabídkou 
pravicového programu po osmi letech vlád s převahou 
ČSSD a na straně druhé se podařilo novému předsedovi 
ČSSD a premiérovi Jiřímu Paroubkovi oživit levici.

V  těchto prezidentských volbách byli zjevně 
mobilizováni jednak voliči Miloše Zemana a  jednak 
voliči proti Miloši Zemanovi. Podle průzkumu 
zveřejněného Českou televizí sice i  Zemanova 
protikandidáta Jiřího Drahoše volila větší část lidí kvůli 
jemu samotnému (Drahoš ostatně sesbíral nejvíce 
podpisů pro svou kandidaturu ze všech kandidátů), 
přece jen však se jedná o  člověka mediálně nepříliš 
známého, politikou dosud nepolíbeného, s  nestabilní 
podporou, kterého nezanedbatelná část lidí volila 
právě proto, aby z Hradu odešel jeho protihráč.

Výsledky těchto voleb jsou reprezentativní také 
proto, že na rozdíl od voleb do sněmovny byly ve 
druhém kole logicky na výběr jen dvě varianty 
a republika se rozdělila zhruba na dvě poloviny, navíc 
poměrně nesmiřitelné, nebo přinejmenším principiální 
(např.  ohledně zahraničního směřování). Zároveň se 
tyto volby lišily i od předchozích prezidentských voleb 

(před pěti lety), kdy proti Zemanovi stanul ve druhém 
kole kandidát mediálně označovaný a vcelku všeobecně 
považovaný za kandidáta „pražské kavárny“. Tehdy tak 
zůstala mezera reprezentovaná potenciálními voliči, 
kteří by sice nevolili Zemana, ale ani „kavárna“ nebyla 
jejich šálkem kávy. Volební účast tak byla tehdy ve 
druhém kole o  7,5 procentního bodu nižší než nyní, 
ačkoli se v  médiích zdály i  tehdejší volby vyhrocené. 
Ony vyhrocené opravdu byly, ale jen pro část veřejnosti.

Nynější Zemanův vyzyvatel Drahoš nebyl přímo 
spojen s  „pražskou kavárnou“ a  navíc byl evidentně 
podporován lidmi, kterým Miloš Zeman před pěti 
lety ještě nevadil a  jejichž postoj k Zemanovi se tedy 
změnil během jeho prezidentského období (zřejmě 
v souvislosti s jeho působením ve funkci).

Rozdělení republiky nemůže být pro znalce historie 
či alespoň dřívějších voleb překvapením. Drahoš 
zvítězil v Praze a okolí a dále uspěl zejména na území, 
kam kdysi přišly východoslovanské kmeny Bílých 
Charvátů (severovýchodní Čechy a  část středních 
Čech ovládané kdysi Slavníkovci) a  Doudlebů či 
Volyňanů (jižní Čechy). Krkonoše a  jejich podhůří 
(popřípadě i Orlické hory s podhůřím) a v některých 
případech i  jižní Čechy vykazovaly odlišné chování 
od zbytku území dnešní České republiky při mnoha 
událostech v  dějinách od husitského hnutí přes 
selské povstání, národní obrození či vítání císaře 
Františka Josefa I. po prohrané válce v roce 1866 až po 
pravidelné nadprůměrně dobré výsledky pro pravici 
v porevolučních dějinách.

Tentokrát se toto rozdělení ukázalo zcela jasně, 
ovšem s  přihlédnutím k  faktu, že venkov obecně 
měl tendenci volit spíše Zemana, zatímco ve větších 
městech vyhrával až na výjimky Drahoš.

Jak dopadly volby v tradičních pravicových baštách? 
V Jilemnici získal Drahoš 56,8 %, v Jablonci nad Nisou 
53,8  % (což je ovšem na jablonecké poměry slabý 
výsledek), v  Červeném Kostelci 57,9  %, v  Letohradu 
dokonce 62,9 % a v Poděbradech 60 %.

Článek: ANALÝZA, Drahoš ovládl tradiční pravicové 
bašty a centra národního obrození

Autor: Jakub Černý, redaktor Sdružení novinářů 
Free Czech Media, kteří připravují obsah pro Svobodné 
forum a Forum 24. Free Czech Media je zapsaný spolek, 
jehož cílem je obrana ústavního práva na svobodu slova, 
šíření svobodných informací, tvorba kritické publicistiky 
a  šíření povědomí o  potřebě svobodných médií 
v demokratické společnosti jako nezbytného prostředku 
pro veřejnou kontrolu politické moci.

A  v  souvislosti s  právě proběhlou prezidentskou 
kampaní, přidávám hezké motto. Třeba pro příště:

Pět strážců řeči
1. Je to pravdivé?
2. Je to laskavé?
3. Je to prospěšné?
4. Je to nezbytné?
5. Je na to vhodná doba?

Joan Halifax
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Městský úřad blahopřeje občanům, 
kteří v měsíci únoru oslaví významná výročí

Hanzalová Ludmila Hluboká 95 let
Hrubešová Růžena Hluboká 93 let
Kubovská Růžena Hluboká 91 let
Štýfalová Miloslava Poněšice 90 let
Tlačilová Marie  Hluboká 85 let
Kozáková Ilona  Hluboká 85 let
Andresková Erika Hluboká 85 let
Remtová Milena Hluboká 85 let
Tomandl Jaroslav Hluboká 80 let
Selner Milan  Hluboká 80 let
Dorovínová Božena Líšnice  75 let
Kolářová Božena Hluboká 75 let
Maršálková Anna Hluboká 75 let

V měsíci únoru oslaví 50 let společného života „Zlatou 
svatbu“ manželé Michal a Jana Dorovínovi z Munic.

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

Narodili se
Čechová Ela  Hluboká
Holšan Lucas  Hluboká
Vácha Jonáš  Bavorovice
Stropnický František Hluboká
Hart Hugo  Hluboká
Zvánovcová Marianna Hluboká
Bubnová Julie Elena Hluboká
Máchalová Věra  Hluboká

Opustili nás
Šíma František  Hroznějovice
Vlk Jaroslav  Hluboká
Bezlerová Marie  Kostelec

Společenská kronika

ZPRÁVY 
Z RADNICE

■ Rada města se seznámila s upraveným návrhem rozpočtu na rok 2018 
v  členění příjmy a  výdaje. Předložený návrh rozpočtu je schodkový 
a  počítá s  použitím předpokládaného přebytku hospodaření. Finanční 
výbor projednal návrh rozpočtu dne 8. 12. 2018 a doporučil radě města 
rozpočet o  některé položky, a  po zapracování změn předložit rozpočet 
zastupitelstvu města ke schválení.

■ Jihočeský kraj vypsal dotační programy na rok 2018. Mimo jiné byly 
vypsány na tyto programy:

1) Podpora sportu – program je zaměřen na rekonstrukci stávajících 
sportovišť či na zázemí stávajících sportovišť. Dotace je ve výši 80  % 
požadovaná spoluúčast žadatele 20 %.

Opatření 1  – na pořízení nové světelné informační tabule na zimní 
stadion, předpokládané náklady 215 tis. Kč vč. DPH

Opatření 2 – na stavební úpravy a rekonstrukce klubovny, šaten a soc. 
zařízení ve sport. areálu v Bavorovicích na rok 2018 jsou 642 tis. Kč vč. 
DPH

2) Podpora kultury – opatření je určeno na podporu všech kulturních 
žánrů. V  rámci tohoto programu by bylo možné požádat o  dotaci na 
pořádání tradičních hlubockých slavností (Slavnosti vína, Rybářské 
slavnosti) s předpokládanými náklady ve výši 150 tis. Kč) Dotace je 70 %, 
požadovaná spoluúčast žadatele 30 %

3) Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje. Tento program se zaměřuje na zkvalitnění vybrané 
požární techniky a  materiálně technického vybavení SDH obcí. Dotace 
je ve výši 70 % požadovaná spoluúčast žadatele 30 %. Max. výše dotace je 
1 mil Kč.

SDH Hluboká má zájem podat žádost o dotaci na pořízení hliníkové 
lodě s příslušenstvím a přenosného osvětlovacího systému

SDH Kostelec má zájem podat žádost o dotaci na rekonstrukci podlahy 
hasičské zbrojnice a dále na pořízení 4 ks dýchacích přístrojů

SDH Purkarec má zájem podat žádost o dotaci na pořízení kalového 
čerpadla

SDH Hroznějovice má zájem podat žádost o  dotaci na pořízení 
motorové stříkačky

SDH Bavorovice nemá zájem o tuto dotaci požádat

4) Kulturní dědictví  – opatření č.  II. obnova drobné sakrální 
architektury – opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů 
drobné sakrální architektury. Do tohoto dotačního programu by bylo 
možné podat žádost o dotaci na opravu křížků:

- křížek u odbočky u zemědělského areálu v Municích
- křížek u Sudárny – Popravčí vrch
- křížek u altánku na cyklostezce Hluboká – Munice
- křížek u hřbitova v Kostelci
- křížek v poli u vodárny v Purkarci
Předpokládané náklady jsou celkem cca  80 tis. Kč. Min. spoluúčast 

žadatele 30 %, dotace 70 %. Max. výše dotace je 50 tis. Kč

5) Úcta k předkům – opatření je určeno mj. na opravy a rekonstrukce 
pomníků a pamětních desek ve vztahu k světovým válkám. Bylo by možné 
požádat o  dotaci na opravu válečných pomníků v  Hluboké, Purkarci 
a  v  Kostelci. Dotace je 90  %, min. spoluúčast žadatele 10  %. Max. výše 
dotace je 70 tis. Kč.

■ Rada města souhlasí s cenou vodného a stočného na rok 2018 ve výši 
roku 2017, tj. 78,63 Kč/m3

■ Pan Karel Vácha oznámil, že TJ obdržela příslib od MŠMT na dotaci 
ve výši cca  7,9 mil. Kč na akci „Stavební úpravy a  přístavba fotbalové 
tribuny a šaten“. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit 
případný doplatek rozdílu mezi vysoutěženou cenou a  poskytnutými 
prostředky MŠMT.

Z jednání rady
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ROZHOVOR

Dej Bůh štěstí, pivovárku
Pivovar na hlubockém náměstí oslavil své první 
narozeniny. Samozřejmě jsme se museli pana 
Michaela Macháčka zeptat, jaký byl první rok 
v  životě pivovarnickém. Narozeniny jsou už ve 
společnosti přátel hlubockého pivovárku hlubockým 
pivem zapité a radostí a muzikou oslavené.

Kdy byl loni ten den D?
Pro veřejnost 26.  leden, ale pozor! Ještě před 
tím, na Tři krále jsme tehdy dali do Solidní 
Šance a  k  Hájkům na čep Kašpara, Melichara 
a Baltazara, takže slavíme – a s velkou chutí, znáte 
nás! – vlastně dvoje narozeniny.

A jak tedy letos? Spokojenost? Kde se pivo vaří, 
tam se dobře daří?
Musí se dařit, nemáme na vybranou, úvěry za 
nás nikdo nezaplatí. Máme ještě rezervy a  už 
víme, kde nás bota tlačí. V  loňském roce nula 
jsme jeli na 80%, což je pro začátek vynikající, ale 
letos hodláme vytížit lidi a  stroje na vysněných 
100%. Vloni jsme vystavili 900 hl piva, poplácali 

jsme se po ramenou, ale potenciál 1200 hl je 
lákavý. S  nultým rokem nicméně vyslovujeme 
spokojenost, projekt vypadá nadějně.

Jaké pivo je obvykle na čepu?
Tři králové se čepují pravidelně. K tomu speciály 
k  různým příležitostem, takže zatím jsme 
vyrobili – a co je důležité – taky prodali, celkem 
10 druhů piva. Snad tedy neděláme ostudu 
malým pivovarům, které zdobí právě rozmanitost 
a  pružnost. Pivní trh je dychtivý, náročný a  od 
malých pivovarů se častá obměna sortimentu 
očekává.

Jak se pozná, které pivo nejvíc chutná?
Snadno. Podle tabulkového výstavu a  šeptandy, 
tady přeci všichni rozumí fotbalu a pivu… Pivaři 
nedopřávají pivovarníkům dobu hájení, pivíčko 
jim buď chutná, nebo ne. Tečka. My neměli 
potuchy, které z našich piv se stane erbovním, ale 
už je to jasné – spodně kvašená světlá jedenáctka 
jménem Melichar. Co do ohlasů milovníků piva 

taky zabodoval vídeňský ležák s  vlasteneckým 
názvem Republika. Však taky oba ležáky 
posíláme do únorové prestižní soutěže Zlatá 
pivní pečeť a  necháme se překvapit, jak se naši 
miláčkové ukážou… Mimochodem, náš vrchní 
sládek pan Valenta vloni na Zlaté pečeti silně 
bodoval, bohužel tehdy s  konkurenční značkou, 
tak uvidíme.

Ocenění Zlatá pivní pečeť, udělovaná 
v rámci pivovarnické přehlídky International 
Beer Festival Budweis, je nejprestižnější 
pivovarnickou cenou v České republice. Vděčí 
za to jak dlouholeté tradici, tak zejména 
zájmu samotných pivovarů, domácích 
i  zahraničních. V  roce 2017 se soutěžním 
degustačním testům podrobilo 222 pivovarů 
z  18 zemí. O  tituly bojovalo 1007 výrobků. 
Expertní degustace se uskutečňují za 
účasti odborníků v  oblasti pivovarnictví, 
potravinářství a certifikace kvality.

B&B POLYGRAFIE s.r.o. Kancelář - L. B. Schneidera 569/3, 370 01 České Budějovice  IČ: 28157397        www.bbpolygrafie.cz
    Sídlo - Suchovrbenské nám. 2724/7, 370 06 České Budějovice DIČ: CZ28157397 obchod@bbpolygrafie.cz

Klient: Pivovar Hluboká 

Zakázka: Logotyp Pivovar Hluboká Datum odeslání: 18. 1. 2017

Autor: Veronika Dítková
Barevnost:
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ROZHOVOR

Dej Bůh štěstí, pivovárku

Kdo vymýšlí ty krásné názvy vašich piv?
Pan hostinský a pivovarník v jedné osobě, skromně: 
Bez komentáře!

(Takže netušíme, kdo by to mohl být?)

Vy snad???
Nějací andělé. K další otázce prosím…

Jaká je Republika?
Světlá dvanáctka, ležák vídeňského typu s obsahem 
alkoholu přes pět procent. Fakt výtečná.

Co to znamená vídeňský typ?
Vaří se podle staré receptury z poloviny 19. století, 
používají se trošku jiné suroviny, hlavně slad, 
i  výrobní postup. Ostatní je tajemství, ani naši 
sládkové, kteří Republiku vymazlili, by vám víc 
neřekli… Tím, kdo ladí a  vymýšlí receptury, je 
vrchní sládek Míla Valenta, on je tím garantem 
s  kulatým razítkem, to on přísně sleduje, jak se 
dodržují pravidla hry. Sám by ale na všechno 
nestačil a  možná ani netušil, jak učenlivého 
a  zdatného žáka mu v  osobě Aleše Chrta 
přivedeme. Pan Chrt dnes řídí výrobu, pivovar 
dokonce ovlivnil i  budoucnost jeho syna, který 
úspěšně studuje na střední potravinářské škole 
obor – sládek!

