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Vážení spoluobčané,
letošního roku oslavíme 100 let založení naší republiky.
Je to významný den, významný svátek a velké symbolické
výročí. Již na počátku letošního roku se sešly všechny
hlubocké spolky a organizace a domlouvaly se na
průběhu oslav. Hlubocké oslavy začnou v neděli 28. října
v 9.00 hodin v místním kostele děkovnou mší za stát
a město, v 10.00 hodin položíme věnec k pamětní desce
legionářů umístěné na radnici a poté na náměstí začne
kulturní a hudební program složený výhradně z místních
účinkujících. Naše děti, naše spolky, naše hudební kapely.
K obědu jsme pro všechny účastníky objednali pečeného
vola, 450 kilo živé váhy. Všichni Hlubočáci jsou srdečně
zváni.

Na titulní straně portréty
prezidentů:

Naše oslavy budou mít ale ještě jeden rozměr. V roce 2019
to bude sto let, kdy se Podkarpatská Rus stala na dvacet
let součástí Československa. Z vlastních zkušeností
vím, že lidé v bývalé Podkarpatské Rusi, dnes Zakarpatí
na Ukrajině, vzpomínají na těchto dvacet let jako na
nejlepší dobu tohoto regionu. Ostatně, ve všech městech
Zakarpatí najdeme budovy a infrastrukturu postavené za
dob bývalého Československa.
Po druhé světové válce se stala Podkarpatská Rus
součástí SSSR se všemi důsledky, které tato historie
má. Zakarpatí je dnes nesmírně chudé. Většina
práceschopného obyvatelstva pracuje v zahraničí,
protože z místních nízkých platů není možné uživit
rodinu. Bývalá Podkarpatská Rus potřebuje morální

a poradenskou podporu pro svoji obnovu, tak jako tuto
podporu v devadesátých letech minulého století poskytly
našim obcím obce a města ze západní Evropy.
Zakarpatí má překrásnou přírodu, jejíž velká část je
chráněna Národním parkem Siněvyr. Přijedete-li jednou
do Zakarpatí, zamilujete si tento region stejně jako Ivan
Olbracht či Vladislav Vančura za první republiky.
V létě letošního roku požádala obecní rada v obci
Koločava na Podkarpatské Rusi zastupitelstvo Hluboké
nad Vltavou, zda by se naše město nestalo partnerským
městem Koločavy. Ano, té Koločavy, kterou proslavil
Ivan Olbracht svým Nikolajem Šuhajem loupežníkem.
Koločavští v minulosti několikrát Hlubokou nad Vltavou
navštívili a chtějí se od nás učit turistický marketing,
tvorbu žádostí o evropské granty či systém odpadového
hospodářství. A naše zastupitelstvo na svém zasedání
17. září toto partnerství schválilo.
Tomuto partnerství nahrává několik skutečností.
Zakarpatí je dostupné autem, autovlakem i autobusem,
pro oba státy platí bezvízový styk na tři měsíce a je
tedy možné se vzájemně navštěvovat. Mnoho obyvatel
Zakarpatí mluví či rozumí česky, všichni mluví rusky,
nemáme tedy vzájemný komunikační problém. Ukrajina
podepsala asociační dohodu s EU a přičinlivá Koločava si
může s evropským partnerem za zády sáhnout na evropské
peníze. A hlavně, ve všech oblastech, které samospráva
zajišťuje, můžeme Koločavě poradit a pomoci. 28. října
navštíví Hlubokou nad Vltavou pan starosta z Koločavy
s malou delegací, aby spolupráci s Hlubokou nad Vltavou
oficiálně zahájili. Přivítejme je s laskavostí a přátelsky.
Tomáš Jirsa

Volby

Milí spoluobčané, volby do zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou se uskuteční:

v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
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Místem konání voleb je:
Okrsek č. 1 - Hluboká - Město I - volební místnost v budově MÚ Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36
Okrsek č. 2 - Hluboká - Město II - volební místnost v budově ZŠ Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800
Okrsek č. 3 - Hluboká - Zámostí - volební místnost v budově PMH Hluboká nad Vltavou, Vltavská 287
Okrsek č. 4 - Bavorovice - volební místnost v hasičské zbrojnici, Bavorovice 122
Okrsek č. 5 - Munice - volební místnost v Restauraci Krčma, Munice 24
Okrsek č. 6 - Purkarec - volební místnost ve Vorařském muzeu, Purkarec 86
Okrsek č. 7 - Kostelec - volební místnost v bývalé Základní škole, Kostelec 17
MÚ Hluboká nad Vltavou

Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje občanům,
kteří v měsíci říjnu 2018 oslaví významná výročí
Kosová Ludmila
Beranová Božena
Musilová Anna		
Božovská Marie
Němcová Marie
Nováková Anna
Dvořáková Věra
Chudobová Jaroslava
Salon Jan		
Maršálek František
Beritová Alena		

Hluboká
Hluboká
Jeznice		
Hluboká
Purkarec
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

92 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Do dalších let přejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Friš Jan			Hluboká
Richter Josef		
Hluboká
Jedličková Tereza
Hluboká
Opustili nás
Piskačová Marie
Klíchová Marie		
Hainová Libuše		

Hluboká
Hluboká
Hluboká
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28. ŘÍJEN 2018 – 100 LET REPUBLIKY
Nasaďme si klobouky a pojďme slavit. Oslavme kulaté 100. narozeniny
naší republiky!
„Město Hluboká nad Vltavou zve srdečně všechny občany našeho města včetně městských částí, aby přišli společně oslavit významné výročí naší země.
Vítané jsou dobové kostýmy k dokreslení prvorepublikové atmosféry, elegance tehdejší doby a dobrá nálada…“

Muž, který se stal symbolem české státnosti

Tomáš Garrigue Masaryk
1. československý prezident

Tomáš Garrigue Masaryk, jedna z nejvýznamnějších osobností
novodobých českých dějin, byl více filozofem a univerzitním pedagogem
než politikem. Obdivuhodný muž, který se ve svých 65 letech pokusil
o zdánlivě nemožné: domníval se, že si Češi a Slováci zaslouží samostatný
demokratický stát a rozhodl se iniciovat jeho vytvoření. Pustil se však do
velmi komplikovaného úkolu – na pozadí „Velké války“ v USA, Velké
Británii, Francii, Rusku i Itálii oslovit a hlavně přesvědčit rozhodující
představitele dohodových mocností. Na tento gigantický úkol nebyl
zcela sám; obklopil se několika spolupracovníky, s jejichž pomocí
v letech 1914 – 1918 trpělivě a důsledně postupoval. Nakonec se však
neuvěřitelné stalo skutkem a 28. 10. 1918 byla v Praze vyhlášena první
Republika československá!
Narozen 7. 3. 1850, Hodonín, Rakouské císařství
Zemřel: 14. 9. 1937 ve věku 87 let, Lány, Československo, Manželka:
Charlotta Garrigue-Masaryková
Pohřeb: 21. září 1937, Lánský hřbitov, Lány
Děti: Jan Masaryk, Alice Masaryková, Herbert Masaryk, Olga
Masaryková, Anna Masaryková
Tomáš Garrigue Masaryk byl státník, politik, filozof a pedagog, první
prezident Československé republiky. Za jeho zásluhy o stát mu parlament
udělil titul „Prezident Osvoboditel“ a celkem sedmnáctkrát byl navržen
na Nobelovu cenu míru.
Pocházel z chudé rodiny. Otec, původem Slovák, byl kočí, matka
pracovala jako kuchařka. Po studiích ve Strážnici, v Brně a ve Vídni
roku 1876 promoval filosofickou prací o Platónovi. Za studijního pobytu
v Lipsku potkal Tomáš Masaryk svou životní lásku, mladou Američanku
Charlottu Garrigue z Brooklynu, která v Evropě studovala hudbu a hru
na klavír. Takovou ženu dosud nepoznal. Vzdělanou, emancipovanou,
přirozeně sebevědomou, tolerantní a schopnou prosadit svůj názor.
Požádal ji o ruku dříve, než odjela zpět do USA a roku 1878 se s ní v New
Yorku oženil. Poté přijal jméno své ženy jako součást vlastního příjmení,
což jasně vyjadřovalo Masarykův názor na vztah muže a ženy. „Žena
mužovi je úplně rovná, jen rozdíl fyzický budiž uznáván: ona je slabší.“
Následujícího roku se ve Vídni habilitoval sociologickou prací
o sebevraždě. Po vzniku české univerzity v Praze byl 1882 jmenován
profesorem filosofie. Založil a redigoval měsíčník Athenaeum,
inicioval Ottův slovník naučný a vstoupil do veřejného života kritikou
tzv. Rukopisů. Své studenty vedl ke kritičnosti a vědeckosti v duchu
Augusta Comta a jeho program „realismu“ se soustředil kolem týdeníku
Čas.
Roku 1890 vstoupil s přáteli do mladočeské strany a v dalším roce byl
zvolen poslancem Říšské rady. Hájil jak větší autonomii českých zemí,
tak také zájmy jihoslovanských národů, ale pro spory s radikálním
vedením strany se roku 1893 mandátu vzdal. Ve snaze kultivovat české
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politické myšlení se Masaryk začal zabývat dějinami. Navázal na koncept
Františka Palackého a přemýšlel o historickém poslání českého národa.
Česká reformace a národní obrození jako projevy humanity mají podle
něho širší, všelidský význam. Zároveň se ovšem Masaryk zabýval
i sociálními otázkami, podporoval osmihodinovou pracovní dobu
a všeobecné volební právo. Roku 1899 vystoupil s požadavkem na revizi
procesu s Hilsnerem (tzv. hilsneriáda) a proti antisemitským pověrám.
Roku 1900 založil Českou stranu pokrokovou, za niž byl roku 1907
a 1911 znovu zvolen (jejím jediným) říšským poslancem. Na základě
dlouhodobého studia a četných návštěv v Rusku vydával od roku 1913
v němčině své nejrozsáhlejší a ve světě nejslavnější dílo „Rusko a Evropa“,
přeložené do několika jazyků.
Svých styků, znalostí i zkušeností Masaryk bohatě využil, když
roku 1914 cestoval na Západ a prostřednictvím R. W. Seton-Watsona
a dalších seznamoval světové politiky s českými požadavky. Roku 1915
se už nemohl vrátit, protože na něho byl vydán zatykač a jeho žena byla
uvězněna. Spojkou s domovem pak byl Edvard Beneš a další přátelé.
Obeslal české krajany po světě, získal jejich podporu a v červnu 1915
v Ženevě poprvé veřejně vyhlásil požadavek samostatného státu. Téhož
roku odjel do Londýna, kde se stal profesorem na King’s College a přitom
neúnavně publikoval a přesvědčoval. Roku 1916 mu M. R. Štefánik
připravil přijetí u francouzského premiéra Brianda v Paříži, kde vznikla
také Československá národní rada.
V únoru 1917, když velmoci uznaly tehdy formulovaný československý
požadavek, odjel Masaryk do Ruska shromažďovat vojsko, aby svému
programu dodal větší váhu. Československé legie měly postupně až 50
tisíc mužů a operovaly hlavně v Rusku, byly však podřízeny Národní
radě a zařazeny jako spojenci do francouzské armády. Masaryk sám
řídil organizování legií. Po říjnové revoluci a separátnímu míru Ruska
s Německem se vydal přes Sibiř do Japonska, aby připravil přepravu legií
do Francie. 7. března 1918 se vydal lodí do Spojených států amerických,
protože věděl, že prezident Woodrow Wilson bude mít v poválečném
uspořádání světa a zejména Střední Evropy velmi významné slovo.
V dubnu 1918 do USA dorazil. Přednášel, psal a agitoval zejména
mezi krajany a dosavadní velké úspěchy legionářů byly jeho pádným
argumentem. Masarykova kniha „Nová Evropa“ přispěla k tomu, že
prezident Wilson odmítl rakouské návrhy na federalizaci monarchie
a postavil se za sebeurčení slovanských i jiných národů.
Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa dne 28. října 1918
zastihla Masaryka ještě v Americe, stejně jako zpráva o jeho zvolení
prezidentem. Cestou domů navštívil už jako prezident Anglii, Francii
a Itálii i české legionáře a 21. prosince 1918 byl triumfálně uvítán v Praze.
Hned po volbách roku 1920 byl znovu zvolen, i když získal jen asi 65 %
hlasů, a podobně i v dalších volbách roku 1927. Teprve při třetí volbě
v roce 1934, kterou ústava presidentu Osvoboditeli dovolovala a která
proběhla jako manifestace pro demokracii, získal 73 % hlasů. Komunisté
a slovenští nacionalisté pro Masaryka nikdy nehlasovali. Koncem roku
1935 Masaryk ze zdravotních důvodů abdikoval a 14. září 1937 zemřel.
Jeho pohřeb byl velkou národní manifestací za svobodu a demokracii.
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Jak bylo za první republiky?
Krásně. Soudím tak alespoň podle mojí kredence, zděděné po babičce.
Ten krásný kus nábytku s mramorovou deskou je moje srdeční záležitost,
vévodí naší kuchyni po celá léta, v pohodě se s elegancí sobě vlastní srovná
s modernějšími kusy dnešního věku. A zatímco „moderní“ kuchyňské
vybavení čas od času ukončí svůj pozemský život a stěhuje se do sběrného
dvora, kredenc zůstává jako výmluvný svědek, dokládající, že co se za první
republiky stvořilo, přetrvá věky.
Nicméně, za první republiky jenom dobře nebylo. To víme všichni,
kdo jsme naslouchali našim babičkám a dědečkům, event. prababičkám
a pradědečkům, kdo čteme rádi historické knihy, koukáme na filmy
a chodíme občas na výstavy a do muzea.
Když si na moje babičky a dědečky vzpomenu, vzpomenu si také, s jakou
úctou se vyjadřovali o „tatíčkovi Masarykovi“. I když moje dětství a mládí
bylo dobou, kdy se Masaryk velebit nesměl. A když si pak vzpomenu
na nadšení a sounáležitost československého národa po roce 1989 a na
prezidenta Václava Havla, pochopila jsem, co asi moji prarodiče v roce
1918 cítili za velkou radost. A říkám si, že je dobře, že jsme v posledních sto
letech měli dva prezidenty, symboly osobnosti, svobody, statečnosti a lásky

k národu, na které můžeme být hrdí. Pevně věřím tomu, že naše děti, vnuci
a pravnuci také někdy zažijí podobnou hrdost na prezidenty naší země,
která je sice malá, ale krásná a milá, a s historií, která ilustruje historii celé
Evropy.
Naše první samostatná republika vznikla před 100 lety hned po ukončení
první světové války. Ženy a děti ve válce nejen trpěly hladem a bídou, ale
musely nasadit své síly k uhájení živobytí v zastoupení svých mužů i otců.
Z mnohých matek se staly vdovy a z mnoha dětí sirotci. Synové a otcové
rodin padli na frontě, mnozí další se vrátili zmrzačení. Vládla drahota.
Co bylo či nebylo, a jak bylo, nestihneme v úplnosti vyjmenovat. Ale
pokud zapátráme v tisku, knihách a na internetu, trochu zavzpomínat
můžeme… Také my na Hluboké máme na dobu vzniku republiky památku.
I my vítali prezidenta osvoboditele, i když přímo na Hlubokou nepřijel, ale
stavil se v Pištíně. Z archivu hlubocké radnice a z archivu rakouské knihovny
jsme pro vás našli pár fotografií z doby monarchie a z doby čerstvě nabyté
svobody českého národa. V těch známých místech na fotografiích žili byli
naši pradědečkové a prababičky… A dnes tady žijeme my. I my se staneme
historií. Dbejme na to, abychom se za naši historii nemuseli stydět.

