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Tiskne: Tiskárna PROTISK, s.  r. o. Podávání 
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oslaví významná výročí

Janátová Marie  Hluboká 94 let
Šindelářová Ludmila Hluboká 90 let
Thaler František Hluboká 85 let
Hájek Miloslav  Hluboká 85 let
Kasal Václav  Hluboká 75 let
Čížek František  Hluboká 75 let
Kubíček František Hluboká 75 let

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

Narodili se
Smetana Šimon  Hluboká
Charypar Jonáš  Hluboká
Smrž Antonín  Hluboká
Touš Stela  Hluboká

Opustili nás
Lácha Miloslav  Munice
Hajná Marie  Hluboká
Holý Pavel  Hluboká
Cichra Václav  Hluboká
Kalivoda Květoň Hluboká
Petráček Jiří  Hluboká

Společenská kronika

Vyšla kniha vzpomínek na Hlubokou. Díky Městu, 
které knihu financovalo. Díky nápadu pana starosty 
Tomáše Jirsy  – že by bylo pěkné, pokud by vznikla 
kniha ilustrující vzpomínky Hluboké na svou vlastní 
minulost, na události a  lidi, kteří v ní žili a žijí. Je to 
kniha, která obsahuje pelmel rozhovorů, vzpomínek 
na dění, události, osobnosti, spolky, články z historie, 
svědectví minulosti dávnější i nedávnější…

Příprava vydání mi zabrala skoro dva roky a  finiš 
před oslavou stoletého výročí republiky mi trochu 
(hodně) cuchal nervy a  manželovi ubral pár teplých 
večeří a laskavost odpočinuté empatické ženy. Tiskárna 
(Typodesign s.r.o) stihla tisk v  závratně rychlém 
termínu, chválím ji, kudy chodím. Nicméně vzápětí po 
euforii z vytištění – obálka krásná, obsah sympaticky 
graficky upraven a  vysázen Adamem Růžičkou  – 
nacházela jsem ke svému zděšení na stránkách tu 
a tam chybičku, která neměla projít sítem korekturních 
oprav. Ale prošla. Ano, já vážně vím, že jachting se 
nepíše s tvrdým y.

Avšak přes veškerá tvůrčí muka a pochybnosti, ano, 
budu neskromná, a  řeknu nahlas, že mám opravdu 
velkou radost, že se knížku /Zaprášené/ Vzpomínky 
na Hlubokou podařilo přivést na svět. Jednak jsem 
jako „sepisovatelka“ vzpomínek a  událostí měla 
možnost zvídat a  povídat si se spoustou zajímavých 
lidí, z  nichž někteří jsou mými blízkými přáteli 
a přítelkyněmi, a s některými jsem se právě díky knize 
více sblížila. A s některými jsem si právě začala tykat! 
(Díky, Helenko Žípková!)

Musím přiznat, že jsem trvale v  úžasu nad tím, 
co všechno se na Hluboké dělo v  minulosti a  děje 
dnes, kolik aktivních a zajímavých lidí tady bylo a  je, 

a  jak zajímavou má město minulost i  současnost… 
A  budoucnost, jsem si jistá. Určitě vznikne spousta 
dalších vzpomínek na dění a  události a  osobnosti ve 
městě a  okolí, protože prostě na Hluboké se nenudí 
nikdo… (Proto je také vzpomínková kniha tlustá 
a nikoli tenká!)

Opravdu upřímně děkuji všem, kdo se mnou 
spolupracovali při přípravě knihy, a  doufám, že 
nebudou litovat toho, že tak učinili. A  také doufám, 
že čtenáři, kteří si knihu přečtou, nebudou litovat, 
že ji začali číst… A  už zítra můžeme začít sbírat 
další příhody a události a  fotografie, které otiskneme 
příště… za dalších 100 let? (Nebo raději dřív?)

Totiž  – oslava sta let republiky byla na Hluboké 
velice příjemná, akční, dobře organizovaná, veselá, 
milá a  plná příjemných setkání a  společné radosti. 
Trvala po celý den od devíti ráno až do večera!!! A to 
navzdory počasí, protože správného Hlubočáka pár 
kapek deště a  teplota šest stupňů nad nulou prostě 
nerozhází. Přijde slavit!

Což je krása, a  je to jakási definice jiného vnímání 
života na Hluboké a  jinde, protože například blízké 
stotisícové město a jeho radnice si tak nějak nevšimli, 
že republika slaví právě v neděli 28.  října 100! (slovy 
sté!!!) narozeniny… Tak trochu rozpačitě se tam 
na náměstí sešlo pár spontánně dohodnutých lidí, 
kteří se svolali na poslední chvíli… Což je smutné, 
vzhledem k tomu, že za dalších sto let rozhodně nikdo 
z  nás, kdo jsme slavili dneska, už dvousetleté výročí 
slavit nebude… Pokud se třeba nejmenujete Toníček, 
nedrandíte v novém kočárku a není vám krásných šest 
týdnů a nemáte celý dlouhý život před sebou.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou,  

paní Marií Hajnou.  
Poděkování patří i panu Petrovi Píšovi a Mileně Dušákové za doprovod hudby a zpěvu,  

a panu faráři Tomasi van Zavrelovi za důstojný obřad v hlubockém kostele.
Marie Krejcarová a rodina Hajných

Vítání občánků – sobota 24. listopadu 2018
pro děti narozené v období od 15. května – 31. srpna 2018, jejichž rodiče v době narození těchto dětí měli 
a dosud mají trvalé bydliště v Hluboké nad Vltavou a spádových obcích. Rodiče těchto dětí se v případě zájmu 
mohou přihlásit v kanceláři matriky na MÚ Hluboká nad Vltavou nejpozději 12. listopadu 2018!
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Vánoční strom 2018
Milí spoluobčané, jako každý rok i  letos probíhá výběr vánočního stromu na hlubocké náměstí. 
Pokud se na Vašem pozemku nachází vhodný kandidát, obraťte se prosím na p.  Odehnala (MÚ, 
387 001 337, odehnal@hluboka.cz) nebo na Podnik místního hospodářství (387 966 172, 387 966 174).  
Čím dříve, tím lépe.

Děkujeme MÚ Hluboká nad Vltavou

Město Hluboká provádí v současné době rekultivaci skládky Zíkův lom. 
Na stavbu byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí 
ve výši cca 20 370 716 korun, náklady jsou 23 964 778 Kč, spoluúčast města 
je 3 594 716 Kč (dotace je 85  %). Nyní jsou dokončeny hrubé terénní 
úpravy, je navezen těsnící materiál, dokončena odvodňovací kanalizace, 
jsou budovány záchytné příkopy je započato s  překrýváním jílovým 
těsněním. Při rozhrnování stávajících zeminy v místě skládky bylo zjištěno, 
že oproti projektu je na skládce více zemin. K navýšení došlo z důvodu 
nepovoleného (černého) skládkování blíže neurčených zemin, a odpadů 
z demolic (beton, cihelné zdivo…)K těmto návozům došlo v období po 
zamření skládky a vypracování projektu, tj. v průběhu předchozích více 
než deseti let. Z tohoto důvodu bude nutno uhradit náklady na vícepráce 
a uzavřít dodatek smlouvy o dílo.

■ Rada projednala ocenění pana Vladimíra Salaby, dlouholetého 
zastupitele města Hluboká nad Vltavou. Ocenění proběhne na jednání 
zastupitelstva města.

■ Město získalo do svého vlastnictví zříceninu Karlův Hrádek. Pro 
zajištění bezpečnosti návštěvníků je nyní potřeba provést konzervaci 
a zajištění zříceniny.

- zpracování projektové dokumentace na konzervaci a zajištění zříceniny 
Karlův Hrádek
- odstranění náletů a nevyhovujících dřevin
- havarijní kácení 4 vzrostlých stromů v areálu zříceniny
- provizorní zabezpečení vstupní brány
Dále bylo nabídnuto objednat od Historicko-vlastivědného spolku 
v Českých Budějovicích (pan Daniel Kovář) zpracování historické rešerše 
(archivních materiálů a  literatury k  historii hradu, stavebně historický 
popis a zhodnocení, vyjádření k otázce původní podoby hradu)

■ Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce rybníků Velký 
Hvězdář a  Malý Hvězdář v  k. ú. Hluboká/Vlt. společnosti Hlubocké 
rybníky,  s.  r.  o. na dobu neurčitou se standardními podmínkami s  tím, 
že bude obsahovat mj.  podmínky určené poskytovatelem dotace na 
odbahnění rybníků.

■ Rada města souhlasí s  výběrem uchazeče a  uzavřením smlouvy se 
společností Demostav, s.r.o. na provedení akce Zimní stadion – obnova 
střešní krytiny.

Z jednání městské rady

Kniha /Zaprášené/ 
Vzpomínky  

na Hlubokou
Je k nahlédnutí a za cenu 255 Kč 
ke koupi v Knize Olgy Trčkové.

Pokud plánujete vánoční dárek, 
třeba Vás v rodině potěší…

ZPRÁVY 
Z RADNICE



Hlubocký zpravodaj | listopad 2018strana 4

TÉMA

Oslava 100 let republiky
neděle 28. října 2018

Oslava 100. let na Hluboké se 
báječně vydařila, 
jak píše na svém facebooku Michaela Krausová… I když podzim ten den 
spustil svůj koncert… a tak nastoupilo chladno, deštivé mlžení a dušičkové 
počasí. Přesto dámy, které měly na bedrech velkou část organizace dne, 
nevypadaly vůbec vystresovaně. A naopak, velmi jim to prvorepublikově 
slušelo. Nemyslíte?

Sokolové jako čestná stráž na mši Fotokoutek a jeho celebrity

Zleva: Jana Fikotová, Hana Machartová, Lucie Jozová, Michaela Krausová

Pečínka voněla a chutnala...
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TÉMA

Začalo se už zrána děkovnou mší za stát a naše město v kostele sv. Jana 
Nepomuckého. Byla uctěna památka legionářů u  pamětní desky na 
budově MÚ. A  pak už byla zahájena společná oslava na hlubokém 
náměstí, kde z  pódia provázela celým programem Kulturní společnost 
Alta, v režii Gerharda Vocilky a jeho týmu. Připravený scénář a jednotlivá 
čísla programu byla příjemně provázaná. Na oslavě vystoupil Ženský 
pěvecký sbor Záviš, Hluboká v  pohybu, Slavíčci z  Hluboké  – pěvecký 
sbor ZŠ Hluboká nad Vltavou, Centrum volného času Poškolák, TJ 
Sokol, Mateřská škola, Divadelní spolek KŘÍŽžáci, Mažoretky Hlubocké 
princezny, Folklorní soubor Bystřina… hudební výstup předvedli noví 
přátelé města z ukrajinské Koločavy, proběhl křest knihy plné hlubockých 
vzpomínek a nakonec přišla na řadu muzika v provedení několika kapel. 
Petr Píša z Panoramy se ujal veškeré technické stránky ozvučení, osvětlení 
a  svolal hudební kapely k  tanci a  poslechu  – Only 2 Jazz Getntleman’s, 
kapela Panorama, Tarok a  kapela Globus. A  tančilo se i  v  dušičkovém 
vlhce chladném počasí. A proč taky ne?