Takže letos při stoletém výročním roce vzniku 
České republiky budeme pocucávat Republiku. 
To je krásné a vlastenecké.
Také se nám to líbí, zvlášť v  dnešní povrchní 
sklerotické době. Ale hlavně ať chutná, že ano?

Takže samé pozitivní zprávy. Přežili jste, jdete 
do soutěže…
Jak jsem řekl, musí to svištět, jiná varianta není. 
Trh se zahušťuje, lid konzumentský je zhýčkaný 
a  stále náročnější. Skoro nemravná nabídka 
laciných europiv v  supermarketech nás menší 
podsekává, poctivé řemeslné pivo bez chemie 
nedokážeme vyrobit ani za jejich prodejní cenu. 
Naštěstí se najde dost zákazníků, kteří kvalitu 
nepoměřují s  cenou v  regále a  klidně si připlatí.  
Ó, jak nadějné…

Prodáváte také jinde než na Hluboké?
Expandujeme zatím velmi něžně, ale vzhledem 
k  očekávanému zvýšení výstavu už jde část 
produkce do Budějovic, něco málo do Prahy. 
A  také sníme o  prestižních výšinách, intenzívně 
jednáme o  jednom výjimečném místu tady na 
Jihu, ale víc vám k  tomu zatím neřeknu, ani 
kdybyste mě mučila! Stále ovšem platí, že hlavním 
odbytištěm zůstává hlubocké náměstí, tedy 
Pivovarský šenk, Solidní Šance a U Hájků.

Chystáte také Pivovarskou sešlost. Co to bude?
Loni jsme si jako vyjukaní netroufli na větší akce, 
letos už si věříme. Jednak budeme vyjíždět na akce 
po republice a na oplátku pozveme na 16. června 
kolegy z bývalých schwarzenberských pivovarů na 
tzv.  Pivovarskou sešlost, škaredě řečeno Bierfest. 

Termín je daný, o  programu budeme veřejnost 
včas informovat a žízeň už máme teď!

Pane pivovarníku. Mě zaujala pivovarem 
propagovaná soutěž každé 4. pivo zdarma! Co to 
ale znamená pro ženy, pro které je už vypití dvou 
piv maximum? Není to diskriminace?
No, takhle, ženy, aby na tom netratily, by se měly 
občas mrknout na Postřižiny, dobře sledovat 
Francinovu Maryšku a to by v tom byl čert, aby se 
nenaučily pít pivo z krýglu!

A čím se ještě můžete pochlubit?
Chlubílků je všude dost, tak se zeptejte radši jich… 
Ne vážně, podle ohlasů se zdá, že rekonstrukce 
zchátralého baráku se podařila. Z  náměstí se, 
hlavně v létě díky teráskám, konečně stalo docela 
vyhledávané místo, to je krásný pocit. Hrálo se 
divadlo, koncertovalo, během adventu se tu sešlo 
snad celé město. Jo a taky se hodně pilo hlubocké 
pivo… Jestli se podaří radnici dotáhnout některé 
plánované revitalizační aktivity, tak by se z náměstí 
mohl stát docela hezký kousek zeměkoule. Těšíme 
se a rádi přiložíme ruku k dílu, to si pište.

Budeme mít krásné centrum města, které 
je dosud zakleté jako v  pohádce a  odkryté 
jen napůl. A  navíc si myslím, že neexistuje 
společenská událost na veřejném prostranství, 
ke které by se nehodilo čepované pivo!
Taky si myslím. V Čechách nebo třeba v Bavorsku 
má výroba a pití piva přeci obrovskou a  slavnou 
tradici. Jestliže už tady ten pivovar na Hluboké 
zase po sto letech máme a daňového poplatníka to 
nestálo ani korunu, protože jedeme bez dotací, tak 
si tedy nafoukaně myslím, že se nám oprávněně 
víc tleská, než nadává.

Copak někomu se pivovárek může nelíbit?
Když děláte něco, co je hodně na očích, přijde 
kromě chvály taky kritika, to k životu patří, ne? Je 
opravdu minimální, nehltám jí, ale nejsem blázen, 
abych si myslel, že jsou na světě jenom samí 
příznivci. Dá se říct, a teď nemluvím o pivovaru, 
že čím se společnosti líp daří, tím jsou někteří 
nespokojenější a hledají terče, kde se dá, často bez 
znalosti věci, jen tak pro kanál. Ale dost, raději 
něco veselejšího!

Jak reagují na pivovar cizinci?
Skvěle. Němci, Rakušáci nebo Holanďané 
asi očekávají, že v  českém turistickém centru 
s  půlmilionovou návštěvností bude krom jiných 
atrakcí taky nějaký pivovar, když už jsme taková 
pivní velmoc. Rusové nebo Asiaté trochu zírají, 
z domova to neznají. Vesměs se vyjadřují pochvalně 
a  hlavně fotí a  fotí! I  proto nás se společníkem 
Mildou Hájkem tak těší, že náměstí najednou 
ožilo a tolik nám nevadí, že teď na začátku honíme 
každou korunu a že to bude ještě chvíli trvat, než 
se nám investice začne vracet. Náměstí se zase 
stalo místem celodenního setkávání známých 
i neznámých lidiček, to je moc fajn.

Mimo milovníků tekutého zlata jste určitě také 
v hledáčku úřadů?
No jéje, úplná láska! Jistě, jako všude, kontroluje 
nás spousta institucí, vždyť vyrábíme potravinu 
a ještě mírně alkoholickou, ale zatím vše zvládáme, 
i  když těch lejster a  hlášení a  předpisů… Dá se 
s  tím nějak vypořádat, zkrátka je to tak a  basta, 
nemá cenu fňukat.

Mě připadá, že pivovar a  město spolu krásně 
spolupracují…
Možná, že projekt pivovárku pomáhá dobré 
pověsti města, snad to tak je. Já z  toho mám 
chvílemi až dětinskou radost. Pravdou taky je, 
že nám město nekladlo nesplnitelné podmínky, 
naopak. A trochu neskromně věřím, že nám hodně 
lidí z  vedení města upřímně fandí, i  když jsme 
před časem rozkopali půl náměstí, přefikli nějaký 
ten kabel a občas omezili dopravu. Myslím, že je 
pro město taky fajn, že nás jako majitele všichni 
dobře znají, že tady bydlíme a sdílíme s místními 
dobré i  zlé. Dům je citlivě opraven, kouká z  něj 
kus společenské historie podzámčí, pořádáme 
pravidelné hudební večery, pomáháme v  rámci 
možností hlubockým sportovcům, spolkům 
nebo jednotlivcům. A ještě pravidelně provoníme 
centrum města, když se vaří várka!

Náš projekt rozhodně není krátkodobý, ještě se 
zapotíme. Těší nás, že děláme věc veskrze tradiční, 
nic nekalého. Tak to pivíčko na Hluboké prostě 
máme… Děkuji za všetečné otázky, Dej Bůh Štěstí, 
timendum non est!
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… není od Hluboké daleko. Jako v  pohádce: za 
sedmero lesy a  sedmero údolími, podél Velké 
řeky a  za Hroznějovicemi směrem východním, 
cestou krásnou krajinou se nakonec ocitnete 
v obci Tuchovice. Hned první upravený bílý statek 
vás uvítá dřevěnou vývěskou: láká na projížďky 
na koních nebo v  kočáře. Kolem rozprostřené 
ohrady s koňmi všech barev a velikostí. Na statku 
rodina: táta, máma, dcera a  syn. Dvě dospělé 
děti se už vydaly do světa. Ve dvoře potkáte dvě 
veselé vlčačky Mušku a Noru. Klasická venkovská 
zvířena jako koza, kravičky, ovce, slepice a kočky 
sem samozřejmě také patří. Nečekaně ale na 
selském dvoře narazíte i na obrovského velblouda, 
kterému na sněhu sice prokluzovaly velké přední 
nohy, nicméně se tvářil docela spokojeně. 
A  nadšeně, pokud ve vaší ruce objeví suché 
pečivo. Doma absorbují teplo blízko u  kamen 
dvě azavačky Azi a Sára, a hemží se tady fenka 
pražského krysaříka Pipi. Pokud to netušíte, 
azavak je plemeno chrta původem z Nigerie, teplo 
má tedy zapotřebí.

Sedáme ke stolu, silnému šípkovému čaji a kávě, 
dobré buchtě, domácímu sýru a klobásám.

Pán a  paní domu, Milan a  jeho žena Šárka, 
vyprávějí o své 1. přírodní jezdecké škole.

Jaká je filosofie statku v  Tuchonicích a  co si 
tady myslíte o koních?
Existují dva proudy přístupu ke koním, jeden 
je materiální a  ten je rozšířený, protože dneska 
všechno v  civilizovaných zemí je vlastně jen 
„materie“ – tedy hmotná podstata. A bohužel – 
ke koním podle nás nejde dost dobře použít jen 
ten materiální přístup. Jenže ono to tak v dnešní 
době naneštěstí všeobecně dopadá. Dneska 
se koně berou jako zážitkový balíček: pro lidi, 
co už si zkusili skok padákem, závodní okruh 
s rychlým autem, tak teď si ještě zaplatíme jízdu 
na koni a hurá, máme další selfíčko. K tomu jsou 
dobré jezdecké kluby, které mají za 10 milionů 
postavenou jezdeckou halu, tam se člověk může 
předvádět a  setkávat s  podobně smýšlejícími 
jezdci. Jezdí se tam takové ty nacvičené cviky 
a  vy si s  tím koněm, na kterém sedíte, nejen 
nepopovídáte, vy se o něj vlastně ani nezajímáte. 
Vy možná ani nevíte, jestli sedíte na kobyle 
nebo valáškovi. A  všichni jsou tam tak trochu 
odtržení od reality…

Anebo?
Anebo si zkusíte takové to pracovní jezdectví. 
Být s  koňmi tak, jak člověku bylo dáno. 

Potřebuješ je při práci, nebo v životě, jezdíš na 
nich, učíš se o nich a s nimi, tak jak to funguje 
všude ve světě, jak jsem poznal a zažil při svých 
cestách. To je ten druhý proud, který z kontaktu 
člověk a  kůň může vzniknout, takový vědní 
obor: člověk a  příroda. Zajímáš se a  žiješ svůj 
život se životem toho zvířete. A  nemusí to být 
jen kůň.

Tak jako když jsi dřív přijel jako malé dítě 
k babičce a dědovi na statek?
Třeba tak. Jako všude, kde koně fungují jako 
součást společenství a  potřebuješ je ke svému 
životu. Pokud žiješ v  horách v  Argentině, 
potřebuješ na koni dojet dolů do města 
k  doktorovi. Kovbojové v  Americe potřebují 
koně ke své profesi honců stád. Nebo žiješ na 
statku v  jihočeské krajině a  chceš na koních 
tou krajinou jezdit s  rodinou a  dětmi. A  ještě 
si k  tomu pozveš přátele, nebo děti, které po 
koních a přírodě touží.

Vystudoval jsi zemědělskou školu. Jak dlouho 
máš koně ve svém životě přítomné?
Myslím, že Milan je měl v  sobě přítomné ještě 
před narozením – usmívá se Šárka.

Našli jsme koňské nebe…
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Můj děda prošel první světovou válkou u koní, 
ač byl lékárník, vysvětluje Milan. V přístupu ke 
koním používal španělskou školu a jezdil na koni 
až do své smrti. U nás prostě koně byli, povídalo 
se o nich, vnímal jsem je odmalička. Jezdil jsem 
na venkov, do místa, kde až do roku 1975 zůstali 
soukromí zemědělci, byl jsem u koní. Jenže pak 
to skončilo, vystudoval jsem, byla tady určitá 
politická scéna, taková, co nedovolovala, aby 
člověk dělal to, co chtěl dělat a byl tím, čím být 
chtěl…

A na to můžeš reagovat buď rozumově, nebo 
se nechat nést osudem, náhodami. Byl jsem 
ve světě, hodně daleko ve světě, v  Německu, 
a  Americe, Kanadě, zažil spoustu událostí, 
stěhoval se z  místa na místo. Nebyl jsem 
emigrant, protože jsem odešel za příbuznými. 
Ale nebyl jsem v Čechách. Nicméně představa, 
co bych jednou chtěl dělat a kde bych chtěl být… 
se mi najednou po těch letech splnila. Takže jsem 
si asi tenhle statek a jižní Čechy nějak „vyčekal“. 
Něco se otočilo a já se vrátil. Takže já jsem občas 
byl jako semínko z kytky, co letí vzduchem a vítr 
ho nese někam, kde má být… a tam spadneš do 
trávy a zapustíš kořínky.

Tady je to správné místo k zapuštění kořínků?
Když člověk má něco v  srdci, tak to přání ve 
vhodnou dobu vykvete. Najednou jsme tady, 
já a  Šárka, děti, je tady dobře postavený suchý 
statek, ideální krajina, divočina uprostřed 
civilizované krajiny…

Můžeš tou krajinou projíždět, protože 
místní majitelé nejsou tak striktní, jako třeba 
v  Německu, kde je vše soukromé zakázané 
a  oplocené. Projíždíme lesem, a  přestože jsme 
na začátku zamotali hlavy myslivcům, když 
nacházeli bobky našeho velblouda – hromádku 
kulatých „mozartových koulí“ a  netušili, kdo 
je v  lese nechal, dneska už nám v  lese mávají 
a smějí se na nás.

Velbloudí bobky jsou zdrojem recese i našich 
kamarádů hospodských  – jednou je z  legrace 
sypali do kornoutů a prodávali v letní zahrádce 
hostům jako „ideální zahradní hnojivo ze 
sušených velbloudích bobků“. Prý stačí jeden 
bobek do květináče a kytky kvetou po celý rok, 
směje se Šárka.

Je třeba říct, že Šárka se zvířaty mluví telepaticky 
nebo jim domlouvá krátkými sykavkami, 
takovou psí či koňskou řečí. Opírá si čelo o čelo 
s  arabskými kobylkami. Od koní i  velblouda 
dostává pusu na tvář. Indický tur se k ní tiskne 
s důvěrou indických posvátných krav.
Buvol prý kamarádí s  velbloudem, ale ten zimu 
tráví povětšině ve stáji, a  tak teď je bohužel na 
pastvištích opuštěný. Čeká na jaro, až se k němu 
kamarád zase připojí. Velbloud dvouhrbý si 
momentálně krmí jen jeden hrb. Protože má 
dostatek krmiva, není důvod, aby si tvořil zásoby. 
Na sněhu mu to klouže, jeho velká široká kopyta 
mu dovolují sáňkovat po dvoře…

Šárko, jak jsi to měla s koňmi ty?
Člověk buď zvířata rád má, nebo nemá, to je 
taková vrozená vlastnost. Za socialismu koní 
moc nebylo, dostala jsem se spíš do kravína 
než ke koním. Měla jsem podanou přihlášku 
na zemědělku do Nových Hradů, chtěla jsem 
ke kravičkám a prasátkům. Ale přišli náboráři, 
a  já se nechala přemluvit, protože jsem byla 
i  trochu výtvarně zdatná  – a  vystudovala 
jsem laboratorní zubařinu. Všichni mě totiž 
odrazovali, abych nechodila kravám utírat ocasy. 
Stejně jsem nakonec od té práce odešla. Tady na 
statku je můj ráj. Práce se živým materiálem, 
s bytostmi, ať už jsou to koně, jiná zvířata, nebo 
lidi, mě baví. Krásně se to tady prolíná. O koně 
jde v druhé řadě, v první řadě mám lidi.