Obyvatelstvo Českých zemí v letech 1918-1937
Jak zasáhla populaci I. sv. válka

Začátek první světové války zastihl populaci českých zemí v období:
- zrychleného poklesu plodnosti a snižování ročních počtů narozených dětí
- příznivého poklesu úmrtnosti pod hranici 20 promile ročně, i když stále
na vysoké úrovni (naděje dožití necelých 45 roků)
- vrcholící emigrace do ciziny v rozpětí 25-30 tisíc osob ročně
- vysoké úmrtnosti mladých lidí
Válečné ztráty se pak promítly ve věkovém složení obyvatelstva přímo
hlubokým zářezem „nenarozených“ v letech 1915-1919, v deformaci počtů
a podílu mužů ve věku zhruba 20-40 let následkem ztrát na bojištích,
a nepřímo také zvýšenou úmrtností civilního obyvatelstva ve válečných
letech. Podle statistických výpočtů se snížil počet živě narozených
o 550 tisíc. Za války padlo 300 tisíc mužů a „navíc“ zemřelo 60 tisíc
osob. Reprodukční ztráty tedy činily celkem 610 tisíc osob (5,9 % počtu
obyvatelstva z roku 1914 - na Slovensku 6,7 %), včetně ztrát na bojištích
910 tisíc osob (8,8 % resp. 10,5 %). Podle odhadu měly 28. října 1918 České
www.hluboka.cz

země 9 987 000 obyvatelů. S tímto „dědictvím“ a navíc s následky epidemie
španělské chřipky, která zasáhla střední Evropu v roce 1918, vstupovalo
obyvatelstvo Českých zemí po skončení války do samostatného státu.
Věková struktura populace Českých zemí byla deformována hlavně
snížením počtů živě narozených dětí v letech 1915-1919 o více než 40%, a to
se promítalo až do poloviny třicátých let v nízkém podílu dětí ve věku do
15 let. Ztráty mužů na bojištích byly zřejmé ve zhruba dvaceti jednotkách
věku a projevily se zpočátku i vyšším podílem vdov ve věku 25-40 let. Až do
roku 1937 (a samozřejmě ještě později) působila tedy na vývoj obyvatelstva
výrazná anomálie věkové struktury i změněná relace mezi počty mužů
a žen (např. snížený počet ženichů). Válečný pokles porodnosti se projevil
ve snížení potenciálních počtů matek až ve druhé polovině třicátých let
a jen v nevelkém rozsahu (při tehdejším vyšším průměrném věku matek při
narození prvního dítěte).
Po výrazném snížení porodnosti v letech první světové války vzrostl
počet živě narozených dětí již v roce 1919 více než o polovinu ve srovnání
s předchozími dvěma lety, a tento vzestup trval zhruba až do roku 1923.
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100 let pokroku

Svět za posledních sto let dosáhl obrovského pokroku. Tak třeba průměrná
délka života mužů byla před 100 lety kolem 47 let. Zatímco ročník 1920 měl
při narození naději na necelých padesát let života, chlapci narození v roce
2017 budou podle statistik žít 76 let a dívky skoro o šest let déle.
Elektřina se za sto let existence našeho státu stala doslova motorem
ekonomiky, zvláště v tak průmyslové zemi, jakou je Česká republika.
Přístup k elektřině měla v roce 1918 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
jen zhruba třetina obyvatel, v samotných Čechách to bylo 40 procent.
Domácnost s přístupem k elektřině spotřebovala v roce 1918 v průměru
100 kilowatthodin. To by dnes jedné české domácnosti nevystačilo ani na
dva týdny. Situace se rychle začala zlepšovat po roce 1919, kdy Národní
shromáždění přijalo zákon o všeobecné elektrizaci.
Zhruba osmkrát víc než dělník, pětkrát víc než horník a čtyřikrát víc
než úředník vydělával před sto lety po vzniku Československa univerzitní
profesor. Měl tak v začátcích první republiky stejný plat jako tehdejší ministři.
Více než 95 % všech porodů se odehrálo doma, doktoři ošetřili jen kolem
5 % rodiček, o ty ostatní se postaraly porodní báby. Palivo pro automobily se
tehdy prodávalo v drogeriích nebo hokynářstvích. Pouze 14 % domácností
mělo doma vanu a ještě méně rodin mělo doma telefon. Počet rozvodů na
100 sňatků činil 4-5 s maximem 8,6 (1936).
Ženy si myly vlasy jednou za měsíc. K mytí vlasů používaly borax
nebo vaječné žloutky. 20 % dospělých neumělo číst ani psát. Marihuana,
heroin a morfium byly volně dostupné látky ve všech lokálních drogeriích
a lékárnách. Největší stavba světa byla tehdy Eiffelova věž.

Jak žily ženy před 100 lety
Zaměstnané ženy
Průmyslová revoluce na konci 19. století zavedla do mnoha odvětví stroje
a tím změnila charakter lidské práce. V zemědělství tradičně pracovaly
celé rodiny, sedláci najímali děvečky a chasníky na sezonní práce nebo na
celoroční výpomoc. Pracovní dobu určovala sezona a počasí, se zavedením
strojů potřeba lidské práce mírně ubyla, ale pracovní síly ubývaly hlavně
kvůli silnému vábení města.
Anonymní město s volnějšími mravy nesvázané církevními pravidly
nabízelo život ve vlastní režii a práci v továrnách, která měla pevnou pracovní
dobu a mzdu. Pracovní doba se od začátku 20. století pozvolna zkracovala,
ale stále se pracovalo i v sobotu (až do roku 1968). Zejména v průběhu první
světové války a po ní do továren nastoupilo mnoho žen, které zajišťovaly
kontinuální výrobu. I v mírových dobách v zaměstnání zůstaly, protože
jejich příjem by rodině citelně chyběl. Zejména první roky po skončení války
a po hospodářské krizi ve 30. letech byly dělnické rodiny nejvíce ohroženy
hladem a chudobou. Veřejné stravování tehdy ještě nefungovalo tak, jak
jsme zvyklí dnes, ženy vařily pro celou rodinu a denně připravovaly dvě
teplá jídla – oběd, který rodina jedla doma (zejména střední a vyšší třída)
nebo si jej muži a ženy nosili v bandaskách do továren, a večeři. V kombinaci
s nákupy na trhu či u jednotlivých obchodníků dosahovala příprava jídla
a péče o domácnost několika hodin denně. Ve středostavovských rodinách
tyto práce zajišťovaly zpravidla pomocnice, které řídila paní domu.
Elegance především
Dámy první republiky dbaly na svůj zevnějšek až úzkostlivě, zejména ty
ze střední a vyšší třídy si dávaly záležet na každém detailu. Krejčovských
salónů fungovalo jen v Praze několik desítek, dámy si nechávaly šít šaty,
kabáty, sukně, halenky i kostýmy podle francouzské módy. Ta se objevovala
pravidelně v časopisech pro ženy a doplňovala ji i móda anglická. Punčochy
a spodnička bývaly nutnou součástí oděvu elegantní dámy. Tehdejší móda
brala v potaz už i praktičnost a pohodlí, ale přesto většinu šatníku dam
tvořily šaty a sukně. Velmi oblíbeným doplňkem bývaly perly či démanty –
dnes bychom řekli brilianty a drahé kovy. Klobouček či čelenka zdobívaly
vytvořené účesy. Klobouk či jiná pokrývka hlavy byl nezbytným doplňkem
nejen žen, ale i mužů.
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Tanec, film a procházky
Ač velkou část dne a života vůbec vyplňovala práce, čas na zábavu si lidé našli
v jakékoliv době. Koncem 19. století se objevil film a 15. září 1907 otevřel
Viktor Ponrepo první kino v Praze – v domě U Modré štiky v Karlově ulici.
Hrálo se každý den vyjma pátku. Návštěva biografu byla kulturní událost, na
kterou se dámy a pánové vyšňořili. Další oblíbenou zábavou byly čaje o páté,
které pořádaly některé restaurace, kavárny a hotely ve svých saloncích.
Co se pěstovalo
Hlavně to, co si lidé sami vypěstovali a co rostlo v místě, kde žili. Především
to byla rostlinná strava, maso bylo drahé. Dnes bychom se nejspíš nad
jídelníčkem, který by se skládal hlavně ze zelí, mléka, hub, brambor a tuřínu,
docela ošklíbali.
K snídani bylo kyselo, ke svačině chleba s tvarohem, k večeři třeba ukysaná
bílá řepa. Bylo to zdravé, lidé hodně pracovali fyzicky, takže měli pohyb.
S vařením si tedy ženy nemusely moc dělat hlavu, hlavní bylo, aby pokrm
strávníky nasytil – o ladění chuti kořením a nejrůznější lahůdkářské finesy
se tehdy nikdo nestaral. Když se neurodilo a byl hlad, ti, co neměli vlastní
půdu, na tom byli špatně. Dovoz ze zahraničí se totiž nepěstoval, vlaky
teprve začínaly jezdit, stavěly se ve velkém až v 60. letech minulého století.
Nicméně měšťanská kuchyně chutná byla a z jejích receptů čerpáme dodnes.
Jak se pracovalo
Charakter práce povětšinou určovaly počasí a roční doba. Orání, setí,
sklizeň, údržba, draní peří… na statcích tvrdě pracovaly od rozbřesku do
soumraku celé rodiny. Na co už nestačila rodina vlastními silami, najala
čeledíny, kteří pracovali povětšinou jen za byt (což znamenalo většinou
malý kamrlík bez oken, který sdílela všechna čeleď) a za stravu.
Co se šilo a nosilo
Zhruba do čtyř let se nerozlišovalo oblečení pro děvčátka a pro kluky.
Dětem se také nechávaly růst vlásky, takže na první pohled vypadaly
všechny podobě. I hračky měly stejné.
Spodní prádlo - kapitola sama pro sebe
Kojenecké prádlo se šilo ze starého sepraného prádla. Muži nosili dlouhé
spodní kalhoty a košile, ženy spodní prádlo. Ti chudí na něj ale neměli,
a proto se rčení, že holka přišla do rodiny „s holým zadkem,“ zakládá
právě na faktu, že nevlastnila ani spodní prádlo. Soupravy prádla, nejlépe
s monogramem, byly totiž součástí věna, které žena přinášela do manželství.
Menstruační vložky se neprodávaly. Ženy si je šily a praly samy.
Vaření, praní a hygiena
Pralo se jednou za několik týdnů, ve středních vrstvách častěji. Ručně,
na valše, s pomocí rejžáku, vločkového mýdla a krystalické sody. A při té
příležitosti došlo i na výměnu spodního prádla.
V hospodách se nejedlo, žena vařila celé rodině (často byla v domácnosti),
muži buď chodili z práce na oběd domů, nebo si s sebou nesli bandasku
s jídlem. V den, kdy bylo velké prádlo, se rodina s jídlem musela uskromnit.
Na vaření, které jinak zabralo mnohem víc času než dnes v době polotovarů,
nebyl tehdy čas.
Ženské šaty – tedy šaty ženy dobrých mravů do konce první světové
války, měly dlouhou sukni, dlouhé rukávy a límeček až ke krku. Krátké
sukně nosila jen děvčata do puberty.
Silonky! Tedy vlastně nylonové punčochy, se objevily okolo roku 1940.
Byly tenké a hodně vydržely, takže byly velice populární. Ženy je milovaly!
Muži se s ženami seznamovali na tanečních zábavách, plesech a na čajích,
na venkově u muziky. Každá dívka, která vstupovala do společnosti, musela
mít s sebou garde a pokud si nenašla ženicha do tří let, byl to malér.
Volný čas
Od vzniku Československa v roce 1918 se výrazně změnil způsob, jak Češi
tráví volný čas. Zatímco dříve ho lidé věnovali hlavně rodině, přátelům
Hlubocký zpravodaj | říjen 2018
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a domácnosti, v současnosti ho mladí tráví nejvíc s chytrými telefony, starší
generace pak u televize. Na změny ve využití volného času v posledních
sto letech měly vliv technologie i politický režim a vývoj hospodářství.
Zřejmě nejvíc ovlivnil trávení volného času v posledním století vynález
televize. Komerčně se začala využívat od 30. let 20. století nejdřív v USA
a postupně se dostávala do Evropy. V československých domácnostech se
televizní přijímače začaly objevovat od 50. let. Sledování televize se stalo
volnočasovou aktivitou číslo jedna a společnost jako celek tráví u televize
dodnes nejvíc času, protože velká část jsou starší lidé, kteří relaxují nejradši
u televize. Mezi mladými lidmi televizi nahradily internet a sociální sítě.
Lidé v Československu pracovali až do 60. let i 48 hodin týdne, protože
volná byla jen neděle. Osmihodinovou pracovní dobu uzákonil stát v roce
1918. Pracovní soboty se začaly rušit postupně od 60. let. Dva víkendové
dny si lidé mohli začít užívat pravidelně od roku 1968. Do té doby měli tedy
volného času obecně méně než nyní.
Péče o domácnost
Zhruba do 50. let nebyly běžné technologické vymoženosti, jako jsou
vysavače, pračky či lednice, které usnadňují a urychlují péči o domácnost.
V 70. letech lidé trávili velké množství volného času na chatách a chalupách,
kde budovali své druhé domácnosti. Možnost svobodně cestovat do
zahraničí se všem Čechům otevřela až po roce 1989.