Co se hodně líbilo?
Povedený byl rozhodně dobře sestříhaný film s  použitím dobových 
materiálů, které město získalo od místních obyvatel. Retro návrat 
k  minulosti zprostředkovalo nejen filmové plátno, ale třeba také krásně 
upravený historický autobus, který společnost Madeta představila jako 
svou novou pojízdnou prodejnu, veterána Škodu 706 RTO. Slavnostní 
premiéra výjezdu autobusu se tedy konala v neděli 28. října u nás na náměstí 
a Hlubočáci tak byli prvními zákazníky, kteří si v pojízdné prodejně koupili 
něco dobrého  – mléčného. Musím říct, že to bylo milé a  minulé století 
ilustrující, protože jsme uvnitř autobusu stáli hezky frontu a tlačili se jak 
sardinky, pánové drhli hlavami o strop, vedly se vtipné řeči a byla to legrace. 
A za nákup jsme ještě dostali plyšáka! Samotné prodavačky v Madetce byly 
překvapeny zájmem zákazníků, protože v ten slavný den nečekaly, že lidi 
budou radostně nakupovat lipánky, sýry a máslo…

Jako specialita ke svátečnímu obědu se na náměstí dopékal pečený 
a mírně vyuzený vůl, takže málokdo odolal, aby neochutnal, a bylo to sice 
trochu morbidní, ale občas se někdo u  rožněného masíčka vyfotil, aby 
poslal vábně vonící momentku známým…

Další oblíbenou atrakcí se stal Fotoklub Poškolák, kde jste se na chvíli 
mohli stát někým jiným, slavným nebo krásným a vyfotit se u toho, takže 
se ve fotokoutku střídali VIP osobnosti a byla u toho také legrace.

V  trvalém obležení se ocitl stánek s  delegací z  ukrajinského města 
Koločava. Podával se tady dobrý špek, vodka a  mluvilo se česko  – 
ukrajinsky. Pozor: ukrajinština není ruština. A může se nám brzo hodit, 
protože se z Hluboké na Ukrajinu určitě vypravíme na návštěvu.

Starosta Koločavy a  koločavské ženy byly sympatické a  veselé, samý 
úsměv a krásně zpívaly. Všichni se velmi těší na vzájemné setkávání – naše 
nové partnerské město zve všechny k návštěvě svého kraje. Je tam krásně, 
příroda je obdivuhodná a dechberoucí. A ano, Nikolu Šuhaje tam všichni 
mají rádi, tak jak ho máme v oblibě my. Pohostinnost a místní kuchyně 
je typická a  k  našim chuťovým buňkám přívětivá. Bude vám chutnat. 
Čerstvý med, a zavařená zelenina, kterou jsme ochutnali, jedním slovem 
vynikající! A navíc, domluvíme se s nimi docela snadno.

Pochválit musíme rozhodně i organizátory, protože vymyslet všechno 
tak, aby to klaplo, není jednoduché.

Město samo bylo potěšeno účastí občanů na velkém svátku století 
a  stejně tak patří poděkování všem účinkujícím. Vltavanu, sokolům 
v krásných uniformách, kteří se věnovali i dětské zábavě – aby se děti při 
oslavách nenudily. Mažoretkám, dětem zpívajícím, dětem v  národních 
krojích, malým i  velkým sportovcům, divadelníkům… a  vlastně všem 
návštěvníkům i účinkujícím. Protože tahle oslava patřila nám všem. Všem 
občanům České republiky, dříve Československé, zvláště těch na Hluboké!

Ukrajinsky  Výslovnost  Česky
Доброго ранку! Dóbroho ranku! Dobré ráno!
Добрий день!  Dóbryj deň!  Dobrý den!
Добрий вечір!  Dobrýj véčir!  Dobrý večer!
Привіт!  Pryvít!   Ahoj!
До побачення!  Do pobáčenňa!  Nashledanou!
На добраніч!  Na dobránič!  Dobrou noc!
Щасливо!  Ščaslývo!  Zkr. „šťastnou cestu,“.
Дякую!   Ďákuju!  Děkuji!

Starosta Koločavy a jejich pohostinný stánek
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Starosta města Tomáš Jirsa, s právě pokřtěnou knihou hlubockých vzpomínek

Cyklistický spolek Podšumavan přivezl nostalgii na dvou kolech Tančilo se...

Cvičilo se...

Petr Burzal a Tereza Váchová, kteří nás celým slavnostním dnem provázeli
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Tančil se twist

Prvorepubliková pohoda v bývalém hotelu Obec Ženy v divadelní skeči „Muži Října“

Ochutnávalo se staročeské pečivo Dobročinilo se
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Děkovná mše za stát a město

Nově otevřené prostory domova pro seniory
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Na Hluboké pokračuje modernizace centra pro seniory. 
Objekt byl slavnostně otevřen v den výročí založení 
republiky…

Zhruba čtyři miliony korun bude stát radnici v  Hluboké nad Vltavou 
rekonstrukce objektu pro ergoterapii, který je součástí hlubockého 
Domova důchodců U Zlatého kohouta. Novinkou je odpočinková zóna 
v  zahradě domova spolu s  venkovní tělocvičnou pro seniory, která je 
přístupná i pro ostatní obyvatele Hluboké. Obyvatelé domova důchodců 
tak získali prostor k tomu, aby se setkávali s ostatními seniory ve městě.

Na modernizaci centra pro seniory přitom před časem přispěl čtyřmi 
sty tisíci korunami při oslavě svých šedesátých narozenin i místostarosta 
Hluboké a  podnikatel Pavel Dlouhý. „Pořád je co vylepšovat, aby byly 
vytvořeny co nejlepší podmínky pro seniory, kteří nemají mnohdy 
toto období života nejlehčí po fyzické i  po psychické stránce,“ uvedl 
místostarosta Dlouhý.

Přestavba nového objektu ergoterapie se blíží ke konci. Seniorům 
umožní lepší využití volného času, kdy budou moderně vybavené prostory 
využívat i k zábavě při různých ručních pracích. „Uvažujeme, že je budou 
využívat nejen naši klienti, ale stanou se určitým centrem, kde se budou 

po domluvě scházet senioři, handicapovaní i vozíčkáři z Hluboké a okolí,“ 
uvedl ředitel domova důchodců Jiří Slepička.

Podstatou péče o seniory je ale hlavně vytvoření pocitu domova, který 
není dán jen samotným prostorem a vybavením, ale především laskavou 
a přátelskou atmosférou. To vnímá i jedna z nejstarších obyvatelek domova 
důchodců Anna Nohavová, která letos oslavila už 91 let. „Jsem zde hodně 
spokojená. Líbí se mi různé akce jako ta nedávná, když jsme byli na výletě 
v Holašovicích. Nejvíc si ale vážím práce všech zaměstnanců,“ řekla Anna 
Nohavová. V  domově přitom pobývala i  její maminka, která se dožila 
úctyhodných 109 let.

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. 
Současná kapacita, kdy v domově žije v jedno a dvoulůžkových pokojích 
šestašedesát lidí, nebude do budoucna rozhodně stačit a  radnice proto 
počítá s další výstavbou.

Kontakt:
Domov důchodců U Zlatého kohouta, Jiří Slepička, ředitel, tel: 387 966 160, 
e-mail: domov.duchodcu@hluboka.cz

Sokolská lípa Členové T.J. Sokol Hluboká nad Vltavou vysadili v  neděli 7.  října  2018 
ve sportovním areálu památnou lípu, jež připomíná 100. výročí vzniku 
republiky. Česká obec sokolská (dále ČOS) hrála významnou roli při 
ustavování nového státu. Zastoupeny byly všechny oddíly naší jednoty 
a s radostí nově pořízenou lípu symbolicky umístily do „srdce“ areálu, jež 
je určeno našim nejmenším.

Památný den sokolstva byl uctěn odpoledne u  Vltavy. Mladí sokolíci 
pouštěli po řece lodičky za sokolské duše, které obětovaly svůj život na 
oltář republiky a svobody. V noci ze 7. na 8. října 1941 došlo k velké razii, 
při které byla pozatýkána většina sokolských činovníků jak v  ústředí 
ČOS, tak i v župách. Následující den, 8. října byla Heydrichem oficiálně 
rozpuštěna ČOS a  konfiskován majetek. K  dalším obětem z  řad členů 
Sokola došlo po úspěšném atentátu na Heydricha, i na válečných frontách.

Zdeňka Chmelová, místostarostka Sokola Hluboká

Výzdoba u radnice
Už dlouho si všímám příjemné výzdoby u  radnice k  různým výročím, 
ročním obdobím a svátkům.

Je to nápaditá práce Zámeckého zahradnictví v  Týně. Město za ni 
neplatí, je to jejich vlastní iniciativa. Jinak totiž zajišťují v rámci smlouvy 
s městem (Podnikem městského hospodářství) sečení travnatých ploch na 
Hluboké.

Když jsem se zeptala, jak přišli na nápad krásného věnce a  „lípy,“ 
dozvěděla jsem se, že výzdobu vymýšlejí ženy a  dívky ze zahradnictví, 
a  jsou nadšené že  dekorace, které umisťují na Hluboké, naštěstí u  nás 
nikdo nekrade ani neničí, což se bohužel v Týně stává.

Tentokrát přemýšlely nad tím, jak vystihnout výročí republiky 
a  napadlo je udělat stylizovaný stromek s  textilními listy lípy. Věnec je 
zase poskládám z břečťanových lístků a působí úplně čerstvým dojmem, 
díky zahradnickým kouzlům… Myslím, že se sluší poděkovat za invenci, 
kterou se nás týnští zahradníci snaží potěšit, a vyslovit obdiv k práci, která 
jde od srdce.