Nejsem nějak zarytý koňák, že bych se 
věnoval jen koním, říká Milan. Celý svůj život 
jsem pracoval nejdřív s dětmi, pak s dospělými, 
ve firmě v Praze organizoval lidi a v cizině také 
s lidmi. A najednou poznáš, že těm všem lidem 
něco chybí. Že se všechno ubírá jen jedním 
směrem, k tomu materialismu ve všech polohách 
a  jedna část prožívání světa nám všem chybí. 
A já vycítil, že je potřeba taky něco dát. Člověk 
něco nasál, něco se naučil, a teď by to měl předat 
dál, ostatním. Koně jsou k tomu skvělý materiál, 
úžasný katalyzátor.

Ke psům si i městský člověk dokáže najít vztah. 
Ale z koní, zvláště těch rychlých sportovních, 
má měšťák spíš respekt… Vy tady máte ve 
stádu různé koně, dobré pro amatéry?
Máme tady všecko, od prcků po větší koně, od 
naprostých flegmatiků po rychlé arabské koně, 
je tady dokonce mula, kříženec koně s  oslem, 
ta sem přišla s maminkou v břiše a narodila se 
jako překvapení, které nikdo nečekal. Máme 
plnokrevné koně, kladrubské, a  další, u  nás si 
každý vybere. Podstatné je, že jsou to hodní 
koně a že maximálně dbáme na bezpečí všech, 
lidí i koní.

Jak jste své stádo posbírali?
Musíš začít jako Baťa: to znamená mít systém. 
Vezmeš krosničku, prodáš krém na boty 
a tkaničky, trochu vyděláš a přidáš ještě leštidlo. 
Takže začínáš s  málem. A  začneš rozlišovat, 
co vlastně chceš a  co pro koho potřebuješ. 
Protože pro člověka, který koně nerozeznává, 
jsou všichni koníci stejní, čtyři nohy, různá 
výška, bělouš nebo vraník nebo plavý… 
A  přitom je to tak hluboká problematika, 
donekonečna nacházíš rozdíly a máš problém se 
v  tom vyznat, i když jsi čím dál víc zkušenější. 
Jsou koně různých plemen, ale také různých 
povah, naprosto klidní anebo takoví, které 
k  smrti vyděsí prasknutí větve pod kopytem. 
Musíš nejen rozumět plemenům, ale i  koňům 
samotným. Musíš je učit. To není jen o  tom, 
že tohle plemeno je klidné. Musíš ty koně také 
vychovat. Musíš je mít pod dohledem svého Já.

Je to o  tom, že ten kůň váží 500 kilo, má 
neuvěřitelnou sílu, utáhne vůz, unese jezdce, 
a ty mu dáš do pusy šňůrku – a on tě poslouchá. 
Přitom kdyby chtěl… může si dělat cokoli, co 
chce on. Ale on nechce dělat nic jiného, než tě 
poslouchat.

Šárka: Koně jsou udělaní tak, aby byli lidem 
ku prospěchu. Vidí nás velké. Chtějí nás tak 
vidět. Použiju myšlenku, ke které jsem nebyla 
vychovaná, ale ono to tak asi je: Byli člověku 
daní pánembohem, aby nám pomáhali. Byli 
stvořeni tak, aby respektovali člověka a  jeho 
vyšší vědomí. Ale my bychom toho neměli 
zneužívat. Koně nás dobře znají a  ví o  nás 
hodně. Stačí, aby arabka přišla, očichá si tě a má 
jasno, jaký jsi člověk.

Milan: Já to vnímám tak, že ti, co nás tady na 
planetě vysadili, nám koně a  podobná zvířata 
dali proto, abychom měli dopravu. Zvířata 
mají udělaný software tak, aby byli s  námi 
kompatibilní. A lidi, co žijí na pouštích, jsou zase 
kompatibilní s  velbloudem. To je další „stroj,“ 
který lidem pomáhá.

ROZHOVOR
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Když vejdeš ke koním do ohrady, podíváš se 
na koně a on jde k tobě, chce tě. Nebo ucukne, 
protože se tě bojí. Zvíře umí velice dobře vyjádřit 
své pocity. A  tak se člověk životem s  koňmi 
musí naučit předávat si ty vzájemné vlny. 
Dorozumíváme se jinak než ústními povely. Ono 
to nejde pojmenovat, napsat, zveřejnit recept. To 
je prostě pojem vyšší inteligence. Ano, můžeme 
být směšní, když to tvrdíme. Není to hmatatelné 
v realitě dnešní doby…

Ale já si myslím, že svítá na lepší časy, říká 
Šárka Milanovi. Už se to trochu začíná rozkrývat 
a čím dál víc lidí vnímá, že život není jen to, co 
je na povrchu.

Nakonec vy můžete porovnávat nejen, jak se 
chová kůň, ale jak se chová velbloud. Ali přišel 
z cirkusu a je opravdu nádherně veliký, pravý 
koráb pouště. A jezdí s vámi i na výlety, takže 
myslím, že v  krajině se vyjímáte jako velmi 
zajímavá karavana  – zvláště na Tři krále. 
Koně, velbloud, lidi a psi…

Náš velbloud je kluk, ale už to není mužský, 
takže je pohodový a  není agresívní, jak někdy 
velbloudi bývají. Jezdí společně s  koňmi, 
a  máme štěstí, že tady ve vsi i  v  okolí jsou lidi 
hodný. Nikomu nevadíme. Třeba v  Poněšicích 
je krásně. Tam je navíc ještě ta báječná pálenka. 
Poznáváme atmosféru v  okolních vesnicích. 
Někde je rozkvetlá, jinde zasmušilá. Jedem si 
a někde se tváří, že nás nevidí. Že tam žádní koně 
nejedou, že tudy nekráčí velbloud. Ale jinde na 
nás volají a lákají nás třeba do letních hospůdek, 
a  právě v  Poněšicích všichni vyběhnou 
a  zdraví nás, mávají a  volají, včetně staroušků 
a babiček… „Přivažte si je tady k plotu a my si 
je pohladíme…“

Jak dokonale ovládat koně? Všechno klape, 
když koně ovládáš uzdou, ale i myšlenkou?
Ano. Když o sobě pochybuješ, nedůvěřuješ si, 
kůň to vycítí. Ale když se pak přesvědčíš o tom, 
že ten vztah tvého chtění a  jeho poslušnosti 

funguje, že to tak je, tak je to úleva a  tvoje 
jistota se v  tobě usadí a  kůň, psi, ale i  děti 
kolem tebe budou spokojení. Všechna zvířata, 
všichni lidi.

Kolikrát jsme lidem, kteří už u nás jezdí delší 
dobu, koně předali a  nechali je jet samotné. 
Jenže koně to zapíchli támhle na mezi a  dál 
nejeli, směje se Šárka. Jezdci, co jim seděli na 
hřbetě, jim totiž nedokázali vložit do hlavy svoji 
myšlenku – jedeme támhle do toho lesa a bude 
to fajn! Kůň, když nedůvěřuje, tak radši neudělá 
nic. On potřebuje vnímat, že víš, co chceš, že ho 
nevedeš do nebezpečí, do nejistoty, které se sám 
bojíš. To je prostě telepatie, mluvíte spolu, i když 
ne nahlas.

Co učíte děti i  dospělé, když k  vám přijdou 
jezdit na koních?
Musíme člověka jezdectví naučit. Jak neporanit 
sebe, ale ani koně, protože my jezdíme v lesích, 
po loukách, brodíme v říčkách, potocích. Svahy 
dolů, svahy nahoru. Jak se bezpečně jezdí, jak 
být slušní k přírodě, jak se v ní chovat, co je to 
soukromý majetek  – protože naše jízdárna, to 
jsou všechno hlubocké lesy okolo až k  Vltavě. 
Tak jako někde v  Argentině nebo Americe. 
A také si vyřešíme i hluboce právní vztah, který 
se týká bezpečí, protože to je taky náročná 
věc: aby se něco nestalo. A  to jde dělat dobře 
s  kamarády, protože ti chápou nás a  my zase 
chápeme je.

Šárka: Za ta léta ťukám na dřevo, že jsme 
byli vždycky všichni opatrní a  nic se nikomu 
nestalo. Za ty stovky vyjížděk, musím říct, že 
pády – pokud byly, nebyly fatální a nebezpečné. 
Většinou se to paradoxně přihodí mužským, 
kterých tady máme na ježdění spíš menší počet 
než dětí a žen. Jenže muži zas mají větší potřebu 
adrenalinu a občas udělají něco, co je vyloženě 
zakázané. A to se nevyplácí.

Milan: Koně byli skvělí pro mužského, když 
spolu s  ním bojoval, nebo s  ním oral. On se 
o něj postaral, měl ho rád, dělal mu pomyšlení, 

aby s ním zase zítra mohl vyjet. To se vytratilo 
a  dnes v  tom koňáctví opravdu zůstala spíš ta 
ženská stránka. Ale najdou se mužský, kteří jsou 
citlivější, mají k tomu vztah. Nemusí to být chlap 
v brnění, s mečem a s mužným vousem.

Za jak dlouho se naučím jezdit na koni?
Lidi chtějí všechno hned. Ale než trochu do 
jezdectví vejdeš, jedna hodina týdně a  aspoň 
dva roky. Všechno chce svůj čas. Kůň je takový 
vyšší level, tam se chyby opravdu nevyplácí. Pes 
je tvor, který tě potřebuje a  zbožňuje za všech 
okolností. Ale kůň tě nepotřebuje. Když bude 
mít možnost a nebudeš mu vonět, dá ti to najevo.

Kdo velí vašemu stádu?
Hřebec tu není, ale je tu kůň, který si myslí, 
že je hřebec. Dělá si ve stádě takové své menší 
stádečko, má kolem sebe pár kobyl, soustředí 
se na to, aby je ovládl, a ony se mu ty potvory 
trochu posmívají.

Jsou u  nás všechno valášci. Rozdělujeme je 
tak, aby byli v  klidu. A  pak jsou koně, kteří se 
nemají rádi, neřeší se nějak fatálně, ale je krásný 
pozorovat ty různé charaktery. Žárlí na sebe, 
chodí spolu, povídají si, tři měsíce kamarádí 
s  jedním a  pak se rozejdou a  zas utvoří jinou 
dvojici. Takhle se pasou bok po boku… a pak je 
najednou konec známosti. Jako lidi. Nastavují 
nám zrcadlo, občas.

Třeba: dáme koňům do žlabu, a máme kobylku, 
takovýho skřítka malýho. A ona to celé krmení 
opanuje. Kdyby se na ní ostatní domluvili, tak 
ji zkopou dokulata, ale kdepak. Jsou slušní, 
stáhnou se, nedokážou se s ní srovnat. Tak jako 
my lidi, když na nás někdo bafne, taky se kolikrát 
neumíme ozvat.

Mláďata na statku? Míváte i hříbata?
Hříbátka míváme, zvládáme i  porod, tedy… 
kobyla ho zvládne. Když ho sama nezvládne 
kobyla, tak je zle. U  krávy se dá pomoct, 
ale u  koní je to těžké. Nenecháváme je rodit 
v  boxech. Jsou na pastvě, dva tři dny předtím 
si hledají místečko, pod nějakým příjemným 
stromem, na trávě. Kobylka ví, kde, jaký má 
důvod slehnout právě tam. A pak přijdou ostatní 
koně, stojí kolem ní, ochraňují ji, pomáhají. Tak 
jako v  přírodě, kdyby byl okolo vlk, nebo pes. 
I my, když v tu chvíli přijdeme nebo třeba později 
den poté, a chceme odvést kobylu s hříbětem do 
stáje, ne, stádo si to nepřeje, a chovají se podle 
toho. Jsou to naši koně, mají nás rádi, ale byly 
situace, vymezovali se proti, prsili se na nás, bylo 
tam napětí.

Realita je, že máte 40 koní. Jak to zvládnete se 
o ně postarat v rodinné sestavě?
Musíme mít systém, vysvětluje Šárka. 
(A nesmíme dělat chyby, dodává Milan.) Každá 
chyba se vymstí.

Musíme být přísní sami na sebe i  na 
koně. Nepracujeme metodou pokus omyl, 
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to si nemůžeme dovolit. My oba jsme přísně 
vychovaní, shodli jsme se na tom, že nás rodina 
vychovávala podobně a  shodli jsme se také na 
tom, že je lepší nebýt líní a  být obezřetní. Že 
je lepší dvakrát více prevence než jednou řešit 
nějaký velký průšvih. Leccos si odpustíme. Je to 
lepší, než abychom dělali chyby.

Mám už taky za sebou kus života, kdy jsem se 
hodně naučil, vysvětluje Milan. Pracoval jsem 
jako šéf v  podniku, který měl nějaký systém. 
A ono je to všechno podobné. Podnik s mnoha 
lidmi má nějaký systém, ale i  rodina o  pár 
členech má svůj systém. Problém téhle civilizace 
je, že věnujeme spoustu pozornosti nedůležitým 
věcem. My si umíme zařídit hypotéku, ovládáme 
účet v  bance a  počítač, umíme nakupovat 
v  supermarketech. Ale nezvládáme rodinnou 
hierarchii a  nadřazujeme věci nedůležité 
těm důležitým. Člověk před 50 lety se vyučil 
řemeslu a dělal ho celý život stejně. Dneska se 
každých pár let mění operační systém počítačů, 
nebo mobilů, zahlcujeme se úplně zbytečnými 
informacemi a nutnostmi. Maminky a tatínkové 
jsou přepracovaní a  babičky už nejsou ty 
babičky, co chlácholily děti a četly jim pohádky. 
Jsou naladěné na úplně jiné vlny.

Zima a léto u vás na statku?
V  létě máme víc povinností jezdeckých, 
společenských, míň krmíme, protože se koně 
pasou. V  zimě je to víc práce s  krmením, na 
statek jezdí spíš štamgasti, skalní okruh známých 
víc zblízka než zdaleka. V  létě sem jezdí hosté 
z  celé republiky. A  hlavně se nám vracejí lidé 
známí. Chceme to tak. Jsme rádi, když jsou to 
dlouhodobé vztahy, jsme přátelé. Ono to jinak 
nejde. Jízda na koni je nebezpečný sport, má svá 
specifika, a musíme být v  takovém – řekl bych 
až intimním poměru. Musíme si vzájemně věřit 
a  ještě si vzájemně důvěřovat a rozumět s těmi 
koňmi.

Už skoro 17  let pořádáme prázdniny pro 
děti s koňmi. Dětské tábory, které jsou tady po 
oba prázdninové měsíce, se střídají po týdnu. 
Poslední běh prázdnin přijedou dospělí. Jezdce 
rozdělujeme podle věku a umu. Máme desetileté 
začátečníky a desetileté pokročilé a tak dál. A ve 
skupině je jich maximálně osm.