Muž první republiky

V letech 1918 až 1938 o sebe muži pečovali sice méně než jejich partnerky,
ale možná více než muži dnešní. Ačkoli v domácnostech ještě netekla
z kohoutků teplá voda, pánové si takřka denně holili tvář. „Neexistovalo mít

Sokolská lípa svobody
bude vysazena ve sportovním areálu 7. října po obědě.
Přijďte se zúčastnit slavnostní chvíle, budete vítáni!
ČOS se připojila ke kampani Stromy svobody, která má za úkol mapovat
stromy vysazené k výročí vzniku Československé republiky a také iniciovat
výsadbu nových stromů.
S ohledem na historický význam Sokola při ustavování nové republiky
a zásadní podíl naší organizace při výsadbách Stromů svobody v letech
1918/19, vnímáme 100. výročí jako velice významné. Proto chceme
v rámci oslav maximálně podpořit myšlenku vysazení nových Stromů

Lípy v Bavorovicích, Purkarci
a Hroznějovicích…

Farář Tomas van Zavrel a starosta Tomáš Jirsa pomáhají
purkareckým se sázením lípy.

Lípy ke 100 letům republiky

www.hluboka.cz

na tváři dvoudenní strniště,“ potvrzuje historik Vladislav Severin a dodává:
„Plnovous byl zcela výjimečný, většina mužů preferovala hladce oholenou
tvář. Někteří si jen pěstovali úzký knírek, který jim dodával vzhled světáka.
A chloupky na zbytku těla muži neřešili vůbec.“
Holicí strojek, který by mohli používat nasucho i namokro s pěnou
a který by šetrně odstranil i ty nejmenší vousy, tehdy ještě nevlastnili ani
hvězdy typu Huga Haase nebo Oldřicha Nového. Pánové si museli vystačit
s břitvou a pěnou, ti movitější pak nastavovali svou tvář pravidelně holiči.
Brilantina za 4 koruny
Když už je řeč o holiči: tehdejší typický účes určitě znáte z filmů pro
pamětníky. Vlasy musely být lesklé, uhlazené a zčesané dozadu a nesměla na
nich chybět brilantina, tedy směs parfému a oleje. Aby svůj účes zachovali
bezchybný, museli pánové navštěvovat holiče mnohem častěji než dnešní
muži. Za samotné stříhání zaplatili 4 koruny, pokud se zároveň nechali
i oholit, museli ještě 2 koruny přidat. Vlasy uhlazené dozadu pomocí
brilantiny zdobily každého gentlemana.
Zubní pasta i pro dělníka
Prvorepublikoví muži utráceli i za zubní kartáčky a pasty. Tuba zubní pasty
byla menší než dnes, spíše připomínala tubu temperové barvy. A stála
minimálně 4 koruny.
Jen pro představu, úředník si tehdy vydělal zhruba 1300 korun měsíčně,
dělník a začínající učitel 600 až 700 korun a univerzitní profesor až 5000
korun. Zubní kartáčky, respektive jejich hlavy, se od té doby výrazně zkrátily
(a pasty pro změnu zvětšily).
Zdroj:www. tchiboblog.cz, www.dama.cz, www.prozeny.cz

svobody sokolskými skupinami. Naším cílem je vysadit v jubilejním roce
2018 rovných 100 Sokolských lip svobody.
Vyzýváme sokolské župy a tělocvičné jednoty, aby nejlépe v týdnu 20. –
28. 10. 2018 naplánovali vysazení nové památné lípy na vhodném místě.
Ideálně na pozemku Sokola, s patřičnou důstojností, individuálně dle
možností a místních podmínek. Tímto se zapojíte do projektu Sokolské
lípy svobody.
Ke každé přihlášené lípě OV ČOS zajistí památeční kovovou tabulku
s názvem projektu, sokolskou symbolikou a datem vysazení, která bude
připomínat výročí republiky a význam vysazeného stromu.
Ke konci roku bude vytvořena mapka sokolských lip a jejich umístění
v celé republice.

U příležitosti oslav 100 let od vzniku české státnosti byly ve třech
městských částech vysazeny lípy. V Purkarci vysadili lípu u nové hasičské
zbrojnice 8. září 2018 při zahájení oslav 666 let od první zmínky o obci.
V pátek 21. září 2018 byla lípa symbolicky vysazena spolu s uctěním
památky padlým v Bavorovicích, kde se v sobotu slavilo 95 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů. Zbývající dvě lípy umístili hroznějovičtí na
svojí náves. Lípy byly pořízeny za finanční podpory Svazku obcí Blata.
Děkujeme!
Mimochodem víte, že… Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které
indoevropské kmeny od nepaměti uctívaly. V době národního obrození
ale doznala symbolika stromů významných změn. Ve středoevropském
kontextu byl dub stále více spojován s německým národem, zatímco lípa
se slovanským. Druhým takovým stromem byl dub. Dohromady s lípou
tvořily silnou významovou dvojici. Dub v ní zastával roli mužského
prvku, lípa ženského. Tuto symboliku přijali za svou v pozdějších dobách
Slované, Baltové a Italici. Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu
v Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem Slovanů i oficiálně. Od té
doby ji za svůj národní strom považují i Češi.
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Fota Budějovic a Hluboké z doby první republiky

Budějovice – rok 1919

Chlapecká škola
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OSLAVY VZNIKU
REPUBLIKY NA HLUBOKÉ

Tábor lidu při oslavě prohlášení ČSR dne 3.11.1918

Odhalení pomníku padlých – 1923

Návštěva p. presidenta v Pištíně

Baráčníci – 1929

Slavnostní průvod – 1918

PRVNÍ REPUBLIKA
NA HLUBOKÉ

Přípravy na stavbu sokolovny –1925

Stavba sokolovny –1926

Otevření hasičského domu –1930

17.7.1930 otevření hasičského domu

První peníze po vzniku republiky

OKAMŽIKY
MINULÉHO STOLETÍ

Poslední foto V. I. Lenina – 1923

Devět evropských panovníků ve Windsoru – 1910

Winston Churchill – 14 let

Dalai Lama jako dvouletý chlapec– 1937

Albert Einstein jako chlapec

www.hluboka.cz

Po 3300 letech otevřena Tutanchamonova hrobka.
Neporušené pečetě strážců pohřebiště. Rok 1922.

Karol Wojtyla – papež Jan Pavel II.

Fidel Castro

Svatba J. Goeblese – v pozadí svědek Adolf Hitler – 1931

Vladimír Putin - náctiletý

Barack Obama – cca 1980
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POZVÁNKY

Český rybářský svaz
MO Hluboká nad Vltavou
Oznamujeme všem zájemcům o rybolov na místním
revíru Pískovna, že byl zahájen prodej třídenních
povolenek za skvělou cenu 500,-Kč. Pro zakoupení této
povolenky je nutné vlastnit rybářský lístek.
Tyto povolenky lze zakoupit POUZE v Infocentru na
adrese: Zborovská 80, Hluboká nad Vltavou
telefon: +420 387 966 164.
PROVOZNÍ DOBA:
Duben - Říjen: pondělí - neděle 9:00 – 18:00
Listopad - Březen: úterý - neděle 10:00 – 12:00, 12:45 –
16:00
Zájemci o zakoupení dlouhodobější povolenky ( 7 dní a
více), nechť kontaktují prodejce pana Vladimíra
Peprného na telefonu 606 410 299.
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ZOO

Čtyřčata tygřata
Pruhatí sourozenci – tři holky a jeden kluk – si v září užívali venkovního výběhu s mámou tygřicí a čekají na křtiny.
Jména jim mohou pomoci vybrat návštěvníci zoo.

Galerie Knížecí dvůr

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

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ
Aktuální výstava
15. 9. 2018 – 31. 10. 2018 – Marta Taberyová – keramické obrazy
Nejbližší akce
3. 11. 2018 – 30. 11. 2018 Výstava kmenových autorů galerie
Zahájení v sobotu 3. listopadu 2018
www.hluboka.cz

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma.

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY
Ceny viz. webové stránky.

www.persaltus.cz
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Žena regionu
Ženou regionu se stala porodní asistentka Hana Brožová z Hluboké nad Vltavou
Vítězkou
devátého
ročníku
prestižního ocenění Žena regionu
se za Jihočeský kraj stala Hana
Brožová,
porodní
asistentka
doprovázející ženy k porodům po
celém Jihočeském kraji. Slavnostní
předání ocenění se uskutečnilo
v pondělí 10. září v budově
Krajského úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích. Ocenění
jí za přítomnosti zástupců soutěže
předal první náměstek hejtmanky
Josef Knot.
„Je obdivuhodné, kolik toho některé ženy dokážou – skloubit péči
o rodinu, pracovní povinnosti, ale i nezištně pomáhat druhým a tím i celé
společnosti. Patří jim za to velké poděkování. Proto jsem velmi rád, že
skrze projekty, jako je například soutěž Žena regionu, můžeme těmto
výjimečným ženám poděkovat a pomoci s osvětou jejich aktivit," uvedl
první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot.
Z desítky finalistek získala od veřejnosti nejvyšší počet hlasů Hana
Brožová. Ta více než pět let pracuje jako porodní asistentka. Doprovází
ženy k porodům po celém Jihočeském kraji. Dbá na individuální péči

a důvěryhodný vztah s rodičkou. Vede i kurzy předporodní přípravy
a cvičení, přednáší na budějovickém festivalu, vyzkoušela si pozici
viceprezidentky Unie porodních asistentek, každoročně pořádá
mikulášskou nadílku a u příležitosti Mezinárodního dne porodních
asistentek organizuje soutěž Bábovka pro porodní bábu.
Na slavnostním předávání nechyběla ani loňská vítězka Jihočeského
kraje Daniela Werbynska Laschová, ředitelka Farní charity Týn nad
Vltavou, která předala letošní vítězce pomyslné žezlo.
Projekt Žena regionu patří všem ženám, které svým aktivním přístupem
motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají
nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji
regionu, v němž žijí. „Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné
osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných
a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení.
Právě pro ně vyhlašujeme od roku 2009 celonárodní soutěž, jejímž cílem
je ocenit úsilí těchto výjimečných žen a zviditelnit jejich práci a výsledky,"
sdělila zakladatelka soutěže Denisa Kalivodová.
www.jcted.cz, nejrychlejší zprávy z regionu
Autor: Radek Šíma, Jihočeský kraj
www.porodni-baba.cz

Poděkování

Vážení přátelé, rád bych tímto krátkým článkem chtěl vyjádřit poděkování
za podporu a pomoc při několika letošních kulturních počinech, které
umožnili mnoha návštěvníkům prožít letošní letní pohodové večery.
Děkuji městu Hluboká za podporu Letního kina na náměstí ČSLA,
Hudebního léta a výměnu nového koberce v KC Panorama.
Dále bych rád poděkoval vedení Alšovy jihočeské galerie za báječnou
spolupráci při Hudebním létu a přátelskou atmosféru, ve které se
pak snáz překonávají pořadatelské překážky. Poděkování patří také
zaměstnancům AJG, kteří svou vstřícností a jim vlastním úsměvem

pomohli k bezproblémovému průběhu letošního 62. ročníku Hudebního
léta 2018.
Děkuji i všem sponzorům, pořadatelům a v neposlední řadě i vám –
návštěvníkům, kteří jste dokázali několik koncertů vyprodat a váš
potlesk dokázal pokaždé zvednout ze svých sedadel celý sál…
V závěru snad jen zbývá zmínit, že 63. ročník 2019 je již připravený
a nabídne vám atraktivní umělce.
Petr PÍŠA

Hlubocké sportovní hry

Sobotní odpoledne 8. září 2018 patřilo již čtvrtým rokem hlubockým.
V prostoru sportovně relaxačního areálu si mohli občané Hluboké všech
věkových kategorií vyzkoušet rozmanité sportovní disciplíny jako je
hod na cíl a na rychlost, zatloukání hřebíků, překážková dráha na kole,
minigolf, petangue a další. Po celou dobu trvání hlubockých sportovních
her hrála hudba a podávala se pečínka. Děti se mohly za odměnu osvěžit
nanukem, odpočinout si ve Špuntáriu nebo zdolat lanové centrum. Do
programu se zapojilo i Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou, které se
zaměřilo na ty nejmenší. Akce proběhla v rámci Oranžového roku 2018,
jejímž hlavním partnerem je Skupina ČEZ. Děkujeme!
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Smutná vzpomínka
Před 74 lety 13. září1944 přepadlo gestapo nadhajného Josefa Rybáka
a Terezii, jeho manželku, a deportovalo je do koncentračních táborů za
jejich pomoc ČSR parašutistům. Důvod zatčení byl: Seskok parašutistů
včas neohlásili a neodevzdali gestapu vysílačku a padáky k jejich dalšímu
použití. Umučení rodičů a rovněž v r. 1943 úmrtí 16 letého bratra Josefa
(nemoc), mělo silný depresivní vliv na další život jejich druhého syna
Waltra, vedoucího polesí, a nebylo léku a jeho síly k životu (+ 1956).
S úctou vzpomíná na výše jmenované
vnuk a syn Ing. Miroslav Rybák

Změny v dopravním značení
Na základě zpracovaného a schváleného pasportu dopravního značení
pokračují úpravy dopravního značení. Konkrétně se jedná o lokalitu
Westinghouse a přilehlých ulic – Smetanovy a Dvořákovy. Zde došlo
k úpravě přednosti v jízdě. Na změnu v místech, kde dříve byly umístěny
dopravní značky Dej přednost v jízdě, byly umístěny dočasné dopravní
značky, upozorňujícími na změnu přednosti v jízdě. V celé této oblasti
tedy jsou křižovatky bez rozlišení na hlavní a vedlejší silnice a platí

přednost vozidla jedoucího zprava (laicky „pravidlo pravé ruky“).
Dočasné dopravní značky zde budou rozmístěny po dobu třech
měsíců, pak budou vyžity v další lokalitě. Město těmito kroky chce
jednak výrazně omezit počet dopravních značek, kterými je Hluboká
přesycena a jednak uvést mnohdy nesprávné dopravní značení do
souladu se zákonem.
Jaroslav Rada

Cambridské zkoušky na základní škole Hluboká

Foto: Lucie Jozová

Dne 10. 9. 2018 proběhlo slavnostní předávání certifikátů žákům naší
školy za úspěšné složení Cambridge English zkoušek. Žáci jsou po celý
školní rok na zkoušky připravováni Mgr. Magdou Jíškovou, Mgr. Šárkou
Jeřábkovou a Mgr. Kateřinou Kuželovou v rámci speciálních kroužků
ve škole, pod záštitou Evropského centra jazykových zkoušek v Českých
Budějovicích.
Žáci skládají zkoušky na různých úrovních. Stejně jako v loňském roce
žáci absolvovali zkoušky YLE (Young Learners Exam), KET (Key English
Test) a letos dokonce tři žákyně úspěšně složily zkoušku PET (Preliminary
English Test) na úrovni B1.