A už dnes se těšíme na jejich vánoční inspiraci…
https://www.pomoctyn.cz/zamecke-zahradnictvi/

fcb: Zámecké zahradnictví Týn nad Vltavou

TÉMA



DIVADELNÍ 
SKEČ

Muži Října
Divadelní skeč k výročí října z pera pana Jiřího 
Untermüllera, herce Jihočeského divadla. Psáno 
pro naše hlubocké hérečky… provedeno na 
náměstí při oslavách v neděli 28. října…

Lucka: Vážené divačky, vážení diváci, milí 
spoluobčané! Následuje vystoupení Divadelního 
spolku Křížžáci, který vypracoval do scénické 
podoby dramatický skeč s názvem „Muži října“. 
Pro pozdně příchozí a nepozorné dodávám, že 
půjde o říjen 1918. Taktéž si dovoluji upozornit, 
že se jedná o  uměleckou licenci a  prosím tedy 
ctěné publikum, zejména některé známé 
šťouraly, aby nehledali ve skeči historickou 
pravdu. Jde o zábavu. Tedy o ušlechtilou zábavu. 
Taktéž si dovoluji upozornit ctěné publikum, 
že pokud by některé pasáže našeho vystoupení 
připomínaly divákům jiné události či vůbec 
cokoliv jiného, jde o podobnost čistě náhodnou 
a nezáměrnou. Nyní tedy k věci.
V  revolučně dramatickém skeči „Muži října“ 
vystoupí tyto ženy: Karolína Rašínová rozená 
Jánská v podání Míši Prchalové. (Míša se vyberlí 
na podium.) Jak vidíte, paní Rašínová se nám 
procházela po nábřeží, a takhle to dopadlo. Dále 
Bohumila Švehlová rozená Čečelská, kterou si 
švihne Lucie Jozová, tedy já, a která právě přijela 
do Prahy z Hostivaře. A do třetice, víc hereček 
jsme na tohle nesehnali, paní – to je fakt těžko 
uvěřitelné  – Naděžda Nikolajevna Kramářová 
Abrikosovová Chludovová. Tak tohle je náhodou 
historická pravda a zároveň je to fakt pikantní, 
což se spolu vyskytuje málokdy. On Karel 
Kramář, jo, byl fešák a byl docela zazobanej, a byl 
to muž širokého záběru. Rád cestoval, ovládal 
dokonale čtyři jazyky: ruštinu, francouzštinu, 
němčinu a  angličtinu, a  ještě k  tomu uměl 
latinsky. Byl znamenitý debatér, což nevím, co 
je, a byl finančně nezávislý. Takovou nezávislost 
náhodou uměj holky vocenit. Vlastnil tkalcovnu 
v Libštátě, disponoval akciemi v Pražské akciové 
tiskárně, estonské Kränholmanufaktur v Tallinu 
a dalších podnicích (to mám teda z Wikipedie, 
jo). A ženu si přivezl až z Moskvy. A vůbec mu 
nevadilo, že byla vdaná. No prostě to byla „Ach, 
ta láska nebeská!“

Magda: (odněkud) Řekni, kdo ji bude hrát!
Lucka: (zapýří se) Ach, no jo… málem bych… 
Když von ten Karel…
Magda: (odněkud) Dělej!
Lucka: (s nevinným úsměvem) No, jo… Naděždu 
Nikolajevnu si střihne Magda Svobodová. 
Zbývá ještě připomenout, že ve vedlejších rolích 

hlavních aktérů říjnové revoluce v  Praze 1918 
vystoupí… muži.
Lucka si odejde pro kostýmní doplněk a rekvizity 
(selskou zástěru a velký ruksak plný vepřového 
masa – možná by mohla táhnout kus prasete).
Míša: U  Rašínů na nábřeží. (přebelhá na jiné 
místo, a zavolá) Už!
Lucka: (na kraji pódia) Cililiiink! Cililiiink!
Míša: Aj, zvonek! Zvonek u dveří. Kdo přichází 
as v revoluční čas? Že by Lojzík? Ne, na toho je 
ještě brzy. Vždyť dělá s kamarády tu – rezoluci – 
to jim jistě dá práci a  přijde dnes k  obědu 
poměrně pozdě.
Lucka: (nahlas) Cililiiink! Cililiiink!
Míša: (zvolá) Již chvátám! (chvátá o berlích, jako 
otevře dveře)
Lucka: (vstoupí s vepřovým, které složí na zem) 
Pozdrav pámbu!
Míša: (v  rozpacích) Dejžto… dejžto… ale my 
jsme nic…
Lucka: (představuje se) Švehlová.
Míša: Jejda! Rašínová… Pojďte dál. Já jenom… 
(zmateně berlí sem a tam)
Lucka: To je dobré. Tonda říkal, že až udělají tu 
revoluci, tak půjdou k Rašínům, teda k vám. Tak 
jsem přinesla něco, aby měli oběd. Kdepak máte 
kuchyň?
Míša: Támhle! Ale služka má volno za účelem 
revoluce.

Lucka: To je dobré. Já si poradím. Máte velkou 
pánev?
Míša: (sáhne si na boky) To nevím…
Lucka: Podívám se. Nadělám jim vídeňských 
řízků.
Míša: Ale, paní Švehlová…
Lucka: Bohumila. Říkej mi Bohuš.
Míša: Jistě, ráda… Karolina. Eh, Karol… 
Karolka.
Lucka: No vidíš!
Magda: (na kraji pódia) Ding, dong, ding, dong! 
Ding, dong, ding, dong!
Míša: Aj, zvon! Zvon domovní. Kdo přichází to 
as v ten revoluční čas?
Lucka: Že by Toník?
Míša: S Lojzíkem? Vavro a Frantík s Jiříkem?
Lucka: A  oběd není hotov. To se bude Toník 
mrzet.
Magda: (hlasitě) Ding, dong, ding, dong! Ding, 
dong, ding, dong!
Míš+Luc: (zvolají) Již chvátáme! Již chvátáme! 
(Lucka pomáhá Míše chvátat, jako otevře dveře)
Magda: Zdravstvuj! (vřítí se dovnitř s nacpanou 
taškou na kolečkách)
Míša: No, pozdrav pámbů!
Lucka: Odkud se, paní, tak ženete?
Magda: (mluví s  „ruským“ přízvukem) Ze 
Ženevy.
Lucka: A co nám nesete?

Celé vystoupení by mohlo mít lehce 
„cimrmanovský“ charakter (jak jinak 
v Čechách), ale tak po dívčím způsobu. Lucka 
chudák odnesla úvod, ale když už to bude 
spoluuvádět, tak se to vlastně hodí. Výhodou 
je, že na tohle může mít papír v ruce.



Magda: Pozdravy od Masaryka, Štefánika, 
Beneše a  Kramáře Šrobárovi, Soukupovi, 
Stříbrnému, Švehlovi a Rašínovi.
Míša: Ale oni jsou všichni v  Obecním domě 
a dělají tam tu rezoluci.
Lucka: Revoluci.
Míša: No, vždyť…
Lucka: (vysvětluje) ReVoluci – ReZoluci – „v“ – 
„z“!
Míša: „V“ – „z“? (nechápe, mávne rukou) V-zal 
to čert!
Magda: (nechápe) Čert?
Lucka: Teufel!
Magda: (pochopí) Čort! Děvušky, pote sudá! 
Musíme sjednotit postup!
Lucka: (současně s Míšou) Postup?
Míša: (současně s Luckou) Sjednotit?
Magda: To jsem odkoukala od těch socanů tam 
u nás! Vytvoříme záložní štáb.
Míša: To je jako ve válce!
Lucka: My jsme chtěli právě uvařit oběd.
Magda: (chytá se za hlavu) Oběd! Oběd! 
Revoluce! Oběd! Po revoluci budou bankety! 
Teď… (náhle změní téma) a co vaříte?
Lucka: No, bude to slavnostní…
Míša: (pochybovačně) No, právě…
Lucka: To se u nás vždycky dělají vídeňské řízky.
Magda: Vídeňský, co?
Míša: Vienerschnitzel!
Magda: A ja! Znám. Trojobal?
Lucka: No, nám vždycky stačí…
Magda: Ale pozor! Ten název!
Míša: No, právě!
Magda: Vídeňský! To není dost slovanské. 
Přinesla jsem nějaký proviant. (začne vytahovat 
z  pojízdné tašky všechno možné, co patří 
do ruské kuchyně) Vodka, vodka, vodka, čaj 
(vytáhne samovar), kalbasa, sasísky, řepa  – 
krasnaja…
Míša: Jo, moc hezká!
Magda: (bleskově se zamyslí) Červená! A hlavně 
(vytáhne soudek), ZELÍ! Máte rádi ehm… 
smetanu?
Míša: No, já radši Dvořáka.
Magda: Aha! Já Čajkovského. Ale smetanu do 
jídla.
Míša: Aha! Samozřejmě, smetanu, tu… nemám. 
Už nemám. Naše Máry totiž, než šla ven, do tý 
revoluce, tak uvařila oběd. Knedl a  španělský 
ptáček.
Magda: Španělský? To zní jako chřipka. 
A  hlavně, nezní to slovansky. Musíme sehnat 
toho… smetanu a uděláme BORŠČ! PELMENĚ! 
PIROGY! BLINČIKY!
Míša si opakuje názvy ruských jídel a  při 
blinčikách se rozesměje. Hodně se směje. Magda 
a Lucka se nesmějí. Když si toho Míša všimne…
Míša: (omluvně) Já jsem ze Smíchova.
Magda: (tvrdě) Já z Moskvy.
Lucka: (naivně) Já jsem od Mladé Boleslavi.
Magda: (podívá se zkoumavě na Lucku) 
Hmmm… mladé?
Lucka: (omluvně) Ale teď bydlím v Hostivaři.