Je to asi náročné a únavné?
Unavení jsme, ale až když je po všem. Nejdřív 
nás pohltí prázdninová atmosféra a užíváme léto 
s koňmi a děti tady jsou báječné. Děti bez rodičů 
a bez mobilů. Ano, dalo by se pozvat najednou 
15 lidí, v létě by se v pohodě ubytovali. Ale o tom 
to není, to se nedá uhlídat. Tyhle záležitosti se 
musí držet v  bezpečných mezích. Pokud byste 
jel koňmo s partou 15 nebo 20 lidí, nedokážete 
udržet společnou pozornost a vnímání.

My jsme si to nějak vymysleli, a  musíme to 
dělat dobře. Nejde to tak, že si vyškolíte nějaké 
instruktory, kteří vás zastoupí. Bohužel, to už 

nejste vy. Když máte dobrého zubaře, chodíte 
k  němu. Nechcete ke kolegovi, kterého si 
vyškolil. Možná je taky dobrý. Ale vy jste si ho 
nevybral. My těm dětem tady u stolu, kde všichni 
jíme, musíme do hlaviček natlouct naši vizi. 
A večer tady zpíváme u stolu s kytarou. Děti se 
musí naladit na nás a my na ně. A potom to celé 
vezmeme a přeneseme ke koním.

Jste vegetariáni? Vyznáváte nějaké 
náboženství?
Ne, kdepak, směje se Šárka. Jsme úplně normální. 
Podívej se na stůl. Dobrá buchta. Domácí 
klobásy, tvaroh, sýry. Máme tady i  kravičku, 
svoje recepty, jsme na vsi. Přece na jihočeském 
statku nebudu vařit ze sóji. Makrobiotické či 
jiné proudy se nám vyhýbají, spíš bych řekla, 
že jsem na tyhle směry alergická. Žijeme úplně 
normálně, máme telefon, televizi, počítač.

A  já jsem absolvent řeznické průmyslovky, 
my děláme z  masa, usmívá se Milan. Naopak 
využíváme všeho, co statek nabízí. Nemáme 
zlatý důl, ten statek nás musí živit, tak jako 
živil ty, co tu žili před námi. Takže ovečky, 
býk, a podobně. Akorát není moc čas věnovat 
se zelinářské zahradě, sem tam rajče, ale jinak 
úroda nic moc.

Pracujete na specializaci, kterou jste si zvolili. 
A  ty jsi, Šárko, zřejmě máma, která radši 
pracuje doma na svém. A  i  když má práce 
dost, je dětem k dispozici kdykoli je potřeba.
Než ujíždět za prací a  vymlouvat se na to, že 
peníze jsou důležitější než rodina, jsem opravdu 
radši doma. V životě mi děti nepřekážely. Nikdy 
a  při ničem. Byly tady čtyři děti, ty větší dvě 
už jsou z  domu, a  bývá tady i  hromada dětí 
dalších. V  ničem mi nebránily, v  ničem mě 
neomezovaly. Mám pocit, že jsme ve všem byli 
a jsme svobodní a volní. Jsme s nimi, pracujeme 
a také cestujeme. Naplňují mě a nás oba a dávají 
nám spoustu energie.

Ty jsi, Milane, velký světoběžník. Část života 
jsi prožil v  Německu, Americe, Kanadě. Se 
Šárkou jste se sice poznali v Budějovicích, ale 
cestujete zas a společně.
Byli jsme v  Americe, Argentině, u  klokanů, 
a  cestujeme moc rádi. Je hezké ukázat dětem, 
kde všude ve světě jsem bydlel. Cestování je 
krásné, a můj akční rádius je prostě trochu větší, 
než je obvyklé.

Milan to má v  sobě, říká Šárka, a  já se vezu 
s sebou. Každý jsme jiný a já v něm mám toho, 
kdo mě někam vytáhne. Mám problém opustit 
statek, nejsem si jistá, že mě někdo zastoupí tak, 
jak má, že udělá všechno, co je potřeba. To jsou 
moje pocity a s těmi bojuju. Ne, že bych nerada 
cestovala, to se mně samozřejmě líbí. Možná 
jsou to víc ženské pocity…

Milan: Ale já je mám taky. Protože to mám taky 
všechno na starosti. Ale ty si musíš abstraktně 
představit, co se tady bude dít, až tu nebudeš. 

Kde by mohl být problém. Já se v duchu podívám 
na ohrady, kde jsou zvířata, a hledám, jestli tam 
může nastat nějaký problém, co by mohla zvířata 
udělat, ne – bude to v pořádku. Jsme napojený 
na ty koně. Oni jsou pořád pod naším dohledem, 
i  když sedím v  kuchyni, nebo jsme v  Austrálii. 
Řeknu si, dobré to je, jsou tady lidi, kteří koně 
zajistí, počasí je dobré, zvířata ošetřená, ano, to 
vyjde.

Nejhorší je poprvé, to si říkáš, nemůžu 
odjet, něco mě drží doma. Ale jde o  poprvé. 
Odjedeš, dostaneš se na jinou kolej, a zjistíš, že 
to samozřejmě jde. Že to není problém. Tak jsem 
to kdysi udělal já. Uděláš si kolečko po světě… 
a najednou jsi zas zpátky doma. Je jedno, jestli za 
měsíc nebo za dvacet let.

Jak vás přijali místní lidé?
Dobře. Milan se chová diplomaticky. Vytváří 
dobrou atmosféru, potvrzuje Šárka.

Nastálo jsme tady už od roku 2000. Víš, když 
někdo projde zeměmi s cizím jazykem, a uchytí 
se tam, najde si známé, tak to by bylo, aby se 
nechytil doma. Vždycky jsem vyšel s  lidmi, 
i  když jsem jim šéfoval, nebo někde začínal 
jako dělník… říká Milan. Musíš se naučit 
situace vyvažovat, sem tam nechat po sobě něco 
sklouznout, a  musíš něco vyzařovat. A  když 
člověk někam přijde  – a  já sem poprvé přijel 
s  autem s  německou značkou, tak musíš jako 
první vyjít lidem vstříc, oni jsou tady doma, ty 
musíš pozdravit. Nesmíš dělat hned napoprvé 
velká gesta. Když jdeš k sousedům, tak zaťukej, 
a  když jedeš na koni, musíš pozdravit lidi, co 
jdou po cestě. Učíme i  naše dospělé hosty, aby 
slušně zdravili místní. Nejen aby se chovali hezky 
k přírodě, ke koním, ale i k usedlíkům. A zdravit 
musíš první, i  když jsi ředitel. Hezky radostně, 
upřímně. Ahooooj. Ne, to není faleš. Ty jdeš 
lidem naproti. Protože ty jsi přišel odjinud 
a stojíš v jejich prostoru. Tady jsou oni doma.

Potvrzení toho, že jsem místní, se mi dostalo 
na jedné narozeninové trachtaci ve vsi. Peklo se 
maso, byla pohoda, a  já se k  tomu přichomýtl, 
a  trochu místní dráždil: Pozor na mě, já jsem 
Pražák. A jedna ze sousedek se ozvala: „A ty jsi 
houby Pražák. Ty jsi už náš!“

Tak to je krásné potvrzení, že už vás berou za 
své.
Je to podmínka spokojeného života kdekoli. 
Cítit se přijatý. Pro nás je to důležité. Ta činnost, 
kterou tady děláme, přináší tomu místu určitá 
omezení. Něco může obtěžovat. Něco je fajn, 
je tady oživení zvířaty, pastviny jsou vypasené, 
je tu sklizeno, statek je opravený, snažíme se 
všechno udržovat v pořádku.

Ale pokud budou sousedi naladěni opačně, 
mohou nás brát tak, že to občas nevoní, že jsou 
tu mouchy, že to tu bečí, mečí, bučí, ržá. A  že 
nám koně občas utečou, protože to se prostě 
stává, oni si porazí ohradu a  ženou se přes 
sousední pozemky. Ale sousedi v dobrém volají, 
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tady běželi, dvacet koní, honem pojďte, hlídáme, 
kam běží, pojedeme pro ně…

Žít přírodně, být uspokojený v těch základních 
potřebách, to je to důležité. Úžasný dům, hezké 
auto, to je fajn, ale nepřinese mi to štěstí, pokud 
tam není naplněno toužení, které potřebujeme 
uspokojit.

Jsou kolem nás fajn lidi. Setkávají se rádi mezi 
sebou, nejen u  nás, potkávají se i  mimo statek. 
Jsme taková ústřední centrála a  těší nás, že 
vzniklo předivo vztahů a lidí, kteří jsou rádi, že se 
navzájem poznali, doplňují se a jsou rádi spolu.

A  nás dva taky těší, že jsme spolu. Většina 
podobných statků je vedena spíš ženami, muž 
třeba do toho dá peníze, jakoby dopřeje ženě 
uspokojení jejího zájmu, ale těm koním se zcela 
neoddá a  nevěnuje. Většina kolem stájí bývají 
holky, takové koňačky, co do toho jdou srdcem, ale 
muž koně bere spíš jako prostředek nebo nástroj. 
My máme kliku, že jsme v tom namočení oba.

PROČ UČÍME JEZDIT NA KONI?
Odedávna byli člověk a  kůň kamarádi v  práci, 
v boji, v zábavě. Kůň předával člověku vrcholné 
zážitky s  vrcholnou spokojeností do dalšího 
všedního života. Je to dnes jiné? Je. A proto jsme 
tady.
JAK UČÍME JEZDIT NA KONI?
Připravujeme jezdce různého věku, podle 
individuality člověka, beze spěchu, klidným 
slovem, podle našeho hesla: JEZDÍME PRO 
RADOST!
CO JE CÍLEM NAŠÍ VÝUKY?
Nepřipravíme jezdce na dostihy! Cílem 
naší výuky je porozumět koňské duši, získat 
vzájemnou důvěru, bezpečně překonávat i  ty 
nejobtížnější přírodní terénní prvky.
JAKÉ EXISTUJE JEŽDĚNÍ NA KONI?
Žádné anglické, žádné westernové. Ale jenom 
jediné: BEZPEČNÉ, SE VZTAHEM KE KONI 
A PŘÍRODĚ.
JACÍ JSOU NAŠI KONĚ?
Všech velikostí, věku, temperamentu, zkrátka 
PRO KAŽDÉHO. Ale jedno mají společné: 
JSOU HODNÍ!
JAKÁ SEDLA POUŽÍVÁME?
Různé druhy amerických westernových sedel, 
australská honácká sedla, anglické sedlo.
KDY SE JEZDÍ?
Celoročně, denně, dopoledne, odpoledne, 
navečer a  také dle individuelní domluvy. 

Hodinové, několikahodinové, celodenní 
a několikadenní jízdy.
CO ZNAMENÁ BEZPEČNOST JÍZDY NA 
KONI?
To je nejdůležitější otázka, která stojí nad všemi 
zmíněnými otázkami.
Sedět na živém tvorovi a ještě mu vnucovat své 
myšlenky a  touhy, je opravdu odvážné. Člověk 
proto musí počítat se všemi následky z  toho 
vyplývajícími.
Aby to neznělo tak dramaticky, lze nebezpečným 
eventualitám s úspěchem předcházet:
K  jízdě používat jen hodné koně. Vybrat koně 
dle zkušenosti jezdce. Používat bezpečná sedla 
a pomůcky.
Dodržovat osobní ukázněnost. ŘÍDIT SE VŽDY 
RADOU INSTRUKTORA!
Bezpečné zásady je třeba dodržovat i  při 
ošetřování koní.
STOJÍ NÁM TO VŠE ZA TO?
Největší odměnou za naše snažení je získání 
koňského kamaráda, prožití dobrodružství 
a  romantiky, chvíle napětí, zvyšování 
sebevědomí, duševní odočinek, trénink 
sebeovládání a  vůle, fyzickou zdatnost, 
uvědomění si přírody a  mnoho dalších 
podtitulů.

Milan Straširybka je původem z  Prahy, ale 
jinak se považuje za světoběžníka, který 
souhrou náhod nakonec zakotvil na jihu 
Čech. Od roku 2000 žije trvale na statku 
v  Tuchonicích na Českobudějovicku se 
svou rodinou. Na webových stránkách 
http://www.statekstrasirybka.unas.cz/ jejich 
jezdecké školy objevíte principy, které 
v jezdectví vyznávají.
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Autorem plastiky je akad.  sochař Zdeněk Šimek (*1927 + 1970), který 
absolvoval studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ačkoliv 
samostatná sochařská tvorba se rozvíjela pouhých 15  let, jeho umělecká 
invence se přesto dokázala projevit natolik výrazně, že patří k výrazným 
osobnostem českého sochařství 60. let XX. století. Šimek přišel s vlastním 
pojetím abstrakce založené na čistotě formy, sumárnosti a  jasných 
křivkách tvarů (Petrová, Novák 2006).

Plastika Pupen (výška 127 cm) je vytesaná z bílého mramoru, přičemž 
její název upomíná na tvůrčí sílu samotné přírody. Ačkoliv je hmotná 
a  stabilní, nepůsobí staticky, protože v  sobě skrývá ono napětí „před 
zrozením“, před proměnou v květ (Vomáčková 2006).

Tato plastika je dlouhodobě zapůjčena městu dědici tvorby autora. 
Vhodně doplňuje krajinně cennou lokalitu blízké skalní ostrožny a říčního 
meandru, který se přizpůsobil novému atributu města Hluboká, přístavu 
na řece Vltavě. V  okolí plastiky terénní úpravou vznikne odpočinkové 
místo pro kolemjdoucí.

Literatura:
Petrová, E., Novák L., 2006: Zdeněk Šimek – sochařská tvorba, Arbor 

Vitae, Praha 122.
Vomáčková K., 2006: K 2, Praha, 84- 86

Socha „Pupen“ na nábřeží přístaviště v Hluboké nad Vltavou

Dvě nové provozovny na Hluboké
Přesun provozovny ručního mytí vozidel Čivako
Firma Čivako – ruční mytí aut, se na konci roku 2017 přesunula z ulice 
Tyršova do nově vybudovaného mycího centra v ulici Pod pilou v Hluboké 
nad Vltavou – Zámostí, průmyslová zóna. Najdete zde veškeré pohodlí jak 
pro Váš vůz, tak pro Vás: 2 mycí boxy o velikosti 10x5 metru s průjezdem 
vrat 3,5 metru, recepci s posezením, kávou a malým občerstvením, free 
wifi, možnost zapůjčení náhradního vozidla, rozšíření služeb o  NANO 
technologie, členské a VIP výhody.

Klientům chceme poskytovat 
ty nejlepší služby, proto jsme se 
v  posledních letech zaměřili na 
vzdělávání v  oblasti renovací laků 
vozidel. Tým prošel několika 
školeními v  oblasti voskování 
a broušení laku a v neposlední řadě 
využití NANO technologie.

Těšíme se na Vás a  nezapomeňte 
„Auto je Vaše vizitka“.

Petr Vejvoda, tel. 724 144 396

Cyklo Hluboká
Jakuba Koldy, který v  lednu otevřel v  podloubí na Masarykově ulici 
novou prodejnu, jsme se zeptali, s jakou nabídkou přichází.