Vinobraní – tradiční městské slavnosti vína
Milovníci vína se 15. září opět sešli v Hluboké nad Vltavou, kde letos
proběhl již 13. ročník Městských slavností vína. Tradice vinařství zde
přitom nevznikla náhodou, jeho počátky sahají hluboko do historie. Jak
vlastně tradice slavností vína vznikla? Před lety jsme na Hluboké obnovili
část vinice pod Knížecím dvorem a vysadili vinnou révu, kterou nám
darovali přátelé a zkušení vinaři z partnerského města Neustadt an der
Aisch. Vzkříšením zaniklé vinařské tradice tak vznikly i oslavy, které
každoročně přilákají stovky návštěvníků.
Během slunečného sobotního odpoledne zněla městem taneční hudba
v podání Moondance Orchestru a jeho hostů, rozdávalo se víno z hlubocké
vinice, burčák tekl proudem a k večeru zahrála cimbálová hudba.
Akce proběhla v rámci Oranžového roku 2018, jejímž hlavním
partnerem je Skupina ČEZ a zároveň byla tato akce finančně podpořena
z dotačního programu Jihočeského kraje. Děkujeme!
MÚ, Mgr. Lucie Jozová
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Foto: archiv Klubu

Bowling

Bowlingová herna u plovárny na Hluboké si
nenápadně vychovala děti, které začínají sbírat
ligové tituly a reprezentují tak naše město ve
sportu, který je oblíbený na celém světě. Ani
dospělí se nedrží stranou. Názvy týmů svědčí
o tom, že tahle hra se hraje srdcem a nechybí
ani adrenalin: Náhodná sešlost, Tsunami team,
Okresní přebor, PaNiKa, Mami koukej, Tygři…
a utvrzuje o tom, že sportovní bojový duch
posiluje naše těla i psychiku.
Aby se v bowlingové herně mohly konat
mistrovské sportovní soutěže, musí splňovat
určité podmínky, jako je automatický stavěč
kuželek, správné a alespoň čtyři certifikované
dráhy a dobrý mazací stroj. To hlubocký bowling
má a navíc jej vede Jaroslav Vacek, který si tento
sport velmi oblíbil a pro prosperitu a rozvoj
bowlingu na Hluboké dělá možné i nemožné.
Dnes už má úspěšného následovníka, syna
Tomáše, dvojnásobného mistra Mistrovství České
republiky a držitele i dalších medailí…
Přijďte si také zahrát, kromě bowlingu tady
najdete i 3 D simulační střelnici, koutek pro děti,
sport, zábavu i občerstvení.

pěkně rovně, začnete si hlídat, jak kouli držíte,
jak se hýbete, dostáváte se někam výkonnostně
a už jste polapen. A pak vás chytne sportovní
bowling, jako nejvyšší možná varianta hry.
Tam už je to o tom, že dráha se umyje, správně
namaže – a výkony se zlepšují. Existují různé
druhy mazání, krátké, dlouhé a střední, různé
druhy oleje. A to všechno ovlivňuje výkon hráče.
Takže pak třeba máme začátečníka, kterému
namažeme dráhu tak, že jeho výkony půjdou
nahoru. A když na druhou dráhu použijeme
sportovní mazání, a postavíme vedle
profesionálního hráče, bude mít stejné výkony
jako ten nováček na dráze vedle něj…

Bowling. Pro většinu taková prima hospodská
zábava. Nebo ne?
Když bowling pojmeme jako hospodskou
zábavu, tak přijdete, párkrát hodíte, napijete se,
užijete si to a nemusíte se o nic starat.
Ale když se bowlingem začnete víc zabývat
a chcete dojít o kousek dál, tak se naučíte házet

A jaké další technologie, kromě kvalitního
mazání dráhy, musíte umět na bowlingu
ošetřit?
Zkušenosti se samozřejmě sbírají časem, po
který se sportu věnujete. Zabývám se bowlingem
už nějakých 14 let. Dělám i servis bowlingových
koulí, vrtání, odmaštění, oprava povrchu atd.
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Takže vy můžete škodit konkurenci?
Teoreticky bych mohl znemožnit i mistra,
kdybych mu namazal dráhu tak, že by si vůbec
nezahrál. A byl by pěkně naštvaný. Dejme tomu,
že zahraje, ale je zvyklý být na úrovni 170 – 200
bodů, podle toho jak dlouho hraje – a takhle by
zůstal na 150 – 160. Naštěstí v pravidlech je, že
všechny dráhy na turnajích musí být namazány
stejně.

Každý hráč si může nechat navrtat vlastní kouli,
která je určena přesně pro jeho dlaň, rozsah
prstů, styl hry a podobně.
Rovné házení koule je jednoduché. Ale když
chce hráč kouli na excentrické házení, musí
se mu ušít skutečně na míru. Sleduji, jak hráč
hraje, jakou rychlostí, musí se najít bod otáčení,
kolik otáček je schopný udělat, a vědět na jaké
herně hraje nejčastěji a jaké mazání používají na
dráhy. Takže já si hráče jakoby „přečtu“. Přijde ke
mně na bowling, na dvě tři hodiny, půjčím mu
nějakou erární excentrickou kouli a vnímám,
jak hraje. Podle jeho stylu – nebo pokud to
zatím vůbec neumí, naučím ho základy – a on
už se pak naučí kouli odhodit a roztočit. A já
mezitím zjistím, jakou kouli potřebuje.
Na bowling tedy chodí hráči se svou koulí?
Ano, pokud se mu věnují více než rekreačně.
Hráč si ji přinese s sebou nebo ji má v úschově
na své oblíbené herně. Někde na ně mají skříňky,
nebo uložené tašky. Abyste se naučil vrtat do
koulí úchop pro prsty, musíte absolvovat kurz.
Školit sem jezdí zástupci výrobců až z Ameriky.
Vrtání je alchymie, vůbec práce s koulí je kouzlo.
Správně navrtaná koule je základem úspěchu.
Můžete naučit kouli zatáčet plynulým obloukem,
nebo se dokáže koulet rovně a až na konci dráhy
zatočit do kuželek… každý to má rád jinak. Když
pak třeba jede tým na mistrovství Evropy, veze
si s sebou až 12 různých typů koulí, které jsou
připravené na určité mazání dráhy. Informace
Hlubocký zpravodaj | říjen 2018
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Mám pocit, že jsme se od těch hospodských
koulí a hraní jen tak pro zábavu s půllitrem
v ruce posunuli o hodně dál…
To ano. Pravda je, že když někam přijdu na
hernu a hodím, a ta koule jede pomalu a padá do
žlábku doleva nebo doprava, musíte házet s větší
silou a dát do toho větší ránu… Hned vím, že
je to jen proto, že obsluha herny je líná, nechce
nad tím přemýšlet, dráhy neumývá, nemaže
a nedělá pravidelný servis. Většinou to poznáte
rychle i jako laik, protože od hry máte ruce, jako
kdybyste skládali uhlí. Takže tam bych si spíš já
nechal zaplatit od obsluhy, abych u nich zahrál,
než naopak, a stejně by mě to nebavilo. To je
klasický nepříjemný hospodský bowling, který
kazí jméno všem ostatním.
Z čeho je koule vyrobená?
Na hernách jsou koule polyesterové, ty se
používají i jako koule dohozové, protože
nezatáčí. Na sportovní bowling se vyrábí koule
z polyuretanu a něco málo i uretanu. Ta úplně
vrchní vrstva je reaktivní pryskyřice, v tloušťce
dvou tří centimetrů. Vzhledem k tomu, že je
doba šetření a ekologie, dává se jí míň, vrstva se
ztenčuje a zpevňuje různými materiály. Když je
na kouli třeba číslo deset, což je váha v librách,
dělíte zhruba dvěma a víte, že váha koule je
cca 5 kg.
Jak jste se k bowlingu vlastně dostal?
Chodil jsem v Budějovicích do jedné mojí
oblíbené herny a házel jsem rovně, jako všichni.
Pak mě kamarád pozval na jeden turnaj, viděl
jsem, jak se tam hází, a začalo mě to bavit.
Vyloženě házet koulí, která zatáčí… V té době
to ještě nebylo příliš obvyklé. Každý si hlídal
sám, jak hraje, internet byl ještě dost pomalý na
to, abyste někde nakoukal, jak se hráči správně
pohybují. Takže jsem si zjistil co a jak, dojel do
Pelhřimova, kde je zástupce firmy Brunswick,
tam si koupil kouli, paní mi ji dala do ruky a já
koukal, kde jsou díry pro prsty? No, to musíte
do Prahy a tam vám ji navrtají. A já jel do Prahy
na Prosek a na místě si vyzkoušel svoji první
kouli na míru. Jenže když jsem s ní zahrál tady
v Budějovicích, ona se v půlce dráhy otočila
a sjela do žlábku. A já zjišťoval, jak je to možné,
když v Praze mi jela krásně až ke kuželkám…?
www.hluboka.cz

Jaroslav Vacek a jeho talentovaný team. Foto: archiv Klubu

o tom, jaké mazání na místě bude připraveno,
se vyvěšuje na webových stránkách týden před
soutěží.
Takže vy se na soutěž můžete připravit.
Stáhnete si typ mazání jako program z webových
stránek a uložíte do vašeho mazacího zařízení
a trénujete ve své „domácí“ herně na mazání,
které vás čeká třeba na druhém konci světa.
Jediný faktor, který neovlivníte, je vlhkost
ovzduší herny. Takže si k tomu ještě zjistíte, jaká
je v dotyčné herně vlhkost vzduchu, a mazání,
které později na soutěži zažijete, si můžete
nasimulovat s 90 % přesností.

Aha, není namazaná dráha… To byly mé
začátky. Začalo mě to hodně bavit a začal jsem
se o bowling zajímat a zkoumat ho.
Na Hluboké vedu bowlingovou hernu od
dubna roku 2011, převzal jsem ji od kamaráda
Tomáše Chrta, změnil jsem profesi a začal dělat
práci, která mě baví a zajímá.
Baví vás až tak, že jste dotáhl místní soutěž až
k mistrovství republiky.
Když jsem začínal na Hluboké, moje plány
do budoucna bylo takové, že nejdřív v herně
udělám příjemné rodinné prostředí, a to mi
radila i moje žena. Mně se nelíbí herny, kde
sedíte jako ve vlaku a sedačky jsou upevněné
tak, že se nemůžete vzájemně bavit. Vždycky
mě napadalo zeptat se: Nepřistoupil někdo?
(myšlenka kamarádů v praxi :-)
Takže máme variabilní sezení, aby když
přijedou kluci vozíčkáři, bylo možné s ním
hýbat. Aby se tady každý cítil jako doma. To se
snad povedlo, a jako druhou věc jsme vyřešili
i topení, protože v herně bývalo vždycky
chladno.
Na pořadu dne pak byly turnaje, které už jsem
pořádal spoustu let předtím a víceméně v nich
pokračoval. Ale chtěl jsem, aby se tady hrály
i ligové turnaje, ty se hrají většinou systémem
Amerika, tedy střídavě na páru drah.
Začínal jsem se 4 týmy, teď jich máme
kolem 18-20. Soutěži jsem dal název Jihočeská
bowlingová liga, to byl další level. A pak jsem se
zaměřil na práci s dětmi. Můj syn už od tří let
házel bowlingovou koulí a strašně ho to bavilo,
nešlo ho zastavit a viděl jsem v něm docela velký
potenciál. A tak jsem se vždycky snažil, když se
mnou hrál v herně a okukoval, aby můj styl hraní
byl co nejčistší a bez chyb, protože on sledoval
a kopíroval. A když jsem viděl, jak ho to baví,
snažil jsem se čas od času zapojit víc dětí, aby

měl kolem další kamarády, a udělali jsme turnaj.
Začal jsem se věnovat dětem, co chodily s rodiči
k nám, a jenom koukaly, zatím co rodiče hráli.
Malé děti zvládnou hodit celou dlouhou
dráhu?
Úplně bez problémů. Když je dráha dobře
namazaná, tak dětem od tří, čtyř let předvedete,
oč jde, a oni jsou jak opice, okoukají styl
a jedou… Hážou oběma rukama. Dětem ani
tak nejde o to, aby spadly kuželky. Samozřejmě,
když se to povede, jsou nadšené. Ale už jen ten
hod jim přinese skvělou zábavu, koukají, jak se
koule kutálí a užívají si to.
Nemohou děti dráhu zničit?
Je stavěná na docela hrubé zacházení, ale velkou
roli v tom hraje právě mazání. Když je suchá, je
to jako když kolenem sjedete po koberci, odřete
se, ale když ji namažete olejem, koule po ní jen
sklouzne a náraz vydrží.
Návštěvnost dětí vzrůstala. Protože se mezi
rodiči rozkřiklo, že u nás učíme děti hrát
bowling zdarma, rodiče si poseděli u pití a my
si s dětmi hráli. Vysvětlili jsme si klasické hody,
začali házet, a dětem to šlo líp než rodičům,
takže z toho měly obrovskou radost. A tak jsem
posbíral okruh dětí a uspořádal turnaj dětí
a rodičů. Děti házely a rodiče dohazovali, celá
rodina zapojená. Nakonec vznikl kroužek pro
děti díky Valerii Chromé a Poškoláku ze ZŠ,
funguje dva roky. Chodí 16-18 dětí. Na základě
toho jsem pár dětí začal trénovat i individuálně.
Od roku 2011 pořádám mistrovství regionu
jižních Čech ČBA (České bowlingové asociace)
pro dospělé, a teď už i pro děti. Máme několikero
kategorií, do 9 let, 10-12, 13-15 a 16-18 let.
Naše nejlepší hráčky postoupily do
celostátního turnaje ČBA. V roce 2015 jsme tam
jeli se synem, v osmi letech získal svůj první titul
strana 17