Magda: (zadumaně)…hosti…vař! Děvušky, 
sudá! Vy nevíte, co je to revoluce. (sežene 
nějaké sezení, sednou si všechny tři, Magda 
otvírá postupně všechny tři láhve vodky, a rozdá 
holkám, děvčata usrkávají a  vodka posupně 
začíná působit) Revoluce! To je krev, krev, a zase 
krev! Máme s Rolkem statky na Krymu…
Lucka: S Rolkem?
Magda: No áno! Karěl, Karolěk, Rolěk. Vy nevíte, 
co je to revoluce. No, to přijeli bílí, zmasakrovali, 
pokradli a odjeli. Pak přijeli rudí, zmasakrovali, 
pokradli, odjeli. Pak zelení…
Míša: Zelení?
Magda: Pak černí…
Míša: Prosím vás na Krymu?
Magda: Pak zase bílí, rudí, sem tam žlutí, a tak 
pořád do kola.
Lucka: To je barev!
Míša: Duhová revoluce!
Mag+Luc: Nestraš!
Magda: A taky znásilňovali!
Lucka: (udiveně až romanticky) Znásilňovali? 
To my u nás nemáme.
Míša: (povzdechne si) Me too (rychle se opraví) 
My taky ne!
Magda: Vážně? Copak vy nemáte žádný 
revoluční tradice? Z minulosti?
Míša: No, revoluční rok 1848, ale to byli studenti, 
barikády a písničky.
Lucka: Střílelo se taky, ale ve vší počestnosti! 
Před tím jsme měli ty sedláky…
Míša: No, u  Chlumce. Ti dopadli. A  před tím 
dlouho nic. Jo, počkejte, v  Národním… jsem 
byla na tom… Smetana to napsal… Braniboři 
v  Čechách: (zapěje) „Údéřilá náše hódiná, 
ótevřely se brááány, prážská se vzbůdíla chůdiná, 
a zahrajé si na pááány!“
Magda: A co ty, ti… peče se to… gus… gusiti…
Lucka: Gus? Hus! Husiti!
Magda: Ti přece taky přijeli, zmasakrovali, 
pokradli, znásilnili a odjeli. Ti uměli revoluci!
Míša: (nejistě se dívá na Lucku) No, ale to bylo 
dávno, v minulosti…
Lucka: Středověk. To my už tady nemáme.
Magda: Minulost, středověk… (důležitě) To my 
to máme pořád! My jsme hodně na tradice.
Míša: No, to my se tady většinou nakonec 
domluvíme.
Magda: Na čem?
Míša: No… (pokrčí rameny) Nakonec na všem. 
Teď se pánové domluvili s  velitelstvím pražské 
posádky, že armáda nebude zasahovat.
Magda: Domluvená revoluce? (bojovně) Jen, 
ať zaútočí, my bychom jim ukázali! Máme 
československé legie v  Itálii, ve Francii, 
v Americe a v Rusku!
Lucka: Ti než by přijeli, to je lepší se domluvit.
Míša: My tady děláme tu  – revoluci - 
v rukavičkách.
Magda: (téměř pohrdlivě) V  rukavičkách! 
S  nepřítelem je nutné si to vyřídit jednou pro 
vždy.
Míša: My to tady vždycky balíme tak trochu do 

toho…
Lucka: Do sametu, že jo?
Magda: Do sametu? Jedině do černýho a na furt! 
A  na to si zazpíváme! Máte nějakou takovou 
táááhlou a smutnou a zadumanou a pěknou a…
Míša: A máme, viď, Bohuš!
Lucka: To víš, Karolko – Rolko…
Magda: Rolko?
Lucka: (směje se) Karolína…
Míša: (směje se) Ze Smíchova…
Magda: Tak davaj!
Děvočky: Široký, hluboký, ty vltavský tůně, měl 
jsem já panenku, měl jsem já panenku, teď mi 
srdce stůně…
Muž 1: Ale, ale dámy, co tak smutně? Dnes 
máme důvod jásat!
LIDE ČESKOSLOVENSKÝ TVŮJ 
ODVĚKÝ SEN SE STAL SKUTKEM. STÁT 
ČESKOSLOVENSKÝ VSTOUPIL DNEŠNÍHO 
DNE MEZI ŘADU SAMOSTATNÝCH 
KULTURNÍCH STÁTŮ SVĚTA.
Děvočky: Revoluce, to je krev, krev a zase krev…
Muž 2: Nic takového, nemějte strach! Součástí 
naší rezoluce…
Míša: (Lucce) Rezoluce! Vidíš?
Muž 2: …je i toto provolání:
NAŠI OSVOBODITELÉ MASARYK 
A  WILSON NESMÍ BÝTI ZKLAMÁNI 
VE SVÉM PŘESVĚDČENÍ, ŽE DOBYLI 
SVOBODY LIDU, KTERÝ DOVEDE SÁM 
SOBĚ VLÁDNOUTI, NI JEDINÝM RUŠIVÝM 
ČINEM NESMÍ BÝTI ZKALENY NYNĚJŠÍ 
VELIKÉ OKAMŽIKY, NI JEDINÝ Z  VÁS 
NESMÍ SE DOPUSTITI NIČEHO, CO BY 
MOHLO VRHNOUTI STÍN NA ČISTÉ 
JMÉNO NÁRODA.
Muž 3: KAŽDÝ Z VÁS MUSÍ BEZVÝHRADNĚ 
ŠETŘITI VŠEHO, CO JINÉMU JEST SVATO.
Muž 1: SVOBODY OSOBNÍ, MAJETKU 
SOUKROMÉHO NESMÍ BÝTI DOTČENO.
Muži: PODROBTE SE BEZVÝHRADNĚ 
ROZKAZU NÁRODNÍHO VÝBORU.
Muž 1: Tak což, děvy naše osvobozené? Co jste 
uchystali mužům svým ku slavnostnímu obědu?
Muž 2: (rozjařeně) Tři sta let jsme trpěli…
Muži: A teď máme hlad!
Muž 3: Zajisté jste nám připravili novou krmi 
národní!
Děvčata se po sobě dívají nejistě, v  prekérní 
situaci trochu střízlivějí.
Lucka: (pevně selsky) Vepřo…
Míša: (s plachým úsměvem) Knedlo…
Magda: (všeslovansky zarputile) Zelo!
Všichni: LIDE ČESKOSLOVENSKÝ! VŠE, 
CO PODNIKÁŠ, PODNIKÁŠ OD TOHOTO 
OKAMŽIKU JAKO NOVÝ SVOBODNÝ 
ČLEN VELKÉ RODINY SAMOSTATNÝCH 
SVOBODNÝCH NÁRODŮ.
A  šestice herců může jásavě opustiti pódium, 
vrátit se k úkloně a zase juchavě odejíti…

DIVADELNÍ 
SKEČ
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Farní věstník (pro České Budějovice a okolní osady) 
z roku 1933
Vychází vždy poslední neděli v  měsíci. Předplatné 6 Kč. Redakce 
Č.  Budějovice, děkanství. Administrace a  expedice: Lannova tř.  652 
Č. Budějovice

Na prahu nového ročníku
V  chmurné přítomnosti těšíme se z  každého vlídného, dobrého slova. 
Cítíme se jím posíleni k těžkým zápasům o chléb. A jest tolik věcí, s nimiž 
bychom se rádi svěřili, o kterých bychom chtěli míti jasno, věcí, při nichž 
se otvírají srdce, zda přijde někdo, jenž přináší svými slovy povzbuzení, 
radu a paprsek radosti. Nikdy snad dříve nevážili jsme si tolik pravdivého 
a laskavého slova jako dnes.

A  ve Farním věstníku přichází k  Vám věrný a  nezištný přítel, který 
myslí jen na Vaše dobro. Z něho poznáváte, že nejste opuštěni ve svých 
starostech  – nýbrž že nad Vámi bdí starostlivé srdce duchovní matky, 
Církve svaté. Poznáváte, že se stará o Vás, že Vám chce nadlehčiti břímě 
života a proto sleduje a provází Vaše práce, radosti i žaly svou modlitbou 
a svým požehnáním. Vidíte, že odedávna tak si započínala a že již dlouhou 
řadou pokolení ve Vašich farních osadách provázela životem, dbajíc toho, 
by zajistila jim to jediné potřebné a nejdůležitější – spásu duší…

Nepodávejte se únavě ani omrzelosti z obtíží dnešního života!

Hluboká nad Vltavou – statistika za měsíc prosinec 1932 a leden 1933
Pokřtěno bylo 5 dítek narozených: 17.  prosince František Posekaný, 
syn kováře v Bavorovicích, 1.  leden František Jabůrek, syn železničního 
dělníka v Dasným. 5. ledna Marie Nováková, dcera rolníka v Bavorovicích, 
29. ledna Rudolf Suchý, syn dělníka v Hluboké, 30. ledna Marie Ambrožová, 
dcera rolníka v Dasným.

Oddáni byli: Ing.  Adolf Janovský, Schwarzenbergský lesní správec 
v Hluboké a Františka Kalkantová z Hluboké. Jaroslav Prokristl, obchod. 
příručí v  Č.  Budějovicích a  Marie Kozlová z  Hluboké. Jan Srnec, pošt. 
zřízenec a Ludmila Kozlíková z Hluboké…

Zemřeli: Václav Filip, strážník čsl. stát. dráhy v Hluboké v.v. v Dasným, 
57 roků. Žofie Prunnerová, soukromnice z Hluboké. Anna Zahradníková, 
vdova po mistru kolářském v požehnaném věku 84 a půl roku, následovala 
za 5 měsíců svého chotě na věčnost. Devět dětí ukládalo do hrobu dobrou 
matičku. Josef Petrách, kočí v  Hluboké, 75 r. Naposledy autem odejel 
25.  ledna do Č.  Budějovic Jan Školník, knížecí Schwarzenbergský šofér 
a tam náhle zemřel, raněn mrtvicí.

Hluboká nad Vltavou – statistika za měsíc listopad 1933
Pokřtěno bylo 1 dítko, narozené dne 21. listop., František Klojda, syn 
dělníka v  Hluboké n/Vlt.  – Zemřeli: dne 10.  listopadu Vincenc Kokeš, 
majitel autodopravy v Hluboké n/Vlt., 26 let, dne 26. listopadu Kateřina 
Vokatá, manželka vrátného v. v. Schwarzenbergského pivovaru, 84 roky, 
28.  listopadu dítko Miroslav Antoš, syn obuvníka v  Hluboké n/Vlt. 
Odpočívejte v pokoji!

Kaple v obci Dasném
Podnět ke zřízení této kaple, kterou občané Dasenští vystavěli na společný 
obecný náklad, dali manželé Jan a Johanna Brabcovi. Se stavbou započato 
na jaře r. 1869 a následujícího roku 1870 o druhém svátku svatodušním, 
tj.  v  pondělí dne 6.  června, od faráře v  Hluboké nad Vlt., P.  Josefa 
Vačkáře, za přísluhy místního kooperátora P. Františka Žlábka a kaplana 
z  Č.  Budějovic P.  Josefa Svobody byla kaple posvěcena. Oltář jest dílo 

dovedného mistra truhlářského Václava Tachače z  Třeboně: stál 100 zl. 
R. č. Obraz oltářní sv. Jan Nepomucký maloval za levnou cenu 35 zl. Malíř 
kněz Bedřich Kamarýt, farář v  Deštné u  Soběslavě. Čtyři postříbřené 
věnečky daroval dasenský soused Jan Paule s manželkou. Později darovali 
ještě shora jmenovaní manželé Brabcovi do kaple dva pěkné obrazy, 
malované od akademického malíře Josefa Kumla z  Čes. Budějovic, 
představující sv. Annu a sv. Johannu, královnu. Nový zvon, který nyní na 
kapli jest ve váze 31 kg, posvěcený dne 1. dubna 1897 od Frant. Janského, 
bisk. generálního vikáře v  Č.  Budějovicích, na jméno „Sv.  Jan Nepom.“ 
a „sv. Jakub“, zakoupili v ceně 88 zl. 70 krejcarů a kapli darovali manželé 
Jakub a Kateřina Novotných z Dasného č. 11.