Otevřeli jsme prodejnu kol, servis jízdních kol, a další služby následují. 
Nabízíme například renovace starých kol, prodej doplňků na kola 
a podobně. Vítán bude samozřejmě hlubocký občan, který potřebuje servis 
či opravu kola před sezónou. Nabídnout můžeme i „ušití“ kola přímo na 
míru, o tom se rádi se zákazníkem domluvíme. Máme dodavatele, který 
je schopen udělat individuální kolo dle přání zákazníka za slušné peníze. 
Servis poskytneme jak návštěvníkům Hluboké, turistům, v  jednání je 
i půjčovna kol pro výlety po okolí.

Samozřejmě v  nabídce jsou dnes klasická kola, ale také čím dál více 
oblíbená elektrokola. I  ty nabízíme s  poradenstvím pro všechny věkové 
a sportovní kategorie. Samozřejmě na prodejně nejsou vystaveny všechny 
typy kol, ale k dispozici jsou katalogy, a my zvolený model objednáme, 
dodání kola je záležitost velmi krátké doby. Vyplatí se před nákupem 
poradit se s odborníkem – třeba právě u nás – protože vývoj kol je dnes 
velmi rychlý a tak se dá obsloužit jak náročný zákazník, tak ten, který se 
spokojí třeba s  loňským modelem, ale za mírnější cenu. Rádi bychom 
tady zařídili i službu na cyklovýlet s průvodcem, abychom návštěvníkům 
odjinud ukázali ty nejhezčí cyklotrasy.

Co vy a kolo? Jako každý kluk jezdím na kole od pěti let. Pracoval jsem 
ve velké firmě na prodej sportovního vybavení a tam jsem se naučil kola 
jednak montovat, jednak se v nich orientovat. Kola jsou mým koníčkem. 
Za sezónu najedu okolo 4000 km, mám rád i terén a kopečky. Do krajiny 
jižních Čech kolo stoprocentně patří. Přeju všem cyklistům bezpečnou 
sezónu s mnoha nádhernými cyklozážitky, na dobrém a pohodlném kole!

Kontakt: 604 125 573 www.cyklohluboka.cz

Firma ČIVAKO poskytuje služby ručního mytí exteriéru vozidel, 
čištění interiéru vozidel, voskování, leštění a  broušení laků vozidel, 
drobné kosmetické opravy, čištění čalouněného nábytku.

Otevřeno máme od 9-17  hodin, 
jsme tady i  v  sobotu. Přidali 
jsme i  další drobnější služby 
jako zhotovení kroužkové vazby 
dokumentů, digitalizaci starých 
fotografií, a  k  dispozici je u  nás 
i  možnost magnetoterapie 
přístrojem, který u  nás můžete 
vyzkoušet. Jedná se léčebnou 
rehabilitaci pulzním magnetickým 
polem, pomáhá při otocích kloubů 
po zranění, bolestech zad, artritidě a podobně.

Přijďte se k nám podívat, do konce března máme zaváděcí slevy 15 % 
při nákupu cyklo vybavení nad 500 Kč.
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DIVADLO

Hlubocké herečky divadelního seskupení Kříž-žáci si přály hru, kde si 
pořádně zařádí!

A to se povedlo. Italský temperament žen a dívek, různé mužské typy. 
Hádky, žárlivost, hašteřivost a osočování. Ochota naslouchat kdejakému 

drbu, pomluvě, a následné problémy pak řešit zbrkle a bez rozmyslu. Ještě 
že podobné scény známe jen z divadla, a nikoli ze skutečnosti…

Autor této vpravdě lidové komedie zaplněné hašteřivými, poněkud 
naivními, nevzdělanými a  emocemi přetékajícími „obyčejnými lidmi“ 
však své postavy nezesměšňuje a  jejich problémy a  starosti (jakkoli se 
někomu mohou zdát malicherné) nijak nezlehčuje. Protože oni je prostě 
žijí se vší vervou a opravdovostí.

Takže ano. Děvčata si zařádila, muži nakonec emoce uklidnili a  vše 
bude chvíli zalité žhavým italským sluncem… než dojde na další hádku.

Tentokrát je divadlo bez přestávky, což se nakonec ukázalo jako docela 
sympatické. Divák neztrácí nit a herci se můžou do hry položit od začátku 
do konce. Novinkou je společný styl kostýmů, na kterém se herečky také 
podílely, a blízký kontakt s publikem.

Premiéra se líbila, diváci si užili uvolněný večer. A herci zřejmě taky.
Zaplať Pánbu za nastávající divadelní a plesovou sezónu. Jak milé moci 

se jednoduše radovat a žít kouzlem okamžiku.
Díky, milí divadelníci.

Poprask na laguně!

DIVADLO PRAHA
10. 3. 2018

sobota od 17 hodin

divadlo BEZ ZÁBRADLÍ

Další roky ve stejnou dobu
volné pokračování komedie Každý rok ve stejnou dobu…

hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák
režie: Jiří Menzel

cena vstupenky včetně cesty autobusem do Prahy a zpět 600 Kč
odjezd do Prahy ráno

zastávky: Č. Budějovice, České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Ševětín 
a další po domluvě.

Informace o odjezdu a vstupenky prodává
Ing. Jitka Bezděková, kulturní a cestovní agentura

tel.: 728 194 574 nebo 387 965 153
bezdekova.jitka@seznam.cz

DIVADLO PRAHA
14. 4. 2018

sobota od 14 hodin

divadlo HYBERNIA

muzikál Mefisto
láska, humor, napětí, ale hlavně lákavá ďáblova nabídka ve velkolepě 

pojatém muzikálu na věčné téma ztraceného a znovu nalezeného mládí…

režie: Zdeněk Zelenka a Filip Renč, hudba: Daniel Barták
cena vstupenky včetně cesty autobusem do Prahy a zpět 750 Kč

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

a další po domluvě

Informace o odjezdu a vstupenky prodává
Ing. Jitka Bezděková, kulturní a cestovní agentura

tel.: 728 194 574 nebo 387 965 153
bezdekova.jitka@seznam.cz

VOLBA PREZIDENTA v Hluboké nad Vltavou  
I. KOLO  12.1. - 13.1.2018
KANDIDÁT HLUBOKÁ I. HLUBOKÁ II ZÁMOSTÍ BAVOROVICE MUNICE PURKAREC KOSTELEC

HLUBOKÁ 
CELKEM

OKRES 
Č.BUDĚJ JČ KRAJ ČESKÁ REPUBLIKA

HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY %
1  Topolánek Mirek 35 5,11 42 6,20 55 6,18 5 3,24 6 4,76 3 2,45 3 2,45 149 5,37 4 013 4,07 12 696 3,93 221 689 4,30
2  Horáček Michal 69 10,08 74 10,93 123 13,83 24 15,58 16 12,69 17 13,93 7 5,73 330 11,89 10 098 10,24 30 053 9,32 472 643 9,18
3  Fischer Pavel 70 10,23 81 11,96 90 10,12 11 7,14 13 10,31 12 9,83 13 10,65 290 10,45 11 364 11,52 33 046 10,25 526 694 10,23
4  Hynek Jiří 11 1,60 3 0,44 16 1,79 2 1,29 2 1,58 0 0,00 0 0,00 34 1,22 1 356 1,37 4 184 1,29 63 348 1,23
5  Hannig Petr 2 0,29 1 0,14 3 0,33 0 0,00 2 1,58 0 0,00 0 0,00 8 0,28 526 0,53 1 900 0,58 29 228 0,56
6  Kulhánek Vratislav 10 1,46 6 0,88 10 1,12 3 1,94 2 1,58 2 1,63 2 1,63 35 1,26 1 193 1,21 2 714 0,84 24 442 0,47
7  Zeman Miloš 207 30,26 228 33,67 275 30,93 42 27,27 46 36,50 42 34,42 51 41,80 891 32,11 34 512 35,00 121 837 37,80 1 985 547 38,56
8  Hilšer Marek 80 11,69 61 9,01 82 9,22 15 9,74 17 13,49 10 8,19 6 4,91 271 9,76 9 187 9,31 30 281 9,39 454 949 8,83
9  Drahoš Jiří 200 29,23 181 26,73 235 26,43 52 33,76 22 17,46 36 29,50 40 32,78 766 27,61 26 341 26,71 85 584 26,55 1 369 601 26,60
PLATNÉ HLASY 684 677 889 154 126 122 122 2 774 98 590 322 295 5 148 141
ZAPSANÍ VOLIČI 1 064 1 040 1 243 228 168 180 197 4 120 153 205 512 392 8 366 433
VYDANÉ OBÁLKY 687 679 897 154 126 124 122 2 789 99 133 324 098 5 180 290
VOLEBNÍ ÚČAST 64,57 65,29 72,16 67,54 75,00 68,89 61,93 67,69 64,71 63,25 61,92

II. KOLO 26.1. - 27.1.2018
KANDIDÁT HLUBOKÁ I. HLUBOKÁ II ZÁMOSTÍ BAVOROVICE MUNICE PURKAREC KOSTELEC

HLUBOKÁ 
CELKEM

OKRES 
Č.BUDĚJ JČ KRAJ ČESKÁ REPUBLIKA

HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY %
7  Zeman Miloš 295 42,69 322 44,29 430 44,83 67 39,88 76 57,14 68 53,12 66 51,16 1 324 45,11 50 798 48,31 177 791 51,09 2 853 390 51,36
9  Drahoš Jiří 396 57,30 405 55,70 529 55,16 101 60,11 57 42,85 60 46,87 63 48,83 1 611 54,88 54 352 51,68 170 198 48,90 2 701 206 48,63
PLATNÉ HLASY 691 727 959 168 133 128 129 2 935 105 150 347 989 5 554 596
ZAPSANÍ VOLIČI 1 063 1 050 1 248 231 168 177 200 4 137 152 816 513 494 8 362 987
VYDANÉ OBÁLKY 693 727 963 168 134 128 129 2 942 105 428 348 902 5 567 627
VOLEBNÍ ÚČAST 65,19 69,24 77,16 72,73 79,76 72,32 64,50 71,11 68,99 67,95 66,60
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OHLÉDNUTÍ

Všichni víme, že poslední roky oslavujeme příchod jara na Hluboké 
nejen klasickými velikonočními zvyky. Vytvořila se nová tradice 
obdarování, která díky místním občanům, ke kterým se už začali 
v loňském roce připojovat i vzdálenější dárci, pomůže v nesnázích 
někomu, kdo zrovna pomoc nutně potřebuje.

Kromě klasických malovaných domácích vajíček na koledu máme na 
Hluboké obří vajíčka, pomalovaná umělci, dětmi i „obyčejnými“ lidmi. 
Vajíčka schovaná v krásných scenériích parku a města dělají radost dětem 
a lákají na procházku. A pro sportovce je připraven velikonoční běh.

I letos budeme počítat a hledat obří vajíčka a také letos někoho 
obdarujeme…

 
Jsou to už čtyři roky, kdy se v Hluboké nad Vltavou uskutečnil první 
ročník akce Velikonoce na Hluboké. Krom hledání obřích kraslic, 
rozmístěných po celém městě, mohli dobří lidé v každém roce přispívat 
občanům, kteří se ocitli v nepřízni osudu.

V prvním roce se z darů zakoupilo na míru upravené kolo Jardovi 
Blažků. Dnes čtyřiačtyřicetiletý Jaroslav Blažek se stal v roce 1990 
mistrem světa v cyklotrialu v kategorii kadetů. O čtrnáct let později 
však při autonehodě utrpěl zranění, jejichž důsledkem bylo trvalé těžké 
tělesné postižení. Jeho velkou vášní je stále jízda na kole, která je pro něj 
navíc snazší pohybovou aktivitou než chůze.

V následujícím druhém ročníku Velikonoc na Hluboké se z darů 
zakoupil elektrický skútr pro hlubockou Jitku Fikotovou, zpěvačku 
pěveckého sboru Záviš a nadšenou korálkářku a šperkařku. Energickou, 
veselou a dobrosrdečnou ženu se před 12ti lety rozhodl osud vyzkoušet. 
Šest týdnů lékaři bojovali o její život. Nezdolný optimismus Jitky 
Fikotové nakonec zvítězil, ale nebylo to vítězství zadarmo. Amputovaná 
levá noha a k tomu přidružené komplikace jí dodnes ztrpčují život.

Loni se pořadatelům podařil, díky štědrým dárcům a podporovatelům, 
husarský kousek, když vybrali více než 600000 korun na nákup dvou 
Kapnometrů pro těžce postižené mladé chlapce. Sourozenci Ondřej 
(*2012) a Antonín (*2015) z Českých Budějovic trpí kongenitálním 
centrálním hypoventilačním syndromem (CCHS), též nazývaným 
Ondinina kletba. Jedná se o velmi vzácné onemocnění, jehož následkem 
je zástava dechu ve spánku a následná smrt. Pomocí přístroje zvaného 
Kapnometr, který během spánku mimo jiné hlídá hladinu CO2 lze smrt 
obelstít.

 
Za to všechno patří dík Vám, kteří jste nezůstali lhostejní k osudu jiných, a 
podpořili jste charitativní projekt Řetěz naděje, který je nedílnou součástí 
rodinné akce Velikonoce na Hluboké.

Děkujeme!
více zde: www.hope4you.cz

Ohlédnutí za Velikonocemi na Hluboké

První ročník Andělské Hluboké je za námi a  my již sníme o  dalším. 
Dříve než se vrhneme do nového plánování, je třeba poděkovat 
účastníkům a  všem, kteří se jakkoliv podíleli na prvním pilotním 
projektu. První poděkování patří městu Hluboká nad Vltavou, které 
umožnilo takovou akci uspořádat a  finančně ji podpořilo. Děkujeme 
všem účastníkům za krásná hudební a divadelní vystoupení, a že jich 
nebylo málo. Z místních organizací patří velké poděkování divadelním 
souborům Alta, k.  s. a KŘÍŽžákům, za hudební vystoupení děkujeme 
dětskému sboru Mezinárodní školy Townshend school a paní Kateřině 
Malíkové. Obrovské poděkování patří dětem z  našich tří mateřských 
školek, paní učitelkám a paní ředitelce Daniele Remtové, které s dětmi 

vystoupily hned dvakrát v rámci adventního programu a podílely se na 
výzdobě vánočních stromečků.
Za spolupráci na programu děkujeme Janě Minců a Hance Machartové 
z Mateřského centra a centru volného času Poškolák.
Děkujeme i všem návštěvníkům a věříme, že se Vám Andělské Vánoce 
na Hluboké líbily. Již nyní plánujeme program adventu 2018 a budeme 
se maximálně snažit vyhnout všem organizačním chybám, které se 
v loňském roce objevily, tak, abyste si mohli opět a ještě lépe vychutnat 
krásnou místní vánoční atmosféru.

Markéta Vejvodová a Karla Peldová – Hluboká v pohybu

Andělská Hluboká – poděkování
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■ Hledáme pracovní sílu na pozici 
pokojské v hotelu Diamant na 
Hluboké, možné na HPP nebo DPD, 
pouze ranní směna. Tel.: 777 611 063

■ společnost Agriprod s.r.o., Munice 
1016, přijme ošetřovatele/ku do 
živočišné výroby a traktoristu do 
živočišné a rostlinné výroby. Více 
informací na tel.: 602 494 201.

■ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
ELEKTROTECHNICKÁ  
Přijme do pracovního poměru 
uklízečku/uklízeče nástup 1. 5. 2018. 
Místo výkonu: SOŠE, COP Hluboká nad 
Vltavou 
Info na: 387 924 205,  
pí Šibřinová, sibrinova@sosehl.cz 
jednosměnný provoz, plný pracovní 
úvazek vzdělání:  možno i se základním 
vzděláním
mzda 14.330 Kč, další benefity: 5 týdnů 
dovolené, odměny, fond FKSP, kde 
zaměstnavatel přispívá na penzijní 
nebo životní připojištění, vitamíny, 
dovolenou, sport a kulturu, možnost 
stravování s příspěvkem zaměstnavatele

■ Tomáš Pfeiffer – Setkání 
s biotronikem
Zveme vás na společné zamyšlení nad 
otázkami a záhadami života.
11. 2. 2018, 11. 3. 2018, 22. 4. 2018
15:00 – 16:00 hod.
Clarion Congress Hotel České Budějovice, 
Pražská tř. 2306/14, 
370 04 České Budějovice
Témata přednášek určují návštěvníci 
sami, a to svými dotazy. Tyto se 
mohou týkat velmi rozmanitých oblastí 
života, jako je biotronická prevence, 
filosofie a jiné. Okruh otázek, které se 
v Duchovní univerzitě Bytí objeví, je 
tedy nesmírně široký. Jsou to otázky 
osudu, smyslu života, nauka o vznikání, 
celkově otázky filosofie Bytí, a to 
i s dopady do hmotných oborů. Vstupné 
je dobrovolné. Na závěr přednášek 
proběhne biotronické působení formou 
rozloučení. vstupné dobrovolné

■ Koupím starší pianino (spěchá)
Tel.: 777 206 014

VALENTÝNSKÉ MENU 
 
 

Pečený sumec,  pyré z černého kořene,  bulgur a petržel

Vepřová panenka sous-vide,  bramborová kaše s  

lanýži ,  smažený brzlík,  cognaková omáčka

Rolovaná perlička s kaštanovou nádivkou, špecle 

restované na sádle a hříbková omáčka

Jahodová pěna s bílou čokoládou, sněhová pusinka    a 

pražené pistácie

Cena 490,- Kč/osoba

Tým Lovecké chaty se těší na Vaši návštěvu a přeje dobrou chuť! 
rezervujte na tel. čísle 387 006 200 

nebo emailem na recepce@parkhotel-hluboka.cz.  

14.2.2018
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Postní doba či půst je v křesťanství čas, kdy se připravujeme na Velikonoce, 
což jsou největší křesťanské svátky, neboť právě o  Velikonocích se stane 
zřejmou podstata křesťanství. Skládá se – jednoduše řečeno – ze 40 dní postu 
a nedělí, kdy se křesťan nepostí. Postní dobu začínáme Popeleční středou, 
která je tento rok náhodou ve stejný den jako sv. Valentýn, tedy 14. února.

K čemu je taková postní doba dobrá? Protože je člověk v každodenním 
životě dost uspěchaný a nestihne vše, co by měl, byla vymezena doba usebrání 
a příprav. Postní doba je pro člověka příležitostí, aby se zastavil a popřemýšlel 
o sobě, o svém životě, o svých vztazích k ostatním lidem a hlavně o svém 
vztahu k Bohu. Tak začne člověk pracovat na proměně a obnově svého života. 
U počítače bychom hovořili o restartu.

Proč to dělat?
Abychom žili opět plně jako křesťané a nenechali se ohlupovat požadavky 

světa. Nejde přitom jen o  lidské úsilí, ale o přijetí Boží milosti, která tvoří 
všechno skutečně nové. V postní době si křesťan cosi odříká… To nedělá 
proto, aby zeštíhlel anebo ušetřil, ale v rámci cvičení sebeovládání a zároveň 
v  solidaritě s  těmi, kteří se nemají tak dobře jako my. Kromě toho nám 
odříkání televize, práce na počítači, času stráveného na Facebooku  apod. 
dává příležitost ke ztišení, k procházce…, čas, který mi jinak chybí, teď mohu 
strávit s Bohem.

Když jedeme na dovolenou, tak si svůj čas dobře naplánujeme. Včas 
nahlásíme zaměstnateli naší nepřítomnost v  práci, většina lidí si objedná 
ubytování a promyslí aktivity a cestu tam a nazpět. Všichni se pak těší, že 
prožijí něco nevšedního, že budou trávit více času spolu. Bezprostředně 
před odjezdem si pak sbalíme vše potřebné a zkontrolujeme, zda jsme nic 
nezapomněli.

Postní doba je v  mnohém podobná dovolené, dovolené s  Bohem. Je 
potřeba si tu dobu včas a  řádně rezervovat. Aby byla plodná, je potřeba 
omezit své běžné aktivity. Postní doba je nevšední dobou v tom, že se stane 
časem milosti, pokud ji prožívám vědomě, jako čas, který strávím s Bohem. 

Než začne, zjistíme, zda máme vše potřebné pro pomyslný odjezd na 
dovolenou s Bohem. Zkontroluji si, zda znám trasu svého putování s Bohem 
na pomyslnou posvátnou horu Velikonoc: od popeleční středy 14.  února, 
přes 5 postních neděl, slavnost sv.  Josefa 19.  března, Květnou (Pašijovou) 
neděli 25.  března vrcholící velikonočním třídenním: 29.  březen  – Zelený 
čtvrtek, 30. březen – Velký pátek a 31. březen – Bílá sobota s Velikou Nocí, 
kdy začíná Boží Hod velikonoční 1. dubna.

Pokud skutečně chci prožít dovolenou s  Bohem, je potřeba si tyto 
dny napsat do diáře a udělat vše pro to, abych s Ním mohl být alespoň ve 
významných dnech naší společné pouti: na Popeleční středu, kdy vyrážíme; 
o nedělích a slavnostech, kdy se nepostíme, ale slavíme, že Pán je mezi námi; 
a na všech třech dnech Velikonočního třídenní – Zelený čtvrtek (slavnost 
Večeře Páně a ustanovení Eucharistie), Velký pátek (připomínka umučení 
Páně a  našeho vykoupení), Bílá sobota (trpělivé očekávání) a  Boží Hod 
velikonoční (radost ze Vzkříšení).

V  postní době se připravujeme na Velikonoční svátky dvěma způsoby: 
usebráním a  vnitřním pokáním. To může mít velmi rozmanité projevy, 
které se vhodně modifikují podle potřeb doby a dispozice dotyčných osob. 
Nejznámější je újma v  jídle či odřeknutí si masných pokrmů. V  dnešní 
době je také řeč o  tzv.  ekologickém postu, tj.  omezení zbytečných jízd 
autem, nejrůznějším plýtvání, procházkách s  modlitbou místo televize 
či počítače  apod. Cokoli si odřeknu, vždy je nutné mít na mysli, čím to 
nahrazuji, neboť půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na 
zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může 
ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

Přeji nám všem, bez ohledu na to, zda chodíte do kostela či ne, aby postní 
doba se pro nás stala mimořádnou dobou usebrání, plodné sebereflexe 
a zkvalitnění vztahů.

Otec Tomas

Postní doba je též obdobím přípravy katechumenů na křest a provázejí je 
v tuto dobu zvláštní liturgické obřady. Mezi dny postní doby, které nesou 
tradiční označení, patří ještě 4. neděle postní, zvaná Laetare, a 5. neděle 
postní, běžněji Květná neděle, jako připomenutí dne vjezdu Ježíše do 
Jeruzaléma.

Liturgická barva postní doby je fialová. Začíná Popeleční středou, 
trvá (nepočítaje v to neděle) 40 dní a celá doba vrcholí Svatým týdnem, 
při němž si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista a  končí 
velikonočním triduem (to začíná na Zelený čtvrtek večer, pokračuje 

Velkým pátkem a Bílou sobotou, posledním dnem postní doby, a vrcholí 
Velikonoční vigilií ústící do neděle Zmrtvýchvstání Páně). Celá postní 
příprava směřuje k  radostné oslavě Velikonoc, které jsou pro křesťany 
svátky Kristova vzkříšení z mrtvých.

Postní praxe
Postní praxe byla v minulosti poměrně namáhavá, nejedlo se maso, ryby, 
vejce a mléčné produkty a bylo zvykem jíst jednou denně. Současná postní 
praxe katolické církve zavazuje katolíky od 14 do 60 let. Na Popeleční středu 
a Velký pátek jako dny přísného postu je dovoleno sníst pouze jedno velké 
jídlo denně. Krom toho existuje ještě půst od masa, předepsaný pro tyto 
dva dny a všechny pátky roku. Tento páteční půst je ale možné nahradit 
jiným skutkem pokání.

Neděle postní doby
Název neděle, Latinský název, Lidové pojmenování
1. neděle postní: Invocavit (Invocavit me = Povolal mne) Černá, liščí
2. neděle postní: Reminiscere (eminiscere miserationum tuarum = 
Rozpomeň se na své smilování) Pražná, Suchá
3. neděle postní: Oculi (Oculi mei semper ad Dominum = Mé oči stále 
vyhlíží Pána) Kýchavá
4. neděle postní: Laetare (Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme) 
Družebná
5. neděle postní: Judica (Iudica me Deus = Zjednej mi právo, Bože) Smrtná
Květná neděle: In Palmis), Květná

PŘEVZATO: WIKIPEDIE

Postní doba tento rok začíná na Valentýna

Význam postní doby
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Nové svatovítské varhany
Od doby vysvěcení katedrály sv. Víta v roce 1369 se vystřídala na místě pro 
varhany téměř desítka těchto největších a nejsložitějších hudebních nástrojů. 
V současnosti slouží ve svatovítské katedrále provizorní varhany z roku 1932 
ve Wohlmutově kruchtě v příčné lodi katedrály a nevyplní svým zvukem celý 
prostor katedrály. Prostor určený pro původní velké varhany zůstává téměř 
sto let prázdný. Dostavět varhany v  katedrále je jistě důležité i  pro minulé 
i  budoucí generace. Inspirací pro obnovu byla především tradice, umění 
a národní hrdost. A jistě se zapíše do historie, že český lid se společně podílel 
na dokončení díla, které započal už Karel  IV. a  bylo budováno, aby bylo 
středobodem země, jako národní chrám, modlitební místo a místo odpočinku 
českých králů, pro jejichž obřady mají varhany nezastupitelné místo.

Myšlenka nových varhan postupem času neupadla, pouze vlivem válečných 
a  poválečných období byla na čas zapomenuta. Nadační fond Svatovítské 
varhany právě za účelem pořízení nových reprezentativních varhan vznikl 
v roce 2014 a do současnosti je vybráno 77% z celkové předpokládané částky 
69,1 milionů Kč včetně 21% DPH. Mimo jiné podporuje dostavění varhan 
Společenství svatovítské katedrály, které se skládá ze zvolených a uznávaných 
představitelů světa vědy, umění, politiky, veřejných věcí, hospodářství, 
kultury a  profesních komor. Jako dodavatel nových varhan byl vybrán 
Gerhard Grenzing S. A., který je držitelem několika ocenění v oblasti hudby 
a umění a v roce 2006 byl jmenován varhanářem roku. Dokončení a převzetí 
varhan je plánováno na konec roku 2019.

Přispět se dá v  různých kategoriích, všichni dárci budou uvedeni do 
kroniky dárců. V současné době finančně přispěli na nové varhany mimo 
významných komerčních i  nekomerčních sponzorů, také přes 130 měst 
a obcí a stovky dalších soukromých dárců a mecenášů. Mezi nimi i rodina 
Kaprova právě z Hluboké nad Vltavou.

Proto se město Hluboká nad Vltavou rozhodlo podpořit výstavbu 
nových varhan symbolickou částkou 10000 Kč. Protože i když se to netýká 
přímo našeho místa, kde žijeme, má to pro nás význam jako pro občany 
České republiky.

Lucie Vološyn

A jak probíhala Tříkrálová sbírka 
na Hluboké?

V letošním roce se Tříkrálová sbírka uskutečnila ve dnech 6. a 7. ledna roku 
2018. Jako již činí 14  let, tak i  tento rok Marie Ciglbauerová, katechetka 
a  učitelka náboženství, velela akci zvané Tříkrálová sbírka. Na Hluboké 
koledoval rekordní počet 17 skupin a v okolí dalších 18 skupin celkem na 
12 místech.

Zeptali jsme se paní Marie Cigelbauerové na průběh akce.

Sbírku organizuji spolu s Městskou charitou České Budějovice, a věnuji 
se té akci již 14  let. Na Hluboké a přilehlém okolí ji organizuji od roku 
2009, letos byla tedy v pořadí desátá. Při první sbírce se v roce 2009 na 
Hluboké vybralo celkem 11 059 Kč. Tehdy koledníci chodili pouze na 
Hluboké ve městě a Zámostí.

V následujících letech vybraných peněz přibývalo:
Rok 2010 celkem 17 368 Kč, 2011 celkem 26 321 Kč, 2012 celkem 

29 137 Kč, 2013 – jediný pokles na 20 858 Kč, 2014 celkem 34 830 Kč, 2015 
celkem 38 407 Kč, 2016 celkem 43 571 Kč, 2017 celkem 56 393 Kč, 2018 
celkem 67 670 Kč.

V celé oblasti, kde sbírku organizuji, se loni vybralo 123 204 Kč, letos 
zase o něco víc: 147 142 Kč.

Tentokrát se podařilo vytvořit v  Hluboké  – městě 10 skupinek, 
v  Hluboké  – Zámostí 7 skupinek. Poprvé byla vybraná suma peněz 
vyrovnaná, a to:

Hluboká – město: 34 621 Kč.
Hluboká – Zámostí: 33 049 Kč.
Koledníci se opět mohli převlékat v  kulturní místnosti Domova 

důchodců U zlatého kohouta, kde měli teplo, čisto a mohli se napít teplého 

Tříkrálová koleda

Peníze na pomoc potřebným ve městech i  obcích v  Česku vybírají 
koledníci Tříkrálové sbírky. Celostátní akce, kterou pořádá Charita 
ČR, se letos uskutečnila poosmnácté. Od roku 2000 lidé v Tříkrálových 
sbírkách přispěli pro seniory, matky s  dětmi v  tísni, rodiny v  tíživé 
situaci či lidi bez domova víc než 1,13 miliardy korun.

Při loňské lednové sbírce do ulic vyrazilo víc než 60.000 koledníků.
V Tříkrálové sbírce jsou lidé, kteří peníze darují, každý rok štědřejší. 

Přes 50 milionů korun se výtěžek přehoupl už v  roce 2005, nad 75 
milionů se dostal o  sedm let později. Loni překonal stomilionovou 
hranici, vybralo se 104,4 milionu korun.

Výtěžek se rozděluje podle pevně stanoveného klíče. Celkem 65 
procent vybrané částky se použije na pomoc v obci či jejím okolí, kde 
dárci peníze věnovali. Dalších 15 procent sumy putuje na projekty 
v diecézi, pět procent na celostátní projekty a desetina na zahraniční 
pomoc. Zbývajících pět procent připadne na náklady a režii sbírky.