ROZHOVOR
mistra republiky. Sofie Lexová, která hraje za
Hlubokou, v roce 2017 získala mistrovský titul
také. Takže víceméně máme dobrý juniorský
tým, získali jsme dodnes tři tituly mistra
republiky, dva vicemistry, dvě třetí místa. Máme
ustálenou základnu, když někam jedeme, jede
nejmíň deset dětí, máme své dresy a podle
české bowlingové asociace jsme byli oceněni za
nejlepší organizaci klubu.
Takže Hluboká má úspěšný reprezentační
tým! To je skvělé. A mohou mezi sebou
soutěžit muži i ženy, nebo holky a kluci? Jsou
v tom rozdíly?
Ano jsou, ale všechno řeší handicap, jako
třeba v golfu. Mohou hrát i ženy proti mužům,
a handicapy jsou nastaveny velmi dobře. Česká
bowlingová asociace připravila pilotní projekt
Bowling do všech škol, zapojit se může jakákoli
škola, a to znamená, že se snažím tuhle akci
rozhýbat také na Hluboké. ZŠ Hluboká, aniž
by to tušila, vyhrála titul a získala 1. a 3. místo
v lize. Děti z kroužku jsem rozdělil do 4 týmů do
ligy a sbíráme úspěchy.
Všechny základní školy v republice
mají možnost si zadarmo přijít zahrát do
bowlingových heren. Jde jen o to, že to chce
někoho, kdo má smysl pro sport, aby na škole
oslovil pár dětí a šli si zahrát…
Je to slušný výchovný sport. Při bowlingu
nesmíte mluvit sprostě a chovat se nepřípustně,
hrozí žlutá karta, takže pokud se vám něco
nepovede, musíte si zanadávat jen v duchu.
Musíte mít předpisové oblečení, extraliga se
nesmí hrát v kraťasech nebo džínách, límeček se
sice neřeší, ale pokud jste družstvo, musíte mít
společný dres. Nesmíte vyrušovat ostatní hráče,
kouřit se nesmí, alkohol se pít také nesmí. To
všechno by mohlo znamenat, že vás vykážou ze
hry, a to si samozřejmě nikdo nemůže v soutěži,
ať už skupin nebo jednotlivců, dovolit.
Existuje u dnešního bowlingu varianta, že by
se mohl hrát venku?
Ne. Je to halový sport. Vím, že existují montované
dráhy v Americe a že se může uspořádat turnaj
venku, udělají se dvě dráhy, kolem sedí lidi a je
z toho obrovská šou… stejně jako v šipkách.
Musí být na bowling člověk sportovní typ?
Ptám se proto, že bowling mi docela jde,
zatímco jiné sporty nic moc…
Nemusí. Máme už zkušenost třeba s autistickými
dětmi, bez problémů pochopí základní pohyb
vrhání koule. Když učím děti, snažím se o jeden
jednoduchý pohyb. A když je dráha dobře
namazaná, stačí fakt jednoduché odhození
koule a hned jste odměněni úspěchem. Hrát
může opravdu každý.
Bowling sem k nám přišel až po revoluci. Do
té doby byly známé klasické venkovní kuželky,
ale bowling a kuželky jsou dva různé sporty.
Kuželky jsou těžší, protože musíte dohazovat,
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jsou útlejší a je to tak náročnější. Kuželky musíte
trochu umět. Bowling je zábavnější. Některé
herny mají i mantinely, které se při hře zvednou
a dětem tak koule doběhne až tam, kam má. Ale
jsem toho odpůrce, radši děti naučím, jak se má
hrát pořádně.
Jsem rád, že jsme se v závodní činnosti
posunuli do ligy, ale rekreačně a pro zábavu si
u nás může zahrát kdokoli.
Parta známých, rodina, oslavíte tady
narozeniny i s pohoštěním. Zlatá kuželka
uprostřed, a ještě získáte panáka zadarmo, 3
strike za sebou a máte nápoj za odměnu. U nás
najdete spektrum pro různé hráče, včetně
dětského koutku pro úplně malé děti. Už teď
jsme z 50 % zarezervovaní, protože naše sezona
začíná, jakmile se sluníčko začne schovávat. Od
září do dubna je na bowlingu pilno.
Je to tedy vlastně i o tom naprogramování
v hlavě, využití co možná nejkvalitnějších
vlastností dráhy a dokonalém hodu. A hrát
můžete od tří let do nekonečna.
Všude na světě je bowling druhý nejrozšířenější
sport pro rodinné a společenské sportování.
Kdyby město Hluboká leželo v Americe, mělo
by místo čtyř drah dvacet. Proto to tam funguje,
večer jdou všichni na „kuželky“, a je to úplně
běžný sport. U nás v republice má samozřejmě
nejvíc bowlingových heren Praha, teď se
postavila nová dvacetidráha v Brně. Největší
základna je v Praze a Olomouci. Když jsme byli
na mistrovství republiky s dětmi, získali jsme
ze 14 týmů čtvrté místo v získaných medailích,
a před námi byla právě Olomouc.
Sportovní bowling nejvyšší úrovně se skládá
ze čtyř dalších úrovní tréninku: fyzioterapie,
posilovny, teorie a psychologie – musíte mít
hlavu dokonale čistou. Na mistrovské úrovni
musíte být opravdu připraven po všech
stránkách. Čistá mysl, nezavádět žádné další
myšlenky.
Dětem mysl někdy těká z místa na místo.
Ale pokud je něco zaujme, naopak zase nevidí,
neslyší své okolí a věnují se čistě hře. Dítě u hry
nepřemýšlí, co má nakoupit nebo že se pohádalo
se šéfem. Proto dospělí, aby se odpoutali od
rušivých vlivů, dělají před výkonem určité
rituální pohyby. Někdo si třeba sáhne na
podrážku boty, či udělá jiný zklidňující pohyb.
A tím se odpoutá od okolí a připraví na hod, je
to velmi důležitá věc. Tím, že se dostanete do
pohody, uvolníte tělo, vypnete svaly, křečovité
držení – a funguje to. Hod koulí potřebuje
naprostou soustředěnost. Nikdo na vás v tu
chvíli nemá mluvit, či jakkoli vyrušovat. Vy
musíte vnímat i průběh hodu, jak koule běží, kde
se odklonila, abyste příští hod čerpal z předešlé
zkušenosti s váhou a chováním koule, reakcí
dráhy a podobně, vyhodnocujete si všechno
v hlavě. Bowling je jediný sport, ve kterém
vyhodnocujete zpětně váš hod a co v dalším
musíte opravit.

Ve chvíli, kdy hodíte hodně nebo málo,
a něco na konci dráhy se děje jinak, vy už musíte
přemýšlet proč.
Vy máte bowlingové koule i na vánočním
stromečku, že? Co si šéf bowlingové herny
přeje nejvíc?
Bowlingové koule mě skutečně obklopují všude,
směje se pan Vacek. Koule na bowling je úžasně
vymyšlená věc, pěkné je, když si prohlížíte koule
od různých výrobců, každý má patent na ty své.
Když se podíváte na řez, jak je udělaná uvnitř, má
v sobě závaží různých tvarů. I další bowlingová
výbava je neuvěřitelná, rukavice se nosí na
zpevnění zápěstí, lokte, existují i polohovací
rukavice, kdy si fixujete úhel ohnutí ruky, podle
toho, jaké chcete otáčky a směr pohybu koule…
Splnilo se mi už hodně bowlingových přání,
v tuhle chvíli máme rozsáhlou klientelu, hrajeme
ligu v amatérské bowlingové lize, druhým
rokem extraligový tým dospělých, na nejvyšší
bowlingovou soutěž v republice jezdíme do
Prahy. Letos sestavený tým extraligových
juniorů se tam potkává s těmi nejlepšími
hráči, děti mají možnost se přihlásit do campů
a zdokonalovat se.
Moje poslední vize a přání je sehnat dobrý
mazací stroj. Je to náročné přání, protože kvalitní
mazací stroj stojí kolem 700 tis. korun. Je to hora
Říp, na kterou se pomalu škrabu. Zatím máme
mazací stroj, který má určitá omezení.
Mazačka vypadá vlastně tak, že na dráhu
posadíte takový vysavač, který trochu rámusí,
nastříká na dráhu saponát, umyje, vysuší a hned
maže dráhu olejem. Já zatím mohu nastavit
jen volbu, která dráha bude namazaná dál
a která blíže, ale kvalitní mazací stroje dokážou
programovat a provést i 3D mazání. Ukáže vám
přesně, kde namazat jakoby z kopečka – na
parketě dvanácté v délce deseti stop je 6 mm
oleje… Používají se i barevně rozlišené oleje,
třeba modrý, takže vy i vizuálně vidíte, kam
máte házet, kam nesmíte, a co to s koulí udělá.
A to je strašně důležité, pokud jste člověk hrající
sportovní bowling, protože se díky kvalitě
mazání dráhy máte možnost posunout na
nejvyšší možnou úroveň výkonu. Je to nutné
kvůli stejné kvalitě tréninku, jakou mají ti
nejlepší hráči
Takže – snažíme se! Na pořádání turnaje dětí
jsem získal příznivce a sponzora, naštěstí mi
vychází vstříc pan Hnízdil z firmy AISIN, moc
děkuji. Takže je to přínos pro děti. Tím, jak
postupují dál, se viditelně zlepšují.
Prostě bowling je radostný sport. Když se vám
povedete strike – tedy porazit všech deset
kuželek prvním hodem, je to radost. V životě
to tak občas také tak funguje… A někdy zase
ne.
Více info na: www.bowlinghluboka.cz
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DOBRÉ
ZPRÁVY

Jak hlubocké zpěvačky zpívaly hercům

Foto: archiv pěveckého sboru Záviš

Letošní léto bylo opravdu nádherné. Meteorologové ho ozdobili různými
nej… Nejvíce tropických dní, nejvyšší průměrná teplota, nejméně deštivých
dní a tak dál… Prostě léto jak má být. Kdo má rád koupání, slunění, výlety
do přírody, byl naprosto spokojen. Najít během prázdnin několik po sobě
jdoucích dní, kdy se sluníčko neukázalo, pršelo, foukalo, a bylo nevlídno,
tak to bylo opravdu umění. Nám se to ale podařilo. Od roku 2014 jezdíme
pravidelně koncem srpna s naším sborem do rekreačního střediska AMU
v Poněšicích. Očekávaly jsme další krásné, slunné dny. Ranní rozcvičky
v trávě, polehávání u bazénu, procházky do lesa na houby nebo jen tak, večery
u táboráku s buřtíky a kytarou. Ale všechno bylo jinak. Cvičení nebylo v rose
na břehu tentokrát velmi zelené Vltavy, ale cvičilo se v jídelně. Na jeho kvalitě
to neubralo vůbec nic. Dopoledne místo procházek jsme věnovaly ručním
pracím. Pod vedením šikovné členky sboru jsme si vyrobily ozdobné, závěsné
koule. Výrobky se tak líbily, že jeden vzorový, pěkné velikonoční vajíčko, se
dokonce ztratil. Ale po výzvě k navrácení se zase objevil na místě, které bylo
velmi neobvyklé a bylo záhadou, jak se tam to ozdobené vajíčko dostalo.
Večery u kytary byly také, ale zase pod střechou. I tak jsme si je velmi
užily, naučily se nové písničky a text Mám boky jako skříň jsme mnohé
z nás vzaly za svůj. Na bazén nakonec také došlo. Našly se tři otužilkyně,
vyzkoušely teplotu vody, zaplavaly si a po zbytek dne pak dávaly přednost
teplým nápojům.
Velice pozitivní energii dodal všem herec Ondřej Vetchý. Otevřely se dveře
jídelny, Ondřej Vetchý pozdravil a pak řekl: „Tolik ženských pohromadě
jsem viděl naposledy na Strahově, když cvičily s obručemi.“ No, některé
z nás to pamatují. Každé setkání s ním bylo veselé, zazpíval si s námi, vyfotil
se, podepsal se nám. Nakonec vymámil podpisy i z Tomáše Topfera, který
k tomu mnoho chuti neměl.
Počasí nás tedy překvapilo, ale nedokázalo zkazit ty velice příjemné dny,
které jsme v Poněšicích prožily. Už byl objednán termín na příští rok a teď už
víme, že když zdraví dovolí, pojedeme zase a za každého počasí.
Jana Marková

Hluboká uchystala sportovní hry pro seniory
Přesně v duchu hesla „Nejde o výkon, ale o zábavu“ pořádala Hluboká nad
Vltavou už pátý ročník Sportovních her pro seniory, pro které byl 19. září
od 13.00 hod v hlubockém sportovně relaxačním areálu připravený pestrý
program. Přestože bylo zábavně sportovní odpoledne určeno hlavně aktivním
starším lidem z domovů důchodců v Českých Budějovicích a Hluboké, vítáni
byli i starší spoluobčané z Hluboké.
„Samozřejmě nám vůbec nejde o sportovní výkony, ale o příjemně strávené
odpoledne s hudbou a občerstvením, kde si mohou senioři popovídat, zahrát
minigolf, svést se na motorovém člunu, elektrokole nebo se pokusit uspět
v některé z nenáročných disciplín,“ uvedl Jiří Slepička, ředitel Domova
důchodců U Zlatého kohouta v Hluboké nad Vltavou.
Pro seniory nachystal akci Sportovně relaxační areál Hluboká, který je
jedním z nejrozsáhlejších venkovních hřišť v republice. Volný čas zde mohou
trávit rodiny s dětmi, handicapovaní lidé, vozíčkáři i senioři. Jeho součástí je
i příjemné sezení na terase restaurace v prostředí nádherné přírodní lokality
s výhledem na romantický hlubocký zámek. Akce se každoročně zúčastní
zhruba šedesát až osmdesát seniorů. Podle ředitele Slepičky sousedskou
atmosféru pravidelně provází nadšení a dobrá nálada.
Zřizovatelem Domova důchodců U Zlatého kohouta je Město Hluboká.
Do své péče přijímá především seniory z Hluboké nad Vltavou a okolních
obcí. Už teď eviduje přetlak žadatelů o umístění, které nemůže uspokojit.
Podstatou péče o seniory je podle ředitele Slepičky hlavně vytvoření
pocitu domova, který není dán jen samotným prostorem a vybavením, ale
především laskavou a přátelskou atmosférou, kde se každý cítí v bezpečí a je
respektován. To Domov důchodců U Zlatého kohouta svým klientům nabízí.
Domov důchodců U Zlatého kohouta, Jiří Slepička, ředitel
www.hluboka.cz
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Voda Moře Oceány – patnáct zastavení
Řeky, rybníky, potoky, tůně, bystřiny, jezera, vodopády, moře, kaluže,
oceány… Voda, voda, gejzíry vody tryskaly po čtyři zářijové dny naším
městem a vlily do něj zajímavé zážitky a setkání a pohledy do nevšedního
vodního světa. Patnáctý ročník Mezinárodního filmového festivalu Voda
Moře Oceány byl vydařený, naplněný bohatým a pestrým programem…
a díky tomu byl také hektický. Tak hektický, že teprve po jeho skončení je
možné naplno vnímat vše, co festival nabídl. Prostě se na chvíli zastavit
a vybavit si všechno, co se na festivalu odehrávalo, vnímat znovu a naplno
zajímavá setkání s mimořádnými lidmi… Pojďme se tedy zastavit…
Zastavení první - zahájení
Tradičně – tisková konference. Prezident festivalu Steve Lichtag,
viceprezident Jindra Soukal. Informace o programu, představení hostů,
prezentace filmů. Standardní, hladký průběh standardního začátku.
A přece se nad tím vším trochu neklidně objevuje očekávání věcí příštích
a otázka: Jaký ten patnáctý ročník bude? Vyjde vše, co realizační tým
naplánoval? Odpověď přinesou následující hodiny a dny…
Zastavení druhé - promítání pro školy
Další tradiční součást programu festivalu. A jako každý rok, i letos
bylo zajímavé sledovat, jak teen-age diváci přichází na promítání
s rozporuplnými pocity – „Ty jo, jako dobrý, že se ulejem ze školy, ale
koukat na nějakej film o přírodě, to bude vopruz, kámo…“ – a jak po
filmu odchází a vedou debaty o poznáních a souvislostech, které jim film
Planeta Česko předestřel. Právě tohle rozšíření nových poznání je jedním
z nejdůležitějších poslání festivalu…
Zastavení třetí – s Hvězdicí