Únor 1934
Z  osadníků nezemřel v  únoru letošním žádný. Ale přece ustláno bylo 
k poslednímu odpočinku na zdejším hřbitově jedno lůžko: 21. února 1934 
v Pánu zesnulé Marii Janečkové, 70 leté manželce řiditele cirkusu, již na 
kočovných cestách za chlebem dostihla zde smrt. Odpočinutí věčné dejž 
jí Pane!

Osadní hřbitov v Hluboké nad Vltavou
Okresní úřad v Českých Budějovicích ze dne 3. listopadu 1932 č. 67.352/32 
rozhoduje takto právem: „Stávající hřbitov v  Hluboké nad Vltavou jest 
hřbitovem konfesionálním, rovněž i rozšířená část tohoto hřbitova.

Důvody: Hřbitov v  Hluboké nad Vltavou byl založen r.  1786 na 
stávajícím místě nad lomem „Lazaret“a  byl posvěcen podle zprávy 
biskupské konsistoře v  Č.  Budějovicích dne 13.  prosince  1786 farářem 
Bartolomějem Wobisuthem. Hřbitov tento byl několikráte rozšířen a vždy 
vysvěcen ritem církve římsko-katolické. Tak posvěcena byla i nová část, 
o kterou hřbitov byl rozšířen 10. května 1903. Jméno hřbitovního místa 
bylo označováno v  matrice „Hlubocký kerchov pro osadu Hlubockou“, 
tedy pro všechny osadníky Hlubocké, t. j. pro ty, kteří tvořili farní 
katolickou osadu Hlubockou.

Poslední historické vzpomínání
Sto let republiky jsme oslavili v říjnu a v listopadu naposledy zavzpomínáme na časy minulé. Než nám na dveře zaklepe advent, Ježíšek a Silvestr… 
Byl to rok vzpomínání, a na Hluboké se opravdu rozmanitých vzpomínek najde hodně. Jedny z posledních zajímavosti jsme vyhledali v časopisu 
Farní věstník, kde se scházely zprávy týkající se místních farností…
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Bylo nebylo, dávno tomu. Pohádka o vyšívaných „kuchařkách“ – totiž bílých 
plátýnek s vyšitými srdceryvnými hesly, květinkami, postavičkami či kvítečky, 
je pohádkou první republiky.

Byla to krásná doba, která i  do kuchyně vnášela poezii, která z  našich 
prababiček činila pilné včeličky manželského úlu. Stěny kuchyně rozhodně 
nebyly pusté. Visely tam „kuchařky“ po všech stěnách. Báje vypráví, že jedna 
paní doktorová... (Tak to bývalo, milé děti: děvčátka nemusela studovat vysokou 
školu. Stačilo si vzít za muže studovaného pána, a už z vás byla paní inženýrová, 
primářová, doktorová, či prezidentová…) Takže paní doktorová měla vyšívané 
„kuchařky“ nejen na stěnách, ležely i na stole, pod stolem na trnoži, na bedně 
od uhlí, na vydrhnutém sporáku, na kamnovci, na kleci s kanárem, na kredenci 
pod budíkem…

Vařila bych, neumím
smažit se mi nechce,
raděj sobě pohovím,
to mi přijde lehce.

Hospodyňka, jíž byl vyšit tento zavrženíhodný monolog, je tvor tak bídný, že 
při čtení textu se jistě srdce čtenářek naplnilo odporem. Ale jen na chvíli. Vždyť 
hned vedle visela nad stolem jiná kuchařka, plná optimistické moudrosti:

Dobré jídlo, dobré pití
základ manželského bytí.

Anebo:
Kde se dobře vaří
tam se dobře daří.

Viděl jsem tě má milá za smrčkem, jak tě líbal jiný chlapec za krčkem!

Líbati není hřích na tvářích růžových!

Ženy, která dobře vaří,
té si mužíček vždy hledí
zeptá se jí, co to smaží,

nehne se a u ní sedí

Aby se však mysl hospodyněk, zejména těch mladých, neodvedla do myšlenek 
plné fantazie na dlouho, zatímco to kolem nich syčí, supí, bublá a vře, dávaly se 
na stěnu tyto technické pokyny a výstrahy:

Dobře smaž a dobře vař,
jen se nikdy neopař!

Nebo
Při vaření oheň malý,
pak se ti nic nepřipálí!

V kuchyni se nejen vařilo, velmi často se tam i jedlo. To znamená, že modře 
či červeně vyšívané „kuchařky“ na bílém pláténku mohl pročítat i mmužíček. 
Však tam byly i takové, ze kterých i on mohl čerpat poučení.

Smutná domácnost bývá,
kde kohoutek mlčí a slepička zpívá.

Nebo
Přijde-li mužíček před desátou domů,

dostane večeři a hubičku k tomu.

Zdá se, že stesků na mužské nectnosti bývalo i tehdy dosti. Hned u vodovodu 
visela významně tato výstraha:

Kdo rád na dno džbánku hledí,
u ženušky nepochodí…

Ale na to mohl šelma mužíček pohotově reagovat, neboť nad sporákem pravila 
jedna žertovná vyšitá průpovídka:

Vždy kuchařky, než solíte,
pamatujte na muže,

má-li potom velkou žízeň, chůdák za to nemůže.

Z některých výšivek vnímáme i dobře pěstované hrdé vlastenectví:
Raději než cizinu,

mám já kuchyňskou dřinu.
Nebo

Komu se u nás nelíbí,
ať se doma lépe zařídí

Klasické bylo:
Nehledej štěstí v cizině,

najdeš ho doma v rodině.

Trocha psychologie a hygieny:
Hoden nebe, kdo zná krotit sebe.

čistota sluší tělu i duši.

Svornost a láska je života páska.
Dětství doba nejkrásnější,

máj to žití nejluznější.

Tak co tomu říkáte? Nebylo by prima mít ve své domácnosti alespoň jednu 
krásně vyšitou veršovanou myšlenku, kterou možná vykoukáte na facebooku 
či chytrém telefonu, ale neutkví vám v hlavě tolik, pokud ji nebudete mít denně 
na očích či pokud si ji sama nevyšijete křížkovým stehem? Přiznám se, já jednu 
takovou dečku doma mám. Je po tetičkách, které už dávno odpočívají a sní svůj 
věčný sen na hřbitově v rodišti Emila Holuba. Jedna z jejich vyšívaných deček 
zdobí okénko našeho podkrovního záchůdku. Je na ní psáno:

„Vlastní dům zlatem nezaplatíš“
Inspirace ze stránek časopisu EVA z roku 1937

Pohádka o vyšívaných „kuchařkách“
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Století republiky podle módy

Muži
Byli za první republiky prudce elegantní. Je-li zevnějšek muže větou vyprávějící o  jeho povaze, je klobouk na hlavě tečkou za touto větou. Čím 
delší je svazek muže s jeho kloboukem, tím více si spolu rozumějí. Podle nasazení klobouku poznáme už z dáli, jakou má dotyčný náladu. (obrázek 
z http://www.menstyle.cz)

„Móda mezi dvěma válkami“ - Revoluce v odívání, životním stylu v letech 1920-1949
Pokud se zaměříme převážně na dámskou módu, hudbu a  životní styl, 
jejich základní znaky a proměny mezi lety 1920-1949, snadno nabudeme 
dojmu, že první republika byla romantická idylka uhlazená jako Oldřich 
Nový ve svých fascinujících filmech. Představme si základní střihy 
šatů, pravidla odívání a  nejznámější tehdejší módní domy, vzpomeňme 
historické a společenské události, které ovlivnily módu, a také historickou 
sílu proměny úlohy žen ve společnosti.

Časopis Salon VI. 1927 – 1928 píše: „A která sukně zakrývá kolena, ta 
už sluší jenom nějaké prababičce. Je skutečně až ku podivu, že tolik párů 
dokonalých kolínek se mohlo tak dlouho sobecky skrývat pod dlouhými, 
neforemnými sukněmi; až loni měla móda nápad a  odhalila je  – bez 
slavnostních řečí, fanfár a zpívání Smetanova „Věna“, bez nichž se žádné 
„odhalení“ neobejde.

Po této výstižné definici by se asi každý domníval, že délka sukně končí 
nad koleny. Avšak není tomu tak. Šaty a  sukně byly vždy střiženy lehce 
pod kolena.

Proč se tedy autor článku zmiňuje o odhalení dokonalých párů kolínek?
Odpověď je prostá. Pokud žena stála například na ulici, prohlížejíc si 

výlohu, sukně schovávala to, co měla a střih tedy dodržoval určitou normu 
a formu mravnosti. Ovšem při chůzi délka dostačující nebyla. Díky tomu 
se gentlemani mohli alespoň na pár krátkých okamžiků pokochat krásou 
zakázaného…

Klobouky za dob první republiky
Snad žádná dáma, která žila v  době prezidenta Masaryka, by nevyšla 
z domu, byť do koloniálu, bez pokrývky hlavy. Proto není divu, že klobouky 
jsou považovány za jeden z  nejdůležitějších doplňků prvorepublikové 
módy.

Zatímco v  letních měsících se nosily zejména slaměné klobouky 
ozdobené výraznou stuhou, která byla, pokud možno, sladěna s barvou 
šatů. Na jaře a na podzim se upřednostňovaly jednobarevné barety, které 
byly ručně tvarované, bez krempy. Zároveň jejich součástí byla ozdoba, 
zhotovená ze stejného materiálu a barvy. Díky tomuto drobnému detailu 
baret působil velmi elegantně a minimalisticky.

Ve výjimečných situacích, jako byly například plesy, svatby nebo také 
smuteční obřady, byl klobouček obohacen o  jemnou síťku nebo šifon, 
který jej povyšoval nad běžné klobouky a  dodával mu určitou noblesu. 
Barety se na hlavu přichycovaly pomocí pinetek, avšak dražší varianty byly 
doplněny o pružnou gumičku.