Dárci mohou přispět také zasláním dárcovské textové zprávy DMS 
KOLEDA 30 na číslo 87777. Pošlou tak 30 korun. Peníze je možné 
poukázat i na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777
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čaje. Těch hřejivých situací kolem koledování bylo hodně. Jedna skupinka 
koledníků zazpívala a  popřála do nového roku babičkám a  dědečkům, 
žijícím v  tomto domově, a  ti byli dojati a  měli radost. Další skupinka 
koledníků byla vyslaná dodatečně do jednoho z panelových domů, odkud 
telefonovala paní s tím, že prý se na ně asi zapomnělo, a že na koledníky 
čekají.

Dospělý doprovod koledníků je v průběhu sbírky také velmi důležitý. 
Všem, kteří mi letos pomáhali, bych chtěla srdečně poděkovat. Již 
několikrát se mi stalo, že ve skupince, kde doprovod chyběl, protože 
někdo onemocněl, ochotně zaskočila maminka dítěte ze skupinky. A pak 
se ukázalo, jak byla šikovná, a kolik vybrala. To mám pak velkou radost. 
Za těch 10  let už „vyrostl“ dospělý doprovod z dětí, které samy chodily 
jako koledníci, a dnes už je jim více než 15 let. Takže mám dobrý pocit, že 
jsem si je k tomu vychovala. A už vidím další děti, které chodí rok co rok, 
po oba dva dny a baví je to, myslím, že další dospělé následovníky ještě 
získáme.

Rozšířili jsme koledování i  na přilehlé okolí, vesnice kolem Hluboké, 
celkem na 12 místech, letos poprvé se přidaly Bavorovice a Dasný. Bylo 
vytvořeno 35 skupin koledníků, takže se vybíralo do 35 kasiček. Zapojeno 
bylo 109 dětí, často byly mezi nimi děti malé, prvňáčci. Všechny děti mají 
všeobecně radost, pokud si vykoledují kromě penízků do pokladničky 

i nějaký perníček nebo bonbón. A jsou na sebe pyšní a mají radost, sledují 
a tipují, kolik peněz získali do „jejich“ kasiček, které odevzdávají.
Kde získáváte děti pro koledování?
Jednak na hodinách náboženství v  ZŠ Hluboká nad Vltavou, kde učím 
již 10  let, ale i mimo náboženství. Již koncem listopadu obcházím třídy 
a hledám koledníky, prosím je o pomoc pro Charitu. Seznámím je s tím, 
co Charita dělá, kde všude pomáhá a  snažím se dětem vysvětlit, že 
pomáhat je třeba. Posílám děti koledovat také do ulic, kde bydlí, kde znají 
sousedy, a to jim usnadní je oslovit. Koledníci si zaslouží velkou pochvalu, 
chodí za každého počasí, musí se naučit komunikaci s oslovenými, cvičí 
se v trpělivosti, i když je už třeba bolí nohy, ale chtějí vydržet do konce.

Kam budou letos směřovány vybrané příspěvky?
Letošní záměr Tříkrálové sbírky:
1. Komplexní domácí péče, 50%, vybavení a  zajištění provozu služeb  – 
Pečovatelská služba, Osobní asistence, Domácí zdravotní péče.
2. Oblast sociálně znevýhodněných 50%.

Děkujeme paní Marii za rozhovor, a  věříme, že finanční prostředky na 
Hluboké vybrané pomůžou na správných místech.

Myslím, že se shodneme na tom, že se prosincové adventní slavnosti 
na náměstí, v  ZOO a  v  Alšově galerii povedly a  navštívily je tisíce 
spoluobčanů. Tisíce? Určitě. Jsem přesvědčen, že každý občan města 
se minimálně jednou přišel na vánočně vyzdobené náměstí podívat. 
A  Hluboká nad Vltavou (město) má již čtyři tisíce obyvatel, s  obcemi 
pak přes pět tisíc.

Přesto jsem v  hospodě slyšel polemiku, kolik to stálo peněz, prý 
milion, a  že by se městské peníze mohly utratit jinak a  lépe. Loňské 
Vánoce se připravovaly již od počátku loňského roku a všechny přípravy 
a  předpokládané náklady byly průběžně odsouhlasovány radou města 
a  následně zastupitelstvem, které jako jediné může městské peníze 
uvolňovat.

Pro hospodskou polemiku musím potvrdit, že Vánoce stály dokonce 
málo přes milion korun. Co v  tom milionu ale je započítáno? Rok 
se připravovala koupě městského podia. ČEZ nám přispěl 250 tisíc 
a město podium za 520 tisíc koupilo. Město se tedy na pořízení podia 
podílelo částkou 270 tisíc. Na přípravě projektu (velikost a konstrukce) 
a následném zakoupení podia se podílely všechny kulturní a společenské 
složky města, které si dosud na všechny akce musely podium půjčovat 
a platit nájemné (ve výši cca 15 tisíc/den). Městské podium, zapůjčované 
pouze za náklady na stavbu a bourání, bude šetřit městu nemalé peníze. 

Bude-li podium volné, je možné ho přespolním zájemcům půjčovat za 
komerční cenu, což je pak příjem městského rozpočtu.

Ukotvení podia, tedy pevné trvale použitelné kotvy až 1,5 metru 
hluboké stálo 30 tisíc. Kostel stojí na navážce a  statik trval na takto 
hlubokém kotvení.

Přípravný výbor Vánoc také navrhl koupit čtyři pevné, uzavíratelné 
stánky, aby prodejci v  prosinci nemrzli. Stánky, které budou sloužit 
další roky, stály 72 tisíc. Ukazuje se, že budeme muset koupit ještě další, 
protože čtyři stánky na vánoční provoz nestačily. Opět, stánky budou pro 
kulturní a společenské organizace našeho města zapůjčovány zdarma.

Podnik místního hospodářství koupil po deseti letech nové vánoční 
řetězy a ozdoby na smrk na náměstí a další světelné ozdoby do města za 
celkem 262 tisíc. Staré světelné řetězy ještě použijeme v některé z našich 
obcí, kde také mají každý rok ozdobený smrk na návsi.

Když to sečtete, jsme opravdu skoro na milionu, ale všechny investice 
jsou dlouhodobé a zůstávají k použití pro další roky.

Samozřejmě, pak se během Adventu utratily peníze za spotřebu 
elektřiny, úklid náměstí, odvoz odpadků, dřevo do roštových ohňů, tisk 
a distribuce pozvánek a programu (dodaných do všech domácností).

Tzv. měkké peníze, ty které byly na náměstí vidět, tedy celý prosincový 
kulturní a  společenský program, byly pouze 155 tisíc. Garantem 
programu, na kterém se podílelo několik společenských organizací 
(Mateřské centrum, Poškolák, Sinfonie, Alta k.s, farnost, atd, atd.) byla 
děvčata ze Zámostí, Karla Peldová a  Markéta Vejvodová, které působí 
pod hlavičkou sportovní organizace Hluboká v  pohybu  – sportovní 
a  kulturní spolek. Za organizaci Vánoc 2017 patří všem velký dík! 
Kdyby se někomu přesto zdálo 155 tisíc moc, je potřeba dodat, že 
všechny děti si odnesly domů své lucerničky a  křídla z  andělského 
průvodu a organizátoři také krásně vyzdobili celé náměstí. Na zdobení 
jednotlivých smrčků se pak podílely naše školky a základní škola.

Letos v lednu již proběhla první schůzka všech organizátorů, na které 
se diskutovalo hlavně to, co je pro Vánoce 2018 potřeba vylepšit, kde 
trochu zaskřípala komunikace nebo program. A  již se načrtl program 
pro letošní Vánoce. Zdá-li se Vám to brzy, v prosinci si uvědomíme, jak 
ten rok zase uletěl…

Tomáš Jirsa, starosta

Ekonomika Vánoc na Hluboké
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ROTARY

Povídali jsme si se sekretářem klubu, panem Petrem Strnadem

Kdo je zván na ples?
Samozřejmě všichni příznivci tance a plesové pohody. Slibujeme příjemné 
prostředí hotelu Parkhotel, výborný raut a lákavá je i tombola. 
Každý 4 – 5 los vyhrává, a jako hlavní cena tomboly čeká šťastného výherce 
horské elektrokolo. Kromě humanitární práce pořádá spolek Rotary klub na 
Hluboké řadu společenských akcí. Největší je už tradiční každoroční ples 
Rotary klubu v Parkhotelu. Ten letošní je v pořadí už dvanáctý a ples budou 
provázet tři hudební vystoupení, Globus, ABBA Revival a Rock band.

Jaké jsou další aktivity klubu?
Na programu schůzek našeho klubu máme přednášky o našich profesích, 
cestování, občas také zveme externí hosty. Nyní například plánujeme 
povídání s hlubockým panem farářem.

Loni jsme podpořili nákup dýchacího přístroje pro dva chlapce, pro 
které byla organizována na Hluboké finanční sbírka. Koncem roku jsme 
zorganizovali benefiční koncert v kostele, a vybrané peníze pomůžou při 
opravě kostelní střechy. Před Rybovou mší v Alšově galerii 17. 12. jsme ve 
stánku nabízeli svařené víno zdarma a dobrovolné příspěvky předali na 
charitativní účely.

Schůzky klubu máme každý týden (letos v  Hubertu), ale vzhledem 
k  pracovní vytíženosti se všichni sejdeme málokdy. Zatímco třeba 
v cizině je členství v Rotary klubu velice prestižní záležitost, na které se 
dlouho čeká, a  možná proto je tam účast na schůzkách mnohem vyšší. 
Po 12 letech existence našeho klubu bychom rádi klub omladili novými 
mladšími členy.

Rotary International změnila ve světových pravidlech i  to, že nově 
vzniklý klub už má za povinnost do svých řad přijmout alespoň jednu 
ženu. Což je v  historii Rotary podstatná změna, protože donedávna 
existovaly kluby, které se proti přijetí žen vyhrazovaly.

Náš klub spolupracuje se dvěma partnerskými kluby, jedním ve 
Wiveliscombu v Anglii, a druhým v Naumburgu v Německu. Stýkáme se 
i  s  budějovickými kolegy, kteří s  námi před lety spoluzakládali ten náš, 
hlubocký, a občas organizujeme společná setkání.

V  celosvětovém hodnocení charitativních organizací jsou Rotariáni 
vždy hodnoceni v  nejvyšší kategorii, protože neúčtují nic na vedlejší 
„režii“ svých projektů. Veškeré prostředky, které získají svojí iniciativou, 
věnují na projekty pomoci druhým.

Občanské sdružení Rotary klubu na Hluboké bylo v  našem městě 
založeno roku 2005. Tehdy skupina pětadvaceti Hlubočáků zvolila hnutí 
Rotary, aby mohla účinněji pomáhat potřebným, zejména v oblasti svého 
města. Tradice Rotary klubů je stará 113 let, a Rotary kluby na celém světě 
sdružují asi 1,2 miliónu členů. Díky této dlouholeté zkušenosti umí velmi 
efektivně využívat finanční prostředky na humanitární projekty. Rotary 
kluby věnují 100 % získaných prostředků na deklarované účely, na rozdíl 
od mnoha jiných organizací, jež mají administrativní náklady.

Prezident klubu Rotary se mění každý rok, a  dva roky dopředu je 
avizováno, kdo bude prezidentem dalším. Do dneška byli prezidenty 
klubu: Jan Čutka, Petr Strnad, Pavel Frelich, David Tesař, Jörg Pradler, 
Jaroslav Boháč, Jan Reban, Ladislav Dusil, Mirko Jakovljevič, Vojtěch 
Michalec, Petr Píša, Bohuslav Petr a nyní Pavel Dlouhý. Pro další období 
jsou zvoleni Tomáš Jirsa a poté Josef Půr.

Seznamte se s většími projekty hlubockého Rotary klubu:
Během 12 let věnoval hlubocký klub více než 1 mil. korun na různé projekty 
a zajistil další zdravotní zařízení za 350 tis. korun. Tyto prostředky byly 
získány od reklamních partnerů, dárců a  také z  velkorysých příspěvků 
členů klubu. Největšími místními projekty bylo zakoupení zařízení za 
200 tis. Kč a  dodání dalšího darovaného zařízení za 300 tis. korun pro 
Domov důchodců na Hluboké. Některé další projekty:

• Příspěvek na organizaci letního kempu zdarma pro 19 zahraničních 
studentů společně s RC České Budějovice, 2017

• Kurzy angličtiny v letních kempech, 25 žáků hlubocké školy, 2015
• Topný kotel, kuchyňské zařízení a  polohovací postele pro Domov 

důchodců na Hluboké, 2006-2012
• Speciální tiskárna pro nevidomou studentku gymnázia v ČB, 2010
… a řada dalších

Rotary klub Hluboká zve na bál…

Hledáte-li hnutí pro rozvoj přátelství, etiky a  pomoc druhým, 
přijďte mezi nás!
Pro více informací o hlubockém Rotary volejte 777 142 927

Rotary – skvělá možnost jak rozvíjet přátelství a pomáhat druhým. 
Rotary Hluboká je nepolitická nezisková organizace pro pomoc 
potřebným a pro rozvoj občanské společnosti

Vstupenky v prodeji v Panoramě (Petr Píša tel.: 774 457 269)

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ 

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY 

 

www.persaltus.cz 
+420 605 512 451 

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

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma. 

Ceny viz. webové stránky. 



Hlubocký zpravodaj | únor 2018strana 20

SPORT

Vážení rodiče,
TJ Hluboká nad Vltavou oddíl kopané pořádá nábor dětí všech věkových 

kategorií. Tréninky a zápasy probíhají pod vedením zkušených trenérů ve 
sportovním areálu na fotbalových hřištích.

Rozpis tréninků a kontakty na jednotlivé trenéry:
Mladší přípravka - hráči narození 1. 1. 2008 a mladší
- tréninky: úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
- trenéři: Jan Řehoř 607 651 815, Josef Plojhar 724 680 248

Starší přípravka - hráči ročníků 2006 a 2007
- tréninky: středa a čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
- trenéři: Ladislav Dohnal 724 068 828, Michal Vochozka 731 425 316

Mladší žáci - hráči ročníků 2004 a 2005
- tréninky: středa a pátek od 16.30 do 18.00
- trenéři: Jiří Rubick 724 543 470, Jiří Štabrňák 602 139 570

Starší žáci - hráči ročníků 2002 a 2003
- tréninky: středa a pátek od 17.30 do 19.00
- trenér: David Pechánek 604 210 735

Dorost - hráči ročníků 1998 - 2001
- tréninky: středa a pátek od 17.30 do 19.00 hodin
- trenéři: Slanislav Legdan 776 293 656, Jan Procházka 724 618 580

Můžete se přijít podívat na tréninky nebo přímo kontaktovat trenéry. 
Během zimy probíhají tréninky v tělocvičně ZŠ Hluboká nad Vltavou.

Těšíme se na Vás, TJ Hluboká nad Vltavou

Oddíl kopané přijímá nové členy

START REGIONÁLNÍ 
LITTLE LEAGUE U11
V sobotu 6.  ledna se uskutečnil první ze série čtyř 
turnajů Little league U11 regionu Jihozápad. Hráči 
ze 4 klubů (Sokol Hluboká, Žraloci Ledenice, 
Baseball Plzeň a Slavia Plzeň) se setkali v nafukovací 
hale v  budějovické čtvrti Mladé. Dva trojčlenné 
koučovské týmy z řad rodičů dobrovolníků (také ze 
všech klubů) si nejprve rozdělily hráče a pak je vedly 
ve třech utkáních. Nejlepší úroveň a  nejtěsnější 
výsledek přinesl hned ten první. Zelení zdolali 
Červené 9:8. Ve druhém zápase Červení ulehčili 
Zeleným cestu za vítězstvím 13:6 tím, že dělali moc 
chyb. Do posledního duelu si trenéři vyměnili po 
čtyřech hráčích a  to oživilo hru. Týmy se vrátili 
k  lepší obraně. Zelení i  tak dotáhli třetí utkání 
k výhře 11:5.