Představte si činné sopky vyčnívající z ledových vod poblíž Antarktidy.
Skály, dým, led, miliony tučňáků, kosatky, velryby, nekonečný oceán
a naprosto nepředvídatelné počasí. Není tu letiště, přístav, nežijí zde téměř
žádní lidé. Dostat se sem znamená mnohadenní plavbu na malé jachtě.
Vylodit se dá jen občas, a to pouze za pomoci nafukovacího člunu.
Fotograf a cestovatel Václav Šilha tuto cestu podstoupil. Dobrovolně
a několikrát. Snad proto, aby zdokumentoval a zažil na vlastní kůži
panenskou krásu přírody Antarktidy, Jižní Georgie a Sandwichových
ostrovů. Snad proto, aby prožil skutečnou cestu, ne pouhé „přemísťování“.
Na jachtě Golden Fleece spolu s legendárním kapitánem jižních moří
Jeromem Poncetem strávil 6 měsíců. A právě o svých jedinečných zážitcích
Václav Šilha v kině Panorama vyprávěl…
Zastavení páté - s pamětí vody a Dianou Siswartonovou
V době, kdy bereme za přirozenost vodu balenou do plastových obalů, byla
přednáška Diany Siswartonové nečekané osvěžení. Voda je to nejcennější,
co na Zemi máme. A vlastnosti, které voda má, jsou pro mnohé, kteří ji
berou jako samozřejmost, fascinující. Vyprávění Diany o paměti vody,
o tom, co v sobě skrývá a co umí, „pamatuje si“ jediná kapka vody, opravdu
patřilo k pozoruhodným chvílím festivalu.
Zastavení šesté – s Oceánem
Páteční večer, hlubocké náměstí a Oceán. Stylově zvolená jihočeská
skupina potvrdila, že na „staré dobré časy“ s Petrem Mukem dokázala
navázat víc než dobře a festivalové dění rozšířila o zajímavý rozměr
procítěné muziky.
Zastavení sedmé – s obrazy Romany Schmittové
Výstava obrazů Romany Schmittové ROSCH ve foyeru Parkhotelu
představila zvláštní svět, přenesený na rozměrná plátna. Malba, doplněná
efekty špachtlí, vrypy, kombinované techniky, akvarelové podmalby,
grafické prvky a struktury. Inspirace nalezená v běžném životě, v přírodě
a jejích proměnách, architektuře, ale i v nekonečném vesmíru, duchovním
a nadpřirozeném světě.
Zastavení osmé – s Antoinem Saint-Exupérym
Není snad nikoho, kdo by neznal knihu Malý princ. A tedy i jejího autora
Antoine Saint Exupéryho. Jeho pozoruhodný život byl ukončen tajemstvím,
záhadou… zmizením letadla, které pilotoval. Lino von Gartzen a Luc
Vanrelly – to jsou jména těch, kteří po letech pátrání a dohadů příběh
slavného spisovatele rozuzlili – vrak letadla nalezli na dně oceánu. Jejich
strhující a chvílemi až neskutečné vyprávění sledovali návštěvníci besedy
v kině Panorama se zatajeným dechem. Navíc – součástí týmu, který vedl
pátrání, byl i parťák a nedílná součást festivalového týmu, Jindra Bohm,
který se bravurně zhostil i role překladatele na podiu.

Vernisáž výstavy fotografií Pavla Mothejla na podporu projektu Hvězdice.
Fotografie zachycují život dětí v kambodžské vesnici Bantayrersey, jejich
vzdělávání a školu, která zde byla postavena díky studentce vietnamistiky
z Českých Budějovic, Veronice Pospíšilové. Ve foyer Wellness hotelu
Diamant zazní nejen vyprávění Veroniky o často nelehkém průběhu
projektu a slova Pavla Mothejla o životě, který jeho fotografie zachytily,
ale především hlavní motto Hvězdice: Nemělo by být vzácností někomu
pomoci – pomoci kdykoliv a kdekoliv je to potřeba.
Zastavení čtvrté – v Antarktidě s Václavem Šilhou
Poutavé povídání o Antarktidě otevřelo festivalové přednášky tou
nejdobrodružnější atmosférou, kterou fotograf Vašek Šilha podává vždy
po svém.
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Zastavení deváté - promítání soutěžních snímků
30 filmů ze 14 zemí světa, široké spektrum námětů a k radosti organizátorů
i diváků poměrně početně zastoupená česká produkce. Tři dny promítání
filmů v kině Panorama přilákalo více než 2 500 diváků. A také připravilo
odborné porotě, která posuzovala filmy v 9 kategoriích, velmi těžké
rozhodování o tom, který z filmů vybrat jako ten „NEJ“. Protože zajímavé,
podnětné a obsahově velmi cenné byly všechny.
Zastavení desáté – s Danem Landou
Asi nejemotivnější večer festivalu – s Danem Landou při jeho autorském
čtení z knihy Všeník v kině Panorama.
Plánovaná hodinka čtení, povídání a zpívání se protáhla na tři a půl
hodiny dlouhý recitál plný emocí a zábavy.
Kdo byl s námi, poznal Dana Landu jako člověka s velkým srdcem –
jako cestovatele, potápěče a bezvadného parťáka. Člověka s velkým
Hlubocký zpravodaj | říjen 2018

REKAPITULACE
smyslem pro humor, s ještě větším rozhledem a nadhledem a mimořádnou
schopností oslovit a sdělovat věci, které v běžném životě sice potkáváme,
ale často si je neuvědomíme.
Zastavení jedenácté – festivalová plavba
Jaký by to byl „vodní“ festival, kdyby v něm chyběla plavba po vodě? Řeka
Vltava, loď plná dobré nálady a smíchu, které nemohlo zkazit ani trochu
chladné a deštivé počasí.

festivalu“ Steva Lichtaga a Jindry Soukala. Nechybí ani poděkování všem,
kteří festival podporují – tedy i městu Hluboká nad Vltavou, které je
festivalu vlídným a vstřícným hostitelem. A nechybí ani after party, která
je uvolněná a pohodová.

Zastavení dvanácté – Po čem muži touží
Předpremiéra filmu Rudolfa Havlíka. V patnáctileté historii festivalu
ovšem premiéra – poprvé byl promítán hraný film. Jaká byla atmosféra?
Dejme slovo Rudolfovi Havlíkovi: „Po čem muži touží promítají na
festivalu Moře voda oceány. Pořád s Aničkou (Polívkovou) postáváme
stranou a čekáme, jestli se budou lidi smát. Po třetí za sebou se nám ale
stalo, že lidi doslova řvou smíchy, a to jsou věci, které se nedějí každý
den, vlastně se vůbec moc často nedějí, a k tomu všemu nám tleskali ve
stoje přes celý dlouhý závěrečné titulky, a to jsme nezažili už vůbec. Je to
zvláštní věc, někdy to prostě sedne všechno tam, kam má a veškerá práce
a nervy najednou dávají smysl, protože ten smích, to je ta největší droga na
světě. Byl to masakr. Děkujeme!!!“
Zastavení třinácté – lidé
Vždycky je všechno o lidech. U festivalu to platí samozřejmě také. A tak
festivalové dění, zážitky, smích, pocit souznění a pohody, to, že vše
fungovalo, jak má, bylo výsledkem hodně intenzivní práce týmu lidí,
kteří do festivalu dali obrovské nasazení a srdce. A humor. A organizační
zkušenosti. A velikou výdrž, čtyři dny v podstatě nepřetržitého programu
jsou hodně náročné. Díky všem, bez kterých by festival nebyl tím, čím je.
Zastavení čtrnácté – ceremoniační večer
Gradace, finále, vrchol. Sál Parkhotelu, festivaloví hosté, diváci, příznivci,
organizátoři. Vyhlašování vítězných snímků v 9 kategoriích tak, jak o nich
rozhodla festivalová porota, předávání cen, slova uznání. Nechybí ani
malé ohlédnutí za historií festivalu. Nechybí ani typický humor „otců
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Zastavení patnácté – je vlastně už vykročením do dalšího, už šestnáctého
ročníku festivalu. Bude-li tak vydařený, jako byl ten patnáctý, pak se
máme opravdu na co těšit.
Lucie Burianová (s využitím textů FB stránky VMO)
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Rachačka 2018 - Kaple Sv. Rozálie

Foto: Adam Růžička

Po dlouhých letech byla obnovena pouť ke kapličce sv. Rozálie v lokalitě Rachačka u Purkarce. Za slunečného zářijového nedělního odpoledne se sešlo
hodně lidí, kteří prošli společně cestou lesem ke kapli, spolu s otcem Tomasem zpívali mariánské písně a modlili se. Poutníci si díky společnému prožitku
zažili neopakovatelný pocit obnovení čehosi jemnohmotného, zvyku, víry, potřeby, tradice – co bylo kdysi přetrženo a dnes opět navázáno ve vzájemné
pospolitosti… Kapli a její okolí už předtím farníci uklidili a vyzdobili květinami, přinesli také občerstvení, purkarečtí hasiči přivezli lavice k sezení.
A tak se pod širým nebem mohla po mnoha letech opět konat mše k oslavě sv. Rozálie, patronky kaple. Příjemná atmosféra nedělního odpoledne
potěšila farníky, místní pamětníky i pana faráře Tomase van Zavrela, mnozí se napili dobré vody ze studánky pod kapličkou a už dnes se těší na příští
pouť ke kapličce ukryté v krásných purkareckých lesích…

Co řekl pan farář?

…V září jsme obnovili pouť na Rachačku. Asi by se hodilo si
připomenout, proč toto místo vzniklo, abychom dali smysl našemu
putování. Čerpal jsem mimo jiné ze webových stránek České tábornické
unie, kteří informace převzali z publikace Netradiční turistické cíle
Českobudějovicka Jiřího Cukra.
V roce 1678 vypukla na Balkáně morová epidemie. Zprávy se tehdy
šířily pomaleji než dnes, ale když dorazily do Českých zemí, jistě velmi
znepokojily naše předky, kteří měli v živé paměti hrůzy zdejších morových
ran z posledních desetiletí. Například v letech 1655 a 1665. Jejich zlé sny
se staly skutečností: epidemie se velice rychle rozšířila i do habsburských
zemí. Přes preventivní opatření císaře Leopolda I. se mor v roce 1678
nejdříve rozšířil v Uhrách, pak v Rakousku. Panovník před morem utekl
z Vídně do Prahy, odkud ho ale v roce 1680 mor vyhnal do Pardubic
a později do Lince. Mor se z Rakouska postupně šířil i na Moravu a do
Čech. V Praze si tato epidemie vyžádala takřka 15 tisíc obětí, v českých
vsích a městečkách se pak oběti počítaly na desítky až stovky. Jednou
z mnoha postižených území bylo i tady. O své dvě děti tehdy přišel také
nebohatý příslušník rytířského rodu Býšovců z Býšova. Byl to právě on,
kdo jako vzpomínku na své dcerunky nechal v roce 1680 postavit jen
malou barokní kapličku, neboť nebyl příliš bohatý. Její původní podobu
neznáme, stávala pravděpodobně v místech presbytáře dnešní stavby.
Paradoxně byla kaple zasvěcena sv. Rozálii, jedné z hlavních ochránkyň
před morem, i když jeho dcery ochránit nedokázala. Asi byl hluboce věřící
a dokázal svou ztrátu přijmout slovy spravedlivého Joba z Bible: „Z života
své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin
vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ (Job 1, 22) Možná si vybral
právě toto místo kvůli zdejší studánce, která nám připomíná slova Ježíše

INZERCE:
■ Přijmu ženu, muže na třídění a skartování
papíru pro pracoviště Munice. Tel. 603 524 162
■ Koupím sbírku známek, tel.: 722 777 672
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Samarské ženě z Janova Evangelia: „Kdo věří ve mne, proud živé vody
poplyne z jeho nitra.“ (Jan 7, 38).
Kaplička i sousední studánka s vodou sem celoročně lákaly četné
poutníky i celá procesí. O kapli ovšem nikdo výrazněji nepečoval a za
Josefínských reforem byl odtud dokonce přenesen zvon do Dřítně. Na
počátku 19. století lidé opět začali postupně objevovat toto zapomenuté
poutní místo a v roce 1825 se podařilo zchátralou kapličku opravit. Po
epidemii cholery, která na Budějovicku a Vltavotýnsku řádila v roce
1832 a pak v polovině 19. století, začal navíc počet návštěvníků přirozeně
prudce stoupat. Lidé ve své bezradnosti a strachu před touto smrtelnou
nemocí, hledali pomoc a útěchu u Všemohoucího Boha. A tak se stalo,
že malá kaplička nemohla ani zdaleka pojmout všechny příchozí a došlo
v letech 1881–1882 k jejímu rozšíření. Stavba dostala novou věžičku
a větší loď, upraven byl také pramen vody. Slavnostní vysvěcení se konalo
17. září 1882 tehdejším purkareckým farářem Vojtěchem Wolfem. Je to
dnes bez týdne právě 136 let (a 338 let od první kapličky).
Sláva Rachaček vydržela až do poloviny minulého století. Roku 1945
navštívilo zdejší pouť na 5 000 lidí a ještě v roce 1957 sem doputovala
procesí z Purkarce, Křtěnova a Dolního Bukovska. Z pochopitelných
důvodů později počet poutníků k radosti soudruhů upadal, až zcela
skončil. Kaple následně chátrala, chybělo málo a nemuselo z ní zůstat
zhola nic.
Naštěstí se ji několik let po sametové revoluci, v roce 1993, podařilo
zrekonstruovat a navrátit jí důstojnou podobu; poutní kaple sv. Rozálie
postavená v historizujícím stylu opět zářila novotou, avšak postrádá
veškeré vnitřní vybavení, které kdysi tvořila např. skleněná urna se soškou
sv. Rozálie. Zřejmě si je někdo „vypůjčil“. Kéž dnešním dnem září na lepší
zítřky tohoto místa…

■ Společenství Josefa Zezulky vás zve na
přednášku biotronika Tomáše Pfeiffera,
který je žákem tvůrce biotroniky, pana Josefa
Zezulky. Rád se s vámi podělí o poznání, které
dostal od svého učitele.