Aby baret dobře držel, dámy si musely uzpůsobit délku a tvar své kštice. 
Délka vlasů byla maximálně na ramena, ale i  tak se upřednostňovala 
mikáda a  krátké uhlazené lehce zvlněné účesy. Díky tomu byla veškerá 
pozornost upoutána na klobouček, který pozvedával celkový vzhled 
a z ženy dělal elegantní dámu…
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První ženské spolky, které vznikly u nás, měly pouze dobročinný charakter. 
První filantropický spolek u nás vznikl kolem roku 1813. Dobročinná činnost 
byla už jen krůčkem k  plné emancipaci žen. Nejvýznamnějším českým 
ženským spolkem byl Americký klub dám, který sehrál velkou roli v ženské 
osvětě.

Velkým zastáncem ženské otázky z řad mužů u nás se stal Vojta Náprstek, 
který chtěl dosáhnout toho, aby se žena podílela na všech činnostech, které 
dosud zastávali jen muži. Sám se podílel i na spolku Amerického klubu dám. 
Tento spolek stál při zakládání dalšího ženského spolku Domácnost a  také 
při založení prvního ženského gymnázia Minerva. Americký klub dám, dal 
podnět ke vzniku dalších ženských spolků. Jako příklad můžeme uvést spolky 
Milada, Český klub dám plzeňských, Vlasta, Libuše, atd.

V 19. století se v Evropě objevuje Ženské hnutí, které se v českých zemích 
začalo rozvíjet od 60. let a  bylo samozřejmě velkým fenoménem. U  nás 
se snahy o  rovná práva žen a  mužů zakotvila do ústavy ČSR z  roku 1920. 
Ženy bojovaly za to, aby mohly mít stejné vzdělání jako muži. Nejprve šlo 
o gymnázia a později i o studium univerzitní, které by přispělo k profesnímu 
rozvoji ženy. Univerzitní vzdělání žen prosazoval časopis Ženské listy i ženský 
spolek Minerva.

Během války začínají ženy vystupovat z rolí manželek a hospodyněk a musí 
začít zastávat mužské pracovní pozice, a to především v továrnách. Začínají 
si vydělávat a  to se znovu odráží i  v  módním průmyslu, který je opět na 
vzestupu. Toto období 20. století je proto vhodně označováno jako století žen.

Kolem roku 1924 je však úkol ženy v  rodině stále jednoznačný. Ženská 
role je zodpovědná, avšak málo doceněná. Žena obstarává nákup potravin, 
stará se o  šatstvo a o zdraví členů rodiny. S penězi zachází tak, aby s nimi 
správně hospodařila a především vystačila, protože hospodárnost je jedním 
ze základních předpokladů pro harmonickou šťastnou rodinu. Žena je 
prezentována také jako ošetřovatelka, která se postará o nemocné členy své 
rodiny a sama přitom nezná pohodlí a únavu. Matka má také výraznější podíl 
na výchově dětí, jelikož muž denně odchází do zaměstnání. Zkrátka a dobře, 
ženy byly prezentovány jako pečlivé hospodyňky, které se nejprve postarají 
o svou rodinu a až potom se věnují sobě. Poslední etapou úplné emancipace 
žen se stala rovnoprávnost politická. Usilovalo se o volební právo a o to, aby 
se ženy podílely na zákonodárné moci. Angažovanost žen v  politice však 
vzrůstala velmi pomalu. Snaha žen o  rovná politická práva vedla skupiny 
stejně smýšlejících emancipovaných žen k tomu, aby zakládaly další spolky, 
kterých posléze bylo nespočet. V  roce 1922 byla založena Ženská národní 
rada, pod kterou tyto spolky patřily a v  jejímž čele stála později také česká 
politička Františka Plamínková. Tyto spolky krásně dokládají snahu žen, 
kterým šlo především o dosažení rovnosti s muži, což se díky jejich činnosti 
a obrovské snaze stalo skutečností.

Jedna z nejdůležitějších věcí, která prošla změnou nejen na našem území, 
ale téměř po celém světě, je volební právo pro ženy. Toto velmi diskutované 
téma bylo propagováno nespočtem žen, které tvrdě bojovaly za svá práva 
a jeho získání je nezměrným úspěchem, který je však pro nás v dnešní době 
samozřejmostí. Pro ženy se mnohé změnilo a  tento zvrat se ve velké míře 
týkal i dobového odívání a dějin módy jako takových v souvislosti s tím, jaké 
pozice ženy již mohly zastávat a tím pádem se i vhodně oblékat.

Prosazování volebního práva pro ženy začaly některé zmiňované ženské 
spolky požadovat a prosazovat v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století. 
Rovnost politických práv však měla mnoho odpůrců a právě o to těžší bylo 
prosazení, které i  tak nebylo snadné. Nepřidal tomu ani fakt, že ženy byly 
vnímány jako méně inteligentní a bez schopnosti řešit jiné situace než ty, které 
se týkají domácnosti a běžného života, což si mnozí myslí dodnes.

Je také nutno říci, že samotné aktivistky z ženských spolků se dělily na dva 
tábory. Jedna část volební právo pro ženy tvrdě prosazovala a druhá část se 
tohoto kroku obávala.

Politické spolčování bylo ženám povoleno až v roce 1912, avšak v politických 
stranách mohly ženy působit již dříve. Rovná politická práva pro muže a ženy 
u nás byla stanovena až s první československou ústavou, která byla přijata 
v  roce 1920, avšak zástupkyně ženského pohlaví můžeme v  naší politice 
zaznamenat již v roce 1918, kdy se první ženy stávají součástí Revolučního 

národního shromáždění. V této souvislosti je také třeba zmínit sjezd Národně 
sociální strany, konaný 15. dubna 1898 v Praze. Ten přijal program, který se 
týkal rovného volebního práva a zrovnoprávnění žen s muži. Tento program 
byl v  roce 1900 doplněn programem Vítězslava Kellnera, který se zabýval 
ženskou otázkou. Tyto programy se ale až do 1. světové války téměř nezměnily 
a co je důležitější, nebyly naplněny.

Již zmiňovaný Vojtěch Náprstek přišel s požadavkem volebního práva pro 
ženy již v roce 1887 na schůzi pražské městské rady, avšak jeho návrh byl 
zamítnut. Další snahu získat ženské volební právo měla na konci 19. století 
sociální demokracie, která požadavek zahrnula do svého programu. V roce 
1905 se u nás konala manifestace žen za rovné volební právo. V této době 
se také v Rakousku podařilo získat přístup žen do politických organizací. 
První volební právo pro ženy se podařilo uskutečnit ve Spojených státech 
a  postupně v  dalších zemích. U  nás vyvrcholil boj za rovná politická 
práva v roce 1919, kdy již probíhaly rovné volby, což však zakotvila ústava 
schválená Národním shromáždění až 29. února

Paragraf 106 první československé ústavy poprvé vyhlašoval 
rovnoprávnost žen s muži. Od této chvíle vyvrcholily snahy o rovnoprávnost 
mezi ženou a mužem a můžeme hovořit o získání volebního práva pro ženy.

Oděv beze sporu také vyjadřuje postavení žen ve společnosti. Začíná 
se upouštět od korzetů a spodniček. Módním návrhářům jde o podtržení 
nezávislosti žen a  především o  pohodlnost. Rovnoprávnost žen s  muži 
jednoznačně přináší i odlišný vztah obou pohlaví k módě a ke způsobu, jak 
na módu obě pohlaví nahlíží. Ženy angažované v politice musely vypadat 
sofistikovaně, inteligentně a  zároveň vzbuzovat respekt, čehož dosáhly 
právě vhodným oděvem. Nejen političky se musely takto vhodně oblékat 
do kostýmů či jiných reprezentativních toalet. Samozřejmostí to bylo 
i u manželek slavných politiků, které se v politice sice neangažovaly, avšak 
očekávalo se od nich, že své muže budou příhodně reprezentovat. Mnohdy 
je doprovázely na jejich zahraniční cesty či veřejné události a podle toho 
také musely zvolit oděv. Jmenovat můžeme konkrétní osoby a  příklady, 
kdy manželky politiků, „odhodily“ domácí úbor a oblékly moderní šaty, 
kostýmy či v některých případech dokonce kroje.

Role manželek, a  umění zároveň své partnery vhodně a  elegantně 
reprezentovat, nezvládly v historii republiky všechny ženy politiků stejně. 
Pokud zmíníme Charlottu Garrigue Masarykovou, manželku prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka, zjistíme, že vždy byla 
manželovi velkou oporou a  rovnocenným partnerem. Za to ji obdivoval 
a její názory bral v potaz. Ostatně i názory na ženskou otázku v podstatě 
přebral od své ženy a  tvrdil, že v  tomto ohledu je pouze poslem jejích 
myšlenek. V roce 1905 se Charlotta stala členkou politické strany sociálních 
demokratů, což v té době nebylo obvyklé. Ženy se totiž angažovaly hlavně 
v  ženských spolcích a  do politiky zatím tolik nepronikaly. Charlotta G. 
Masaryková byla, stejně jako její manžel, významná žena a  její osobnost 
a činnost by obsáhla samostatnou kapitolu

Hana Benešová, manželka Edvarda Beneše, se stala vzorem ideální 
první dámy a  svému manželovi důvěrnou spolupracovnicí a manželkou, 
kterou mnohé ženy napodobovaly. Když se v roce 1918 Beneš stal jedním 
z  nejvýznamnějších politiků, upozorňoval svojí ženu, že bude muset 
zastávat novou společenskou roli. Její role se umocnila v roce 1935, kdy byl 
Edvard Beneš zvolen prezidentem republiky a z Hany Benešové se tak stala 
první dáma. Vždy svého muže vzorně reprezentovala a  dokázala ostatní 
okouzlit svým ohleduplným a zdvořilým vystupováním.

S  ženskou emancipací také souvisí herectví. Obor, ve kterém žena 
zaujímala stejné postavení jako muž a mohla se více projevit. Herečky jsou 
nejlepším vzorem pro ženy, a  to jak už svojí mluvou, chováním či díky 
oděvu, který ženy podle populárních hereček napodobují. Móda a film se 
vzájemně ovlivňovaly. Slavné a oblíbené herečky byly velkou inspirací pro 
ostatní ženy, což ostatně trvá i dnes. V Československu zářily a inspirovaly 
tyto herečky: Adina Mandlová (Život je pes, Mravnost nade vše, 
Kristian), Lída Baarová (Okénko, Baby, Dívka v modrém), Zita Kabátová 
(Manželství na úvěr), Hana Vítová (Bláhové děvče, Dům na předměstí), 
Anny Ondráková (Zamilovaný hotel, Líbánky) či Nataša Gollová (Příklady 

MÓDA PRVNÍ 
REPUBLIKY
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táhnou, Eva tropí hlouposti, Kristian). Většina z těchto prvorepublikových 
hereček byly zákaznice slavných modelových domů Hanny Podolské či 
Oldřicha Rosenbauma.