Z  Hluboké se akce zúčastnili hráči: Lukáš 
Chromý, Filip Lavička, Honza Sekyrka (další tři 
kluci byli omluveni) a jako trenéři působili: Zdeněk 
Hajný a Filip Lavička

Děkuji všem hráčům, dobrovolníkům a rodičům 
za skvělý rozjezd a  těším se na další setkání za tři 
týdny.

Za organizační tým
Radek Drmota
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Jak se žilo na Hluboké a v jejím 
okolí na začátku 20. století

Chcete-li vědět, o čem přednášel pan Václav Janda, který byl v letech 1902-
1920 přednostou stanice ve Zlivi – a mimo jiné zde v roce 1905 poskytoval 
přístřeší spisovateli Karlu Klostermannovi, přečtěte si následující úryvky, 
které byly otištěny ve 13. čísle časopisu Obnovená tradice Historického spolku 
Schwarzenberg:

Ve středu 27. dubna 1938 konaly národně demokratické dámy autobusový 
zájezd do Hluboké nad Vltavou za účasti 40 osob, z toho byli čtyři páni: 
prof. Bous, Matzner, Šesták, Barták a já. Jelo se na Ohrady, kde v loveckém 
zámečku prohlídka musea a nového oddělení afrického, kde jsou vystaveny 
trofeje knížete ze Schwarzenbergu a jeho choti j. v. Hildy. Kůže ze zastřelených 
lvů, pardálů, tygrů, atd. jsou rozvěšeny po stěnách, vycpané hlavy bůvolů, 
antilop a jiné africké zvěře. Na severní straně loveckého zámku se upravuje 
právě zoologická zahrada. Počasí nám přálo – po dešti chvílemi i slunečno 
– po prohlídce musea na »Obci« bílá káva za účasti hlubockých dam. Asi 
padesát minut jsem vypravoval dámám o tom, jak se na Hluboké žilo na 
začátku století. Návrat do Českých Budějovic autobusem Č. S. D. v 18.44 
hodin. Pěkný, zdařilý výlet.

Domnívám se však, že leckterá dáma – zvláště z těch dám Hlubockých 
může míti námitky: co že já mohu o životě hlubockém vypravovati, kdyžtě 
nejsem ani rodákem hlubockým, ani jsem na Hluboké nebydlil! Ano, to máte 
pravdu. Ale já jsem pozoroval život na Hluboké z určité vzdálenosti, totiž 
ze Zlivi, a to máte asi tak, jako když se díváte na olejomalbu, která se vám z 
blízka zdá mazanicí, ale z dálky teprve vynikne krása obrazu.

Tak i já se díval na život na Hluboké po 18 let, a nejen díval, ale ten život 
jsem s Hlubockými také žil!

Přišel jsem do Zlivi jako mladý přednosta stanice 15. května 1902 a odešel 
jsem tam odtud do Českých Budějovic. Pobyl jsem si tedy v tomto kraji přes 
18 let, a to už člověk může něco vidět!

Od té doby uběhla už pěkná řádka let a mně se přece zdá, jako by to 
nedávno bylo, jak jsem přišel zkormoucený do Zlivi, já Šumavan zvyklý 
mít šumavské hory na dosah a teď jsem přišel do roviny jihočeské, kde hory 
šumavské byly tak daleko...

Ale i jiné strasti s tím byly spojeny: v Horažďovicích – Babinech, odkud 
jsem přišel a kam jsem se oženil, jsem musil opustit krásný třipokojový byt 
a ve zlivské štaci byl byt v přízemí a jen dvoupokojový. Manželka nechtěla o 
stěhování ani slyšet, já prosil u plzeňské direkce, aby mi to přednostenství 
nedávali, ale nic nepomohlo. Tož jsem tedy asi tři týdny žil ve Zlivi jako 
slaměný vdovec, ovšem stravování v tamní restauraci tovární bylo primovní, 
a tak jsem si ponenáhlu na jižní Čechy zvykal. Pak se s pláčem přistěhovala 
manželka s dvouletým klukem, ale když jsme se po 18 letech v roce 1920 
stěhovali ze Zlivi do Budějovic, plakala zase, ale nejen ona, nýbrž i tři dcerky, 
které nám přibyly...

Vzpomínám, jak jsem 15. května přišel do Zlivi a poněvadž hned druhý 
den – 16. května – byla slavná pouť na svatého Jana Nepomuckého na 
Hluboké. Vymínil jsem si u přidělených úředníků, že začnu přednostovat 
až 17. května a užil jsem pozvání úředníků zlivské továrny a šel s nimi přes 

Munice na hlubockou pouť. Přiznám se, že jsem byl tím shonem překvapen 
a což potom, když jsem odpoledne přišel nahoru do toho krásného parku — 
ten nádherný zámek, ty květinové koberce – inu, měl jsem oči na šťopkách a 
hned druhého dne jsem psal své manželce, která utekla s klukem k matce do 
Klatov, že to tady není tak zlé, že Hluboká je nádherný zámek, že je tady sice 
rovina, ale vzadu že jsou věnce šumavských hor...

Při svém příchodu do Zlivi byla už zlivská továrna propachtována 
hornobřízské kaolince a nesla firmu: »Nájem knížecí Schwarzenbergské 
továrny na zboží hliněné a kaolinové«. Továrně se vedlo znamenitě. 
Zaměstnávala přes 800 lidí a ve Zlivi byl určitý blahobyt. V tovární restauraci 
pana Klenka vařil denně skoro 20 druhů obědů a jak jsem už poznamenal, 
jídlo prima...

K továrně patřil v obci jeden statek, který tam kníže Schwarzenberg 
koupil, a tak měl v obecním zastupitelstvu svého zástupce. Když obec něco 
podnikala, jako stavbu cest a úpravu obce, stavbu školy, tu všecko zaplatil 
Schwarzenberg, neboť sedláci si všecko, co měli platit, odpracovali povozy...

Jak celá obec byla zamořena kořalečním morem, jak se na to zlobil prof. 
Klostermann, který ve Zlivi v roce 1904 a 1905 více než celý rok pobyl, o tom 
by mohla být kapitola zvláštní.

Já ovšem byl zvědav, kdy uvidím knížete pána... Jako Šumavan jsem sice 
také znal »Fürsty«, ale to byli tak zvaní »Haberfürsti« — ovesná knížata, 
kteří měli na Klatovsku a Sušicku šumavské statky, kde se jim dařil na polích 
nejvýš oves a brambory. Jezdili sice také v kočáře do Klatov a udržovali 
společenské styky s důstojníky klatovské dragounské posádky – zvláště ti, 
kteří měli dcerky... Ale nikdy jsem tam neviděl v kočáře zapřažené čtyřspřeží, 
jako potom jsem vídal tady na Hluboké. Knížete pána jsem viděl ponejprv 
v červenci 1902, a sice hodně zblízka: Přijel se svojí mysliveckou družinou na 
vysokém voze, v němž byli zapřaženi čtyři vraníci, postroje stříbrné, vše se 
lesklo — i ten kočí a lokaj v cylindrech. To byly totiž první hony na kachny. 
V rybníku zvaném »Horný« (Horní Bezdrev) byla v té době spousta divokých 
kachen, střelci se rozestavili na silnici k Pištínu, na hořejším konci rybníku 
některý hajný dle rozkazu vystřelil a strašné hejno kachen táhlo na Bezdrev. 
I byla strašná kanonáda a pak se střelené a postřelené kachny hledaly se psy 
na loďkách a střelci zajížděli do všech cípů rybníka.

Ještě slavnostnější to ovšem bylo o podzimních honech, ke kterým byla 
pozvána šlechta z různých končin monarchie. Tenkrát trvaly hony až šest 
neděl, později se doba ta postupně zkracovala až na čtrnáct dnů. Veselo 
bylo na zámku hlubockém a celá Hluboká měla svátek. Takového krásného 
řijnového dne, kdy munický remíz hořel rudými a žlutými barvami – byl 
bažantí hon u Munic, který jsem ponejprv viděl. Publikum dělalo jaksi 
zároveň honce, tenkrát tady bývaly celé Budějovice.

Kníže pán jel v dvojkolce, do níž zapřažen takový menši rezavý koník – 
a když kníže vystřelil po bažantu, šla rána zrovna kolem uší koníkovi, ten 
však jen zatřásl hlavou, a štolba, jenž jej vedl, nemusil se bát, že se mu splaší. 
Patrně byl na ty rány vycvičený.

A ještě jeden obrázek z podzimních honů: asi kolem třetí hodiny přijížděl 
do remízu kočár s paní kněžnou, které právě do klína padl střelený bažant. 
Kočár zastavil, byla odtroubena pausa, a ježto bylo ku konci, všichni střelci 
hned mířili k ní a hluboce se jí ukláněli.

Potom byla »štreka«. Báby vysypaly z nůší bažanty, koroptve, králíky, 
nosiči sňali s tyčí střelené zajíce a srnce a všecko se rozkládalo na louce – 
někdy to bylo u Munic, jindy zase pod Bezdrevskou hrází. Sčítala se střelená 
zvěř, pak lesmistr Květ dával rozkazy, a když to bylo sečteno a připraveno, 
zvolal: »Personál obstoupit.« Veliký čtverec střelené zvěře obstoupený lesním 
personálem, za ním nesčetné publikum přihlíželo obřadnému ukončení 
honu. Klobouky dolů, střelci, jež obstoupili pána a paní kněžnu, postavili se 
do pozoru, a pan Květ s bílé visitky velkého formátu se zlatou ořízkou četl, 
kolik které zvěře bylo uloveno.

Po ukončení štreky odjíždělo panstvo na kočárech do zámku, po jeho 
odjezdu odjížděli revírníci ve svých kočárech, zvěř se naložila do plachet 
na žebřinových vozech a odvážela se a publikum se rozcházelo uspokojeno 
domů, někteří ovšem zacházeli na »Obec«, kde bylo po celou dobu honů 
velmi rušno a veselo.

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

KOMORNÍ SCÉNABIOGRAF

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

1.
âTVRTEK
19.00hodin

âR–2018 komedie (83 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

ZOUFALÉ ÎENY DùLAJÍ ZOUFALÉ VùCI
Co v‰echno musí Olga proÏít, aby na‰la toho pravého...
Hrají: KLÁRA ISSOVÁ, MATOU· RUML, ANETA KREJâÍKOVÁ ad.
ReÏie: FILIP RENâ

7.
ST¤EDA
19.00hodin

âR–2018 komedie (90 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

PREZIDENT BLANÍK
Co v‰echno vám kandidát na presidenta slíbil, abyste se mûli v‰ichni lépe...
Hrají: MAREK DANIEL, MICHAL DALECK¯, HELKA T¤E·≈ÁKOVÁ ad.
ReÏie: MAREK NAJBRT

8.
âTVRTEK
19.00hodin

USA–2018 erotick˘ / romantick˘ /drama (105 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘ od 18 let

PADESÁT ODSTÍNÒ SVOBODY
Anastasia uÏ není rozklepanou studentkou, ale sebevûdomou Ïenou, která o Ïivotû uÏ nûco ví.
Hrají: JAMIE DORNAN, DAKOTA JOHNSON, ARIELLE KEBBEL ad.
ReÏie: JAMES FOLEY (âESKÉ TITULKY!!!)

20.
ÚTER¯

19.00hodin

USA–2018 drama / romantick˘ / fantasy (123 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

TVÁ¤ VODY
V utajované laboratofii zkoumají obojÏivelné monstrum do chvíle, neÏ se do nûj zamiluje Elisa.
Hrají: SALLY HAWKINS, MICHAEL SHANNON, RICHARD JENKINS ad.
ReÏie: GUILLERMO DEL TORO (âESKÉ TITULKY!!!)

21.
ST¤EDA
19.00hodin

âR–2018 komedie /drama (89 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

HMYZ
Hmyz se chová jako lidi a lidé jako hmyz – to v‰e na pozadí âapkovy hry ...
Hrají: JAN BUDA¤, JAROMÍR DULAVA, JI¤Í LÁBUS, NORBERT LICH¯ ad.
ReÏie: JAN ·VANKMAJER

DùTSKÉ P¤EDSTAVENÍ
18.
NEDùLE

17.00hodin

USA–2018 animovan˘ /pohádka (90 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

SNùHOVÁ KRÁLOVNA 3: TAJEMSTVÍ OHNù A LEDU
Pokraãování pfiíbûhu plné dobrodruÏství, humoru, lásky i kouzel...
ReÏie: ALEXEJ CICILIN

25.
NEDùLE

17.00hodin

ANGLIE–2018 animovan˘ /pohádka (90 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

PRAâLOVùK
Aby zachránil svÛj kmen, musí se nauãit hrát fotbal a pak vyhrát...
ReÏie: NICK PARK

4.
NEDùLE

17.00hodin

USA–2017 dobrodruÏn˘ /animovan˘ (105 minut)
Dolby Digital pfiístupn˘

COCO
Miguel se touÏí stát uznávan˘m hudebníkem a ocitne se 
v pfiekrásné ¤í‰i mrtv˘ch...
ReÏie: LEE UNKRICHT, ADRIAN MOLINA

11.
NEDùLE

17.00hodin

USA–2018 animovan˘ /pohádka (90 minut)
Dolby Stereo pfiístupn˘

SNùHOVÁ KRÁLOVNA 3: TAJEMSTVÍ OHNù A LEDU
Pokraãování pfiíbûhu plné dobrodruÏství, humoru, lásky i kouzel...
ReÏie: ALEXEJ CICILIN

14.
15.

19.00hodin

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

stfieda a ãtvrtek

24.

20.00 - 02.00 hodin

12.DOBROâINN¯ PLES

ROTARY KLUBU FHLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Spoleãensk˘ sál Parkhotelu (prodej vstupenek KC Panorama)

!!! BOHATÁ TOMBOLA • RAUT V CENù VSTUPENKY !!!
K tanaci a poslechu hraje kapela Globus, pod vedením Petra Pí‰i

sobota

9.
23.

10.
24.

19.00hodin

DVOUPLO·NÍK Z HOTELU
WESTMINSTER
komedie – Divadlo Pikl

Vstupenky na toto pfiedstavení prodává pouze divadlo PIKL a CB System.

pátky a soboty

2.
16.

3.
17.

19.00hodin

POPRASK NA LAGUNù
Divadelní pfiedstavení – komedie

Divadlo K¤ÍÎÏáci
Vstupenky v KC Panorama nebo CB System.

pátky a soboty

14.
stfieda

17.00 hodin

CESTUJEME PO SVùTù
MIMO¤ÁDNù V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MùÚ

„VYPRÁVùNÍ O M¯CH CESTÁCH PO SVùTù“
Vyprávût bude Ing.Tomá‰ JIRSA