Přednáška se uskuteční:
- 7. 10. od 15:00 hod., České Budějovice,
Clarion Congress Hotel
- 2. 12. od 15:00 hod., České Budějovice, Hotel
Savoy, B. Smetany 1489/1.
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ZPRÁVY

Karlův Hrádek „ožívá“
Po úspěšném získání Karlova Hrádku do majetku města Hluboká nad
Vltavou se vytvořila pracovní skupina složená z odborníků i veřejnosti, aby
společně zabezpečili objekt zříceniny a otevřeli ho návštěvníkům v trochu
jiném světle. V nejbližší době bude provedena likvidace nevhodné vegetace,
odstranění náletových dřevin a stromů, které jsou ve špatném stavu a které
narušují zdivo. Na tyto práce bude navazovat zabezpečení vstupní brány
proti zborcení a obnova přístupových cest. V další fázi bude provedeno
statické zajištění a kompletní konzervace objektu a ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou Fakultou archeologie započnou výzkumné práce tzv. archeopark.
Následující fáze „oživení“ počítá také s vytvořením aplikace 3D zobrazení
původního vzhledu Karlova Hrádku a s webovými stránkami. V prostoru
zříceniny a na přístupových cestách budou osazeny tabule s informacemi pro
návštěvníky. Již nyní se zpracovávají podklady do podání žádostí o dotace.
Mgr. Lucie Jozová

UZAVÍRKA ULICE PODSKALÍ
1. – 29. října 2018
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás informovali o plánované uzavírce ulice
Podskalí (od pneuservisu k zahradnictví). Jedná se o další etapu akce
"Modernizace silnice II/146" Jihočeského kraje - Správy a údržby
silnic, jejíž první část proběhla v úseku kolem Rybářství Hluboká.
Uzavírka se plánuje od pondělí 1. do 29. října 2018. V průběhu
uzavírky bude dle pokynů stavby umožněn vjezd dopravní obsluhy
(vč. návštěvníků všech sportovních, ubytovacích a dalších zařízení
v přilehlém prostoru). Objízdná trasa pro osobní automobily (do 3,5
tuny) oběma směry vede přes „Bílák“ a „Hamr“. Pěší omezeni nejsou.
Uzavírka se týká také autobusového spojení. O podrobnostech Vás
bude provozovatel včas informovat na dotčených autobusových
zastávkách. Na tuto opravu bude navazovat oprava ulice Pražská
od obchodu Flop ke křižovatce s ulicí Poněšická. Práce budou trvat
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necelé 4 týdny. V tomto úseku již proběhla výměna plynovodu
a v současnosti se buduje nová dešťová kanalizace.
Město Hluboká nad Vltavou Vás pravidelně o dopravních
omezeních informuje v aktualitách na webových stránkách města
obcan.hluboka.cz a aplikací Mobilní rozhlas.
Jsme rádi, že Jihočeský kraj a Správa a údržba silnic uvolnily
finance na opravu komunikací na Hluboké a doufáme, že stavební
práce proběhnou bez větších komplikací.
Děkujeme za pochopení!
Městský úřad Hluboká nad Vltavou
obcan.hluboka.cz
hlubokanadvltavou.mobilnirozhlas.cz
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Sokolovna prošla rozsáhlou rekonstrukcí!
Od začátku července letošního roku probíhala kompletní rekonstrukce
hlubocké sokolovny. Co vše se v prostorách sokolovny změnilo a na jaké
sportovní aktivity se mohou hlubočtí v nově opravených prostorách těšit?
Původní výstavba sokolovny byla zahájena v roce 1924. Od té doby
proběhla přístavba budovy, rekonstrukce po rozsáhlých povodních v roce
2002 a k velké inovaci sokolovny došlo v roce 2005, kdy byly vymalovány
komplet celé prostory, opraveny stropy a vybaven velký sál. „V posledních
letech začala sokolovna praskat, trhliny ve zdi byly obrovské a stále se
zvětšovaly. Byl to již havarijní stav,“ konstatuje starosta Sokola Hluboká
David Šťastný.
„V létě 2018 se výbor hlubockého Sokola, společně s velkou podporou
města, pustil do rozsáhlého zpevňování sokolovny pomocí ocelových lan
a pilotáží současných základů. Rekonstrukce objektu byla naplánovaná
na cca 2 měsíce. Zároveň se zpevněním celé sokolovny se výbor rozhodl
zrekonstruovat malý sál. Byly provedeny kompletně nové elektrorozvody
včetně nových světel, která je možno tlumit. Zároveň se připravily rozvody
na klimatizaci. Topení bylo zasekáno do zdí tak, aby nepřekáželo cvičencům
a strop malého sálu byl snížen o cca 1 metr a zateplen. Také zrcadla v sále
se kompletně obměnila. V neposlední řadě došlo k vymalování celého
malého sálu,“ vysvětluje dále Šťastný.

Hluboká v pohybu
Školní rok se nám pomalu rozjíždí a my
s ním…
Letošní lekce pro děti budou probíhat
v tělocvičně ZŠ Hluboká nad Vltavou, zbytek lekcí
v lesní vile. Probíhá nábor dětí do kroužků, letos máme
možnost zajistit i vyzvedávání dětí ze školní družiny
v ZŠ Hluboká nad Vltavou. Ke každému kurzu obdržíte
tričko nebo lahev Hluboká v pohybu dle Vašeho výběru.
Rozvrh lekcí pro děti i dospělé je ke stažení na www.
hlubokavpohybu.cz.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.Těšíme
se na Vás!

Sokolové jsou tak připraveni na zimní sportovní sezonu:
Hlubocký Sokol má v současné době 10 oddílů, pro které jsou připraveny
prostory sokolovny v zimním období a v létě prostory Sportovně
relaxačního areálu. Od listopadu se Sokol rozšíří o další oddíl, a to oddíl
lezení. Všichni členové Sokola mohou využít členských výhod jednoty,
díky kterým mají například volný vstup na sportoviště a atrakce ve
Sportovně relaxačním areálu. V současné době si cvičenci mohou vybrat
z následujících sportovních aktivit: stolní tenis, mateřské centrum,
basketball, kondiční cvičení a bosu core, zdravý pohyb, FiLLi-aerobic,
rytmika, tanec, všestranné cvičení pro děti od 3-6 let. Baseball, softball
a plážový volejbal jsou aktivity, které probíhají především v letní sezóně ve
Sportovně relaxačním areálu.
Na Facebooku mohou členové Sokola sledovat aktualizované stránky
T. J. Sokol Hluboká nad Vltavou, kde se dozví veškeré aktuality, data
zápisů do jednotlivých kroužků na školní rok 2018/2019 včetně
kontaktů na lektory či trenéry. Veškeré informace a kontakty na
cvičitele je také možné najít v online brožuře v následujícím odkazu:
https://view.publitas.com/publikace/dl-brozura-sokol/page/1
David Šťastný, starosta Sokola Hluboká
Webové stránky: www.sokol-hluboka.cz;Facebook: tjsokolhluboka

Pondělí

Gymnastika pro děti od 6 let 14:00 tělocvična ZŠ
Děti na startu – všeobecná sportovní příprava pro děti od 3 let 15:00 tělocvična ZŠ
Jumping pro děti od 6 let 17:30 lesní vila

Úterý

Karate pro děti od 5 let 15:00 tělocvična ZŠ
Zumba (děti+maminky) 17:00 lesní vila
Mladý Picasso pro děti od 6 let 17:00 a 18:00 lesní vila

Čtvrtek

Karate pro děti od 5 let 15:00 tělocvična ZŠ

Hlubočtí baseballisté se probojovali do finále první ligy

Víkendová baseballová bitva o postup do finále 1. ligy dopadla na
výbornou!
Do bojů o finálovou účast nastoupil Sokol Hluboká proti Blesku Jablonec.
Semifinálová série se hrála na dvě vítězná utkání. Na první střetnutí vyjeli
Hlubočtí na neutrální půdu do Prahy, a to s velmi omezenou sestavou.
Bohužel i výkon v obraně tomu odpovídal. Přes výborné nadhozy Vojty
Vlacha, dokázala obrana udělat tolik chyb, že soupeř zaznamenal 22
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doběhů. Hlubocký útok nebyl bezzubý, ale v tomto duelu 18 bodů na
výhru nestačilo.
Nedělní utkání se odehrávalo na Hluboké ve Sportovně relaxačním
areálu, s doplněným hlubockým kádrem. První zápas zahájil na kopci
matador David Šťastný a odházel celé utkání na výbornou. Dobře složená
obrana nepropustila žádný odpal a hrála bez chyb. Krásným odpalem za
plot (homerun) se blýskl Michal Soukup. Celé vnitřní pole zahrálo několik
neskutečných zákroků. Útok přidával postupně bod za bodem a srovnání
série na 1:1 si Hluboká nedala vzít. Konečné skóre zápasu 10:4 ve prospěch
Sokola Hluboká.
Do rozhodujícího utkání o postup do finále nastoupil na nadhazovacím
kopci za Hlubokou David Lukáš, a i on dokázal držet pálkaře zkrátka.
Jablonec se dokázal bodově prosadit více než v prvním utkání a opět
perfektně fungující obrana nedala soupeři žádný bod zadarmo. V sedmé
směně na nadhazovacím kopci za Hlubokou nastoupil Josef Novák
a soupeř už jen korigoval utkání na konečných 14:9.
„Nedělní utkání splnila veškerá očekávání. Obrana hrála na výtečnou,
nadhazovači odházeli za oba zápasy jen 5 met zdarma a krásných 16 strike
out, což je poměr, který přináší úspěch. Když budeme takto hrát i finále,
tak věřím v konečný úspěch,“ hodnotí výkon mužstva trenér Martin
Marek.
Hlubocký zpravodaj | říjen 2018

SPORT

Foto: archiv klubu

Rozhovor s reprezentanty hlubockého baseballu

Dva reprezentanti hlubockého baseballu,
Martin Mužík a Petr Vojta, se před nedávnem
vrátili z reprezentačních akcí – Akademického
mistrovství světa na Tchaj-wanu a Mistrovství
Evropy do 18 let. Co vše se tam událo, jaký je
jejich dosavadní největší úspěch a jaké jsou do
budoucna Martinovy a Petrovy cíle a plány?

Praha, Sokol Hluboká nad Vltavou, České
reprezentace (od 12 let) a v neposlední řadě
jsem členem Evropského výběru na Tchai-wanu.
Petr: Začínal jsem ve školním týmu Pirates
Vltava, poté jsem odešel hrát za Sokol Hluboká.
Nyní hraji za Eagles Praha, a také působím
v Baseballové akademii Praha.

Jak a kdy ses dostal k baseballu?
Martin: K baseballu jsem se dostal vlastně díky
článku v novinách, kde jsem se o baseballu
dočetl. V tu dobu jsem ještě uvažoval
o americkém fotbalu, ale nakonec mě oslovil
více baseball.
Petr: K baseballu jsem se dostal v 7 letech při
náboru na základní škole.

Kam ses díky tomuto sportu podíval a jaké
zajímavé země jsi viděl? Máš nějaký sen, kam
by ses s baseballem rád podíval?
Martin: S baseballem jsem toho procestoval
poměrně dost. Častokrát přemýšlím nad tím,
že kdybych si vybral jakýkoliv jiný sport, tak
bych neměl zdaleka takové možnosti jako
s baseballem. Byl jsem čtyřikrát na Tchaj-wanu,
jednou v Mexiku, v Korei, Holandsku, Itálii,
Německu a Slovensku.
Petr: Díky baseballu jsem se podíval skoro
po celé Evropě, ať už v rámci ME (Slovinsko,
Rakousko, Francie a Itálie), nebo soustředění
a turnajů z BAP (Portugalsko, Španělsko
a Itálie). Nejdále jsem byl na MS do 15 let
v Japonsku, ale také jsem byl na 2x na Floridě.
Z toho jednou na turnaji Perfect Game. Mým
snem je se s baseballem podívat ještě na Kubu.