Kde se brala módní inspirace?
Před rokem 1918 odcházeli mnozí krejčí a švadleny do Vídně, která byla 
významným centrem módy. Někteří do Vídně jezdili především kvůli 
novým zkušenostem a inspiraci a další zde zůstávali, usadili se zde a svou 

tvorbou přispívali vídeňské módě. Po rozpadu Rakouska-Uherska se však 
situace mění a zájem se z Vídně odklání k Francii. I přes to Češi stále Vídeň 
navštěvují jakožto nejbližší centrum módního dění. Trendy tedy poté 
udává Francie, podle které se řídí zbytek světa a  kam krejčí pravidelně 
podnikají cesty a která si svou reputaci udrží i po druhé světové válce…

Zdroj: internet a citace z Bakalářské práce: Ženská móda v období první 
republiky autorky Andrey Novákové, Univerzita Hradec Králové

Ve středu 26.  září převzali studenti Sobotních kurzů angličtiny 
vzdělávacího a  jazykového centra jazz-com v  Hluboké nad Vltavou 
mezinárodní certifikáty Cambridge English. Tito studenti skládali 
mezinárodní jazykové zkoušky už v  červnu a  nyní obdrželi diplomy za 
svoje úspěšné výkony.

Diplomy se předávaly za účasti lektorů, ředitelky jazz-com Mgr. Michaely 
Krausové a  také za účasti ředitelky zkušebního centra. Studenti získali 
certifikáty v úrovních YLE Starters, Movers.

Další pretesty a testy Cambridge se budou konat v červnu příštího roku. 
Příprava s lektory započala už na začátku října…

Slavnostní předávání certifikátů Cambridge English

Kniha o absolventech Jirsíkova 
gymnázia
U  příležitosti 150. výročí založení Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka 
v  Českých Budějovicích dal jeho absolvent a  českobudějovický archivář 
PhDr.  Jiří Cukr dohromady jedinečnou publikaci s  názvem Galerie 
vybraných absolventů Jirsíkova gymnázia  – 350 portrétů od A  do Ž. 
Krátkými životopisnými medailonky jsou v  ní představeni význační 
absolventi, kteří na tomto ústavu odmaturovali. K lepší orientaci v knize 
slouží připojené rejstříky  – maturitní, místní (rodných obcí) a  oborový 
(profesní). Knihu vydalo nakladatelství Bohumír Němec  – Veduta, 

obsahuje přes 200 portrétních fotografií, má 160 stran a prodejní cena je 
140 Kč. K dostání je v českobudějovických knihkupectvích, u nakladatele 
(internetové stránky: https://veduta-knihy.cz/, tel.: 724 245 135) nebo 
v  Jihočeském muzeu, kde zároveň do 13.  ledna  2019 probíhá výstava 
k dějinám gymnázia.

Na gymnáziu za 150 let jeho existence odmaturovalo na 15 000 studentů 
a řada z nich pocházela i z Hluboké nad Vltavou a okolí. V publikaci jsou 
blíže zmíněni zdejší rodáci Eduard Bloch (osobní lékař rodiny Adolfa 
Hitlera), Jaroslav Děták (lékárník a propagátor turistiky), Jan Mašek (rada 
vojenských soudů), Jan Oswald (pedagog a mineralog), Jan Smrž (pedagog 
a kněz) a Štěpán Soudek (pedagog, zoolog a průkopník ekologie u nás).

INZERCE:
■ Hledám „adoptivní babičku“ = paní 
v  důchodu, nejlépe zdravotní sestru nebo 
učitelku na občasné hlídání dítěte.
Tel.: 724 680 608

■ Koupím sbírku známek, tel.: 722 777 672

■ VETAS České Budějovice,  s.  r.  o. se sídlem 
v Chotýčanech přijme řidiče-asanátora, ŘP sk. C.
Informace na tel. 606 732 757.

■ Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách a  slepičky Green 

Shell-typu Araukana.
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 – 195 Kč/ ks.
Prodej: 20.  listopadu  2018 Hluboká n. Vlt.  – 
vlak. nádraží /poblíž SOŠ elektrotech./ 15.35 
hod. Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod., tel.: 601 576 270, 
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Pořízení koberce 
a motorového člunu
V letošním roce pořídilo město Hluboká nad Vltavou za finanční 
podpory Nadace ČEZ z programu Podpora regionů nový koberec 
do hlavního sálu Kulturního centra Panorama a  motorový člun 
SDH Hluboká nad Vltavou určený pro zásahy na řece Vltavě. 
Nové vybavení souvisí se stále rostoucím provozem na řece 
i intenzivnějším dohledem nad řadou akcí. Patří mezi ně například 
ekologické havárie nebo povodně. Děkujeme za podporu!
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FARNOST

Čas letí
Dušičky jsou za námi a před námi adventní doba. Slunce se už více skrývá 
a listí na stromech opadává. Čas letí. Zanedlouho budou Vánoce a už se 
přehoupneme do nového roku. Cyklus ročních období nám připomíná, 
že v tomto světě nic netrvá věčně. Čas je neúprosný, ale jak se udržet ve 
vnitřní harmonii a  pokoji? Mám na to jeden návod, který mě osobně 
pomáhá, ale nemusí se každému hodit. Když se dostanu na Boží vlnu, pak 
přichází vnitřní pokoj. Když cestuji životem Božím tempem, tak dokážu 
zabrzdit a zhluboka se nadechnout Božím Duchem. Když Mu odevzdám 
svůj život, a  je to rozhodnutí, které musím učinit několikrát denně, pak 
dokážu přijmout úspěchy i pády s pokorou a vnitřně vyrovnaně. Naladit se 
na Boha, o tom je advent, který začíná zanedlouho. První neděle adventní, 
kdy přinášíme adventní věnce do kostela k požehnání, je již 2. prosince. 
Máme tedy ještě několik týdnů, abychom se rozhodli, jak advent chceme 
strávit, jak se připravíme na narození Pána Ježíše v Betlémské stáji. Může 
nám to změnit celý život.

Připravuje se další Hubertská
Minulý rok jsme obnovili starobylý zvyk svatohubertských oslav v kostele 
sv. Jana Nepomuckého. Byla to nádherná slavnost, jíž se účastnilo i mnoho 
myslivců a  lesníků z  našeho krásného kraje. Závěrečným koncertem 
trubačů na náměstí a  společným posezením u  zvěřinového guláše 
v hlubockém pivovaru krásně dozněla slavnostní atmosféra. I tento rok se 
připravuje Hubertská. Dlouho jsem váhal, jaké datum vybrat, neboť svátek 

sv.  Huberta se podle církevního kalendáře slaví 5.  listopadu. Nakonec 
jsem vybral sobotu před první nedělí adventní. Tehdy je již jednodušší 
sehnat kvalitní sbor a trubače a krásná výzdoba kostela zelenými lesními 
stromky může potěšit návštěvníky kostela po celou adventní a  vánoční 
dobu. Pevně věřím, že z toho časem vznikne další tradice, která obohatí 
duchovně společenský život našeho města. Zvu tedy všechny, ale zejména 
uniformované myslivce, lesníky, revírníky a  další pracovníky lesů 
a  milovníky české myslivosti a  přírody našeho kraje do kostela sv.  Jana 
Nepomuckého na Hluboké v sobotu 1. prosince v 17.00 hodin. Letos se 
podařilo zpříjemnit kostelní lavice opěráky a vyhřívat je. Od 16.30 se na 
pódiu na náměstí bude konat koncert, kde budou představeny signály 
lovu. Před zahájením bohoslužby zazní v  kostele tradiční myslivecké 
vábení a v 17.00 hodin se v kostele rozezní první tóny Hubertské mše in B 
v provedení Jihočeských trubačů a Chrámového sboru z Lišova. Jedná se 
o dílo, která je asi naší nejznámější a nejhranější partiturou svého druhu. 
Byla komponována Petrem Vacek a Josefem Selementem v roce 1991. Po 
bohoslužbě můžete ochutnat zvěřinový guláš připravený místními farníky 
a naše hlubocké pivo v pivovaru na náměstí vedle kostela. Nově budou 
v prodeji myslivecké adventní věnce a hlubocké vánoční oplatky. Kdo by 
chtěl pomoci s  vinutím těchto benefičních věnců, je vítán na hlubocké 
faře v  neděli 25.  listopadu od 13.00 do 17.00  hodin. Občerstvení bude 
připraveno v  nově opraveném farním sále a  pevně věřím, že už bude 
hotová i  nová pergola. Výnos z  prodeje bude věnován na zkvalitnění 
vytápění kostelních lavic a jednotnými opěrkami a podsedáky.
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POZVÁNKY

Lesnický den pořádaný v sobotu 
10. listopadu 2018 od 9:00 – 17:00 
na Loveckém zámku Ohrada
Program bude tvořen promítáním lesnických filmů, výstavou historických 
fotografií, ukázkou lesní pedagogiky, zajímavosti ze sbírek NZM, ukázkou 
řemeslných výrobků ze dřeva – výroba dřeváků, dřevěných koryt. Další 
zajímavostí je výroba a prodej dřevěných hraček, výroba hrábí, ukázkou 
dřevosochání. Návštěvníci si mohou prohlédnout celou expozici muzea, 
expozici Les pramenů, seznámit své ratolesti s Letokruhy – probíhajícím 
lektorským programem.

Pro rodiny s dětmi jsou připraveny tvořivé výtvarné dílny s využitím 
přírodních materiálů, poznávacími a  soutěžními aktivitami. Součástí 
akce je občerstvení s možností opékání buřtů na vorařském ohništi. Celý 
program zpříjemní hudba.

Marie Machová, koordinační, projektový a programový pracovník
lovecký zámek Ohrada - Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Co viděl pan Kryštof Harant  
ve Svaté zemi

V hlubocké městské knihovně mi byla 
nabídnuta nově vydaná dvoudílná 
kniha, která mne, milovníka historie, 
zaujala. Pan Kryštof Harant z Polžic 
a  Bezdružic, český humanista, 
spisovatel a hudebník, se s několika 
přáteli vydal v roce 1606 do Palestiny 
a  do Egypta. Zažili dobrodružnou 
cestu, ve které jim také mnohdy šlo 
o život. Oba díly knihy jsem přečetl, 
některé pasáže latinských textů jen 
přehlédl. Čtenáři, zájemci o historii 
svatých míst v Palestině, se dozvědí 
mnoho zajímavostí z  tehdejší doby. 