Co zapříčinilo, že jsi u baseballu zůstal
dodnes?
Martin: To, že mě to bavilo a naplňovalo. Měli
jsme skvělou partu kluků a super trenéry,
kteří nás vlastně motivovali a hnali dopředu.
Také jsem už od mládežnických kategorií byl
v reprezentaci, a to byl i jeden z důvodů, proč
jsem u baseballu zůstal.
Petr: Protože mě baseball baví tím, že je to
akce od začátku do konce. Vše se může změnit
jediným nadhozem. A je kolem mě parta
kamarádů, kteří mají stejný cíl jako já.
Co aktuálně děláš (trénuješ, v jakém týmů
působíš…)?
Martin: V současné době hraji extraligu za
Kotlářku Praha. Začala nám play-off, takže
máme každý týden tři zápasy. Dále pomáhám
s tréninky všeho druhu na Hluboké a zároveň
ještě pracuji.
Petr: V současné době hraji za Eagles Praha,
kam jezdím 2x týdně. Když mám volno, jezdím
na pravidelné tréninky do Hluboké nad Vltavou.
Jakých baseballových týmů jsi byl doteď
členem?
Martin: Aktuálně jsem členem týmu Kotlářka
www.hluboka.cz

Jaký je tvůj největší úspěch?
Martin: Můj největší úspěch je páté místo na
Mistrovství světa do 23 let na Tchai-wanu
a ocenění nejlepšího pálkaře Mistrovství Evropy
do 23 let v Brně.
Petr: Samozřejmě výhra na mistrovství
Evropy do 15 let ve Francii v roce 2016 a poté, že
jsem dostal šanci házet na MS v Japonsku.
Jak dlouho jsi byl na reprezentační akci a jak
turnaj strávený tam hodnotíš?
Martin: Na Tchai-wanu jsem byl 2 týdny. Celý
pobyt hodnotím kladně a přínosně. Vždycky to
může být lepší, ale týmy, které skončily v turnaji
před námi, jsou týmy na takové úrovni, že jsou
nad námi i v rámci světového rankingu, takže si
myslím, že to pro nás byl úspěch.

Petr: Teď na posledním ME do 18let
v Grossetu 6.–15. 7. Byl jsem moc rád, že jsem
mohl jako jeden z nejmladších být součástí
týmu. Přivezli jsme si medaili, a to za 3. místo.
Na kterého trenéra nejraději vzpomínáš, který
ti dal nejvíce?
Martin: Nejraději vzpomínám asi na Krise
Richardse, bývalého trenéra Kotlářky Praha.
Tento trenér mi předal asi nejvíce zkušeností
a informací o baseballe.
Petr: Určitě bych jako první zmínil Kačku
Winklerovou, která mě přivedla k základům
baseballu, a poté Radka Drmotu, Ondru
Konvalinku, kteří byli u mých začátků. Ale je
tady spousta dalších trenérů, kteří mi pomáhali
nebo pomáhají se neustále zlepšovat.
Vracíš se rád na Hlubokou?
Martin: Na Hlubokou se vracím vždycky
rád. Rád si zatrénuji s místními hráči,
společně si popovídáme a předáme si zážitky
z baseballových akcí.
Petr: Ano, rád se vracím na Hlubokou. Rád
tu trénuji, a když mi to časově vyjde, tak si rád
zahraji i za muže na Hluboké.
Co bys chtěl v tomto sportu ještě dokázat, jaké
jsou tvé cíle?
Martin: V tuto chvíli je můj cíl dostat se do
finálové části extraligy s Kotlářkou, a potom
bych se rád dostal do seniorského národního
týmu.
Petr: Sen každého hráče je cíl MLB. Ale můj
prvotní cíl je hrát dobrý baseball a třeba se díky
tomu dostat do Ameriky na college.
Přejeme oběma hlubockým hráčům mnoho
sil do další baseballové kariéry!
Hluboká Baseball & Softball Club z.s.
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KULTURNÍ
PROGRAM

KULTURNí CeNTRUM hLUBoKá NAD VLTAVoU
M a s a r y k o v a u l i c e 9 7 4 – t e l e f o n : 3 8 7 9 6 6 1 7 0 , 7 7 4 4 5 7 2 6 9 • w w w. k c p a n o r a m a . c z

BIoGRAf

CeNU VSTUPeNKY U VšeCh fILMoVýCh PřeDSTAVeNí SI URčUje DISTRIBUToR!!!

6.

Sobota

19.00 hodin

12.
PátEK

19.00 hodin

13.
Sobota

19.00 hodin

USA – 2018
Dolby Digital

akční/drama/sci-fi

(108 minut)
přístupný

PREDáTOR: EVOLUcE

Po třiceti letech se vracejí znovu, silnější a chytřejší …Kdo se jim postaví do cesty...?
Hrají: BOYD HOLBROOK, TREVANTE RHODES, JACOB TREMBLAY ad.
Režie: SHANE BLACK
(ČESKé titulKy!!!)
ČR – 2018
Dolby Stereo

dokumentrání

(77 minut)
přístupný

ŽALMAN: NASLOUcHáM TIcHU ZEMĚ

Uhrančivý píběh muže – Pavel Žalman Lohonka, který si uchoval dětské vidění světa...
Hrají: PAVEL LOHONKA ad.
Režie: ZDENĚK GAWLIK
USA – 2018
Dolby Digital

drama/historický

(138 minut)
přístupný

PRVNÍ ČLOVĚK

Životní příběh člověka, který dostal privilegium udělat na Měsíci první krok lidstva...
Hrají: RYAN GOSLING, CLAIRE FOY, COREY STOLL, JON BERNTHAL ad.
Režie: DAMIEN CHAZELLE
(ČESKé titulKy!!!)

FILMOVÉPŘEDSTAVENÍ
VRÁMCIOSLAV
100. VÝROČÍ OD
VZNIKU REPUBLIKY

25.

PátEK

19.00 hodin

27.
Sobota

19.00 hodin

Režie: ONDŘEJ TROJAN
ČR/SR – 2018
Dolby Digital

pohádka

(99 minut)
přístupný

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Prázdninový příběh Barborky, Toníka a draka Čmoudíka, kteří objeví v jeskyni starou mapu...
Hrají: CHARLOTTA GOTTOVÁ, KAREL GOTT, MIROSLAV ŠIMŮNEK, JÁN KOLENÍK ad.
Režie: DUŠAN RAPOŠ
USA/FRANCIE – 2018
Dolby Stereo

akční/ komedie

17. cESTUJEME...

SINGAPUR
středa
17.00 hodin Slovem, hudbou a obrazem nás provedou manželé Obstovi

19.
20.

pátek a sobota

SLUHA DVOU PáNů

Divadelní představení – komedie / Divadlo Pikl
Prodej vstupenek CB System

19.00 hodin

23. „JAK VYcHOVáVAT KLUKY

A NEZBLáZNIT SE Z TOHO“
Prodej vstupenek v KC Panorama a CB System.

Hrají: JIŘÍ MACHÁČEK, KATEŘINA WINTEROVÁ,
KRISTÝNA BOKOVÁ ad.

26.

Velký sál Alšovy jihočeské galerie | Předprodej vstupenek KC Panorama

(maminkačtyřkluků)

drama/historický
Dolby Digital
přístupný
(145 minut)

gLOBUS DANcE BEND

Dozvíte se o klíčových obdobích ve výchově syna, o vývoji mužského mozku
a důvodech tak „jiného“ chování chlapců. Získáte povzbuzení, že když kluci zlobí,
vrtí se, ruší..., neznamená to, že jsme špatní rodiče nebo že je dítě v nepořádku.

19. hodin
ČR 2018

ABBA REVIVAL

úterý

Příběh člověka se zásadním úkolem:
Sehnat peníze komunistům, aby vyhráli volby ...

00

pátek • 5. říjen 2018 • 19.00 hodin

18.00 hodin Lektorka– Mgr. et Mgr. Vlaďka Bartáková, PhD.

TOMAN

ČtvRtEK

KoMoRNí SCéNA

říjeN 2018

(108 minut)
přístupný

JOHNY ENgLISH ZNOVU ZASAHUJE

Za normálních okolností by tohoto agenta nikdo nevybral, ale díky nešťastným náhodám ano...
Hrají: ROWAN ATKINSON, OLGA KURYLENKO, EMMA THOMPSON, JAKE LACKY ad.
Režie: DAVID KERR
(ČESKý Dabing!!!)

neděle • 28. října 2018 • celý den

SLAVNOSTI 100. LET OD VZNIKU REPUBLIKY

Náměstí ČSLA a přilehlé okolí – doprovodné a kulturní programy

DĚTSKÉ PřEDSTAVENÍ
7.

nEDělE

17.00 hodin

14.
nEDělE

17.00 hodin

21.
nEDělE

17.00 hodin

26.
PátEK

17.00 hodin

USA – 2018
Dolby Stereo

animovaná pohádka

(97 minut)
přístupný

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Yeti je přesvědčen, že záhadné bytosti známé jako lidé opravdu existují...
Režie: GLENN FICARRA, JOHN REQUA
(ČESKý Dabing!!!)
FRANCIE – 2018
Dolby Stereo

rodinný

(91 minut)
přístupný

BELLA A SEBASTIAN 3

Sebastian dospívá, Bella má tři štěňátka a objeví se Joseph, bývalý vlastník Belly, který ji chce zpět...
Hrají: CLOVIS CORNILLAC, ANNE BENOÍT, FÉLIX BOSSUET, TCHÉKY KARYO atd.
Režie: CLOVIS CORNILLAC
(ČESKý Dabing!!!)
RUSKO – 2018
Dolby Stereo

animovaná pohádka

(75 minut)
přístupný

PRINcEZNA A DRáČEK

Díky magické knize se přenese do světa fantazie, kde chce zjistit vše o své minulosti...
Režie: MARIANA NEFEDOVA
(ČESKý Dabing!!!)
ČR/SR – 2018
Dolby Digital

pohádka

(92 minut)
přístupný

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Prázdninový příběh Barborky, Toníka a draka Čmoudíka, kteří objeví v jeskyni starou mapu...
Hrají: CHARLOTTA GOTTOVÁ, KAREL GOTT, MIROSLAV ŠIMŮNEK, JÁN KOLENÍK atd.
Režie: DUŠAN RAPOŠ
(ČESKý Dabing!!!)

VSTUPENKYMOžNORESERVOVATNEBOZAKOUPITVPRACOVNÍDNYOD8.00 -10.00 HODIN,NEBO1HODINUPŘEDZAČÁTKEMPŘEDSTAVENÍ,JIžOD20.ZÁŘÍ2018!!!
RESERVOVANÉVSTUPENKYNUTNOVYZVEDNOUTNEJPOZDěJI30MINUTPŘEDZAČÁTKEMPŘEDSTAVENÍ,POTÉBUDOUUVOLNěNYKPRODEJI!
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ZPRÁVY

Nad námi hlubocký prapor vlá…
Mám rád vlající prapory, zvláště čestné symboly státu a měst. Při chůzi kolem
našeho městského úřadu rád vzhlédnu k praporu města Hluboké. Možná,
že někoho zajímá, jaká znamení jsou na jeho ploše? Pro odpověď jsem se
vydal na správná místa – na městský úřad, i do Státního okresního archivu
v Českých Budějovicích. Budu stručný, i když související historie má řadu
zajímavostí.
Nějaký veřejný prapor či korouhev naše obec neměla. To bylo až v novější
době výsadou spolků a sdružení. Snad jen při příjezdu držitelů hradu
a hlubockého panství – pánů Pernštejnů, Ungnátů, Malovců či generála dona
Marradase, zavlály zde jejich korouhve.
Trochu jiné to bylo u dalších majitelů Hluboké, knížecího rodu
Schwarzenberků (od roku 1661). Bylo zvyklostí, že při pobytu knížecích
manželů vlála jejich rodová vlajka na hlavní zámecké věži. Naopak při
příjezdu prince nebo princezny z jejich rodiny, vlajka byla vyvěšena na věži
nad branou zámku. Ještě připomenu vztyčení českého státního praporu na
hlavní věži zámku při státních svátcích. Věřte mi, že pohled na něj, nám,
kteří jsme prožili ponížení tohoto hrdého znaku ČSR za německé okupace,
hladí srdce.
Ale k praporu města Hluboké. Po změně politických a hospodářských
poměrů u nás v roce 1990, ozvala se města k získání svých historických znaků
i praporů. Také naše Hluboká od poloviny devadesátých let usilovala o svůj
městský prapor. Zastupitelé vyhlásili soutěž návrhů, kterých se sešla řada,
např. od PhDr. J. Marsy, O. Tripese. D. Kováře a dalších. Z vyhodnocených
návrhů byl vybrán jednoduchý motiv modrobílých schwarzenberských

25. 7. – 5. 10. 2018

62. HUDEBNÍ LÉTO HLUBOKÁ®

barev, předložený Danielem Kovářem, pracovníkem Státního okresního
archivu v Českých Budějovicích. Městem schválený návrh však v podvýboru
pro heraldiku Poslanecké sněmovny ČR neuspěl. Nastalo druhé kolo návrhů.
Jeden z nich, od heraldika Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem, naše
zastupitele zaujal. Vycházel ze znaku, který Hluboká obdržela od císaře při
povýšení na město. V návrhu praporu byla část znaku držitele Hluboké
dona Baltazara Marradase: na žlutém podkladu /odvozenou zlaté na
městském znaku/, jsou tři vlnité červené pruhy, střídané bílými – přesunuté
do vodorovné polohy. Návrh se veřejnosti líbil, po schválení odeslán do
zmíněného sněmovního heraldického podvýboru. Byl přijat.
Po vyrobení praporu jej představitelé našeho města převzali z rukou
předsedy sněmovny pana Miroslava Vlčka. „Byl to proces trvající osm let, ale
prapor má město navždy,“ řekl k jeho vzniku starosta Hluboké Tomáš Jirsa.
Velké slavnosti k příležitosti sta let od povýšení Hluboké na město, ve
svátek sv. Václava knížete 28. září 2007, se mnozí z nás zúčastnili. Právě
tam v čele slavnostního průvodu jsme, vedle státního praporu, prvně viděli
nový prapor našeho města. Po jeho vysvěcení v hlubockém kostele sv. Jana
Nepomuckého, byl prapor při slavnostním shromáždění v Alšově jihočeské
galerii krajským hejtmanem Janem Zahradníkem dekorován čestnou stuhou
krajského města Českých Budějovic. Od té doby náš hlubocký prapor hrdě
vlaje na stožáru před městským úřadem, k potěšení nás všech!
Za upřesňující informace děkuji pánům PhDr. Danielu Kovářovi, řediteli
Státního okresního archivu v Českých Budějovicích a Janu Piskačovi,
tajemníkovi Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou.
František Kvapil
Obr. návrhy D. Kováře (vlevo) a S. Kasíka (vpravo)

závěrečný
koncert
festivalu

Globus Dance Bend

pátek | 5. 10. 2018 | 19.00 hodin

koncert je k stání

abba revival
sál Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou

předprodej: kulturní centrum panorama Hluboká n./Vlt. (& 774 457 269) | ajG Hluboká n./Vlt. (& 387 967 041) | music center v.o.s. České Budějovice (& 387 318 108)
www.hluboka.cz
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