Harantovy zápisy osobních zážitků jsou čtivě psané, přibližují nám 
i starý svět islámu, Židů a starokřesťanů, podle událostí z Bible. Poučný je 
slovníček užitých výrazů.

Je možno poděkovat vedoucí naší knihovny, paní Marii Krejcarové, že 
v knižní nabídce sáhne i po takovém, pro některého čtenáře náročném, ale 
velmi zajímavém díle.

P. S. Jak známo, Kryštof Harant se aktivně zúčastnil českého stavovského 
povstání proti Habsburkům v létech 1618-1620. Za to byl potrestán smrtí 
při popravě sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí 
v Praze, 21. června 1621.

František Kvapil
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DOBRÉ 
ZPRÁVY

Pečení vánoček v hotelu Záviš
se bude konat 22. prosince od 13, 15 a 17 hodin. 

Objednávat se můžete u Hanky Hanušové na tel.: 777 200 310

Pozvánka
Milí přátelé,

přijměte již nyní pozvání na tradiční vánoční koncert Ženského pěveckého sboru Záviš do Alšovy jihočeské galerie.
V letošním roce zazpíváme dva koncerty, a to v neděli 16. prosince 2018 od 14.00 hodin a 16.00 hodin. Předprodej vstupenek bude zahájen 

15. listopadu v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou.
Doufáme, že se opět setkáme a strávíme spolu hezkou chvíli v čase adventu. My se už opravdu těšíme. A Vám přejeme krásný předvánoční čas.

Zároveň přijměte dík za celoroční přízeň a přání pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky do roku 2019.
Za Ženský pěvecký sbor Záviš Jaroslava Šindelářová

 

Přátelský koncert
V  neděli dne 30.  září  2018 se ve velmi příjemné atmosféře uskutečnil 
v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou Přátelský koncert dvou 
pěveckých sborů. Ženského pěveckého sboru Freundschaft z německého 
města Neustrelitz e. V. (v  názvu města najdeme jméno známé květiny 
strelície) a ženského pěveckého sboru Záviš z Hluboké nad Vltavou.

Německý ženský sbor Freundschaft (Přátelství) pod taktovkou pana 
Hanse-Joachima Fiedlera zazpíval rozmanitý repertoár, do něhož zařadil 
i  českou lidovou Komáři se ženili, a  slovenskou lidovou Tancuj, tancuj, 
vykrúcaj. Zpěvačky rozveselily celý sál a  sklidily zasloužený aplaus. 
Velký potlesk a uznání posluchačů získala skladba Ave Maria od Franze 

Schuberta, která byla upravena pro sólo a ženský sbor.
Pěvecký sbor Záviš, jako host německého sboru, představil svižný 

a  vesměs ryze český program, v  němž nechyběly lidové písně, oblíbená 
„Hašlerka“ Ta naše písnička česká, krásná skladba od Bohuslava Martinů 
Děvče z  Moravy, Beethovenova Óda na radost a  Sbor venkovanů ze 
Smetanovy Prodané nevěsty.

Koncert připravila Organizace music & friends manželů Wofganga 
a Marie Buchmann. Ti pro pěvecké sbory pořádají mezinárodní setkávání 
s  koncerty na atraktivních místech s  mezinárodní atmosférou, kde se 
kultura a vášeň pro hudbu prolínají v čisté harmonii.

Koncert byl součástí oslav 100. výročí založení Československé 
republiky.



Hlubocký zpravodaj | listopad 2018strana 20

KULTURA

Nejen vyhlášené festivaly s  letitou tradicí, ale 
i  divadelní představení místních ochotníků, 
klubové akce a výstavy prestižních umělců jsou 
součástí pestré kulturní nabídky. Z  té mohou 
vybírat místní i návštěvníci města.

Středem kulturního dění je Kulturní 
centrum Panorama, které své programy 
i zázemí pro různé zájmové spolky nabízí již od 
října 1995. „Panorama slouží místním dvanáct 
měsíců v  roce, tedy 365  dní v  roce. Nabízí 
akce od setkání seniorů, promítání filmů 
včetně klubových projekcí i prostor pro místní 
divadelníky a  další akce,“ popsal pestrost 
nabídky Petr Píša ze společnosti Sinfonie, která 
centrum Panorama provozuje již devatenáct 
let.

Svá představení v  kulturním centru zkouší 
divadelní soubor KŘÍŽžáci a  také Divadlo 
Pikl, které tu odehraje během roku významné 
množství představení. KŘÍŽžáci mají v  létě 
volno, ale začátkem června se na Loveckém 
zámku Ohrada koná třídenní Divadelní festival 
Křížem-krážem na počest Ladislava Kříže, 
bývalého principála souboru. Soubor Divadla 
Pikl hraje každoročně v  červenci a  srpnu 

na nádvoří Státního zámku Hluboká svá 
představení v  rámci svého festivalu Divadelní 
léto Hluboká nad Vltavou. Trojici divadelních 
festivalů místních herců pak doplňuje Kulturní 
společnost Alta. Tento divadelní soubor uvádí 
svá představení v  červenci a  srpnu v  zimní 
zahradě Státního zámku Hluboká.

Letní kulturní sezónu v Hluboké nad Vltavou 
každoročně obohacuje i  festival Hudební léto 
Hluboká, jeden z nejstarších festivalů v České 
republice. Letošní 62. ročník nabídl od července 
do října celkem sedm koncertů různých žánrů. 
Většina z  nich se uskutečnila v  sále Alšovy 
jihočeské galerie v  areálu Státního zámku 
Hluboká nad Vltavou. „Naším záměrem je 
nabídnout hudbu různých žánrů co nejširšímu 
publiku,“ popsal zaměření a program festivalu 
Petr Píša, který je jeho dramaturgem.

V  září se v  Kulturním centru Panorama 
koná od roku 2010 pravidelně mezinárodní 
filmový festival Voda moře oceány. Smyslem 
tohoto pětidenního soutěžního festivalu 
dokumentárních filmů je představit a  také 
ocenit díla, která se tematicky zabývají světem 
sladkých i slaných vod.

Festival je podle radního a  zastupitele 
Jindřicha Soukala přínosem pro město. Kromě 
toho, že na filmy chodí do Panoramy také 
místní školáci, u kterých může zaměření filmů 
podnítit zájem o  přírodu a  životní prostředí, 
festival kromě obecné popularizace přináší 
i  tržby. „Na festival přijíždějí filmaři a  další 
hosté z různých míst. Ubytují se zde a vrací se 
i v příští sezóně, přivádějí další hosty. Tržby pak 
přicházejí do místa konání, čili na Hlubokou,“ 
vysvětlil přínos festivalu Jindřich Soukal.

Když ustanou festivaly, centrum Panorama 
slouží hlavně pro místní od nejprvotnějšího 
pravidelného setkávání seniorů, promítání 

filmů, pořádání divadelních představení 
a  koncertů a  v  neposlední řadě školní 
představení pro zdejší základní školu ale 
i mateřskou školu, které mají akce zdarma.

„Kdyby nefungovala podpora města, 
kulturní centrum by nešlo provozovat. Bez 
rozhodnutí vedení města a  zastupitelstva, že 
kulturu chtějí podporovat, bychom mohli 
Panoramu uzavřít,“ uvedl Petr Píša. „I když se 
to nezdá, se zajišťováním provozu kulturních 
akcí je dost práce. Kromě divadel organizuji 
vše já a  stále mne to naplňuje, vymýšlet nové 
a  nové aktivity pro místní obyvatele, tak pro 
návštěvníky města. Díky podpoře města, 
máme jistotu dlouhodobě a s touto jistotou lze 
plánovat akce nejen na letošní rok, ale i na další 
období. Mohu říci, že už máme naplánovaný 
další 63. ročník Hudebního léta Hluboká, který 
je výsledkem příznivého rozhodnutí ředitele 
Alšovy jihočeské galerie Mgr.  Aleše Seiferta, 
kterému chci tímto poděkovat. Pokud chceme, 
aby na festivalu vystoupili kvalitní umělci, 
musíme je oslovit s  předstihem,“ popsal 
organizační práci nájemce Panoramy Petr Píša.

Závěr roku v  Hluboké nad Vltavou 
zpestří 22. ročník České mše vánoční v  sále 
Alšovy jihočeské galerie a  také Adventní trh 
v Knížecím dvoře (25.  listopadu 2018), kde se 
představí nejrůznější řemeslníci. Tradici před 
15 lety založil právě Petr Píša.

Kontakt:
Petr Píša  – provozovatel Kulturního 
centra Panorama Hluboká nad Vltavou,  
tel.: 387 966 170, 774 457 269
Email: agentura@sinfonie.cz

Český rybářský svaz, z.s, MO Hluboká nad Vltavou 

Místní revír Pískovna 

Mimořádná vánoční nabídka 

 
Dárkový poukaz na třídenní povolenku k rybolovu 

s volným výběrem dnů lovu v roce 2019 

 za příjemných  

 500,- Kč.   

Udělejte radost svým blízkým netradičním vánočním 
dárkem, obdarujte je povolenkou k lovu ryb! 

Prodej povolenek od 1. 11. 2018 (omezený počet kusů) 

Informace o prodeji: 
E-mail: piskovna.hluboka@email.cz 
Telefon: 603 329 881, 779 990 153 

http://mo-hluboka.wz.cz/ 
 
 

Hluboká nad Vltavou žije kulturou 365 dní v roce
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VÝSTAVY 
A POZVÁNKY

První světová válka - léta zkázy 
a bolesti
Výstava v  Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích je prodloužena 
do 31. 12. 2018. Navštivte ji!

Jihočeské muzeum v  Českých Budějovicích a  Jihočeský kraj zvou 
v  souvislosti s  oslavami 100. výročí konce 1. světové války a  vzniku 
samostatného československého státu na zcela ojedinělý výstavní projekt 
„První světová válka - léta zkázy a bolesti“, který vznikla na celém druhém 
podlaží historické budovy Jihočeského muzea.

První světová válka je nyní, v  době relativní hojnosti a  blahobytu, 
vytěsněna z paměti lidí. Přitom to byl právě tento první globální válečný 
konflikt, který dal tvář dvacátému století. Během bojů padlo deset milionů 
vojáků, desítky milionů lidí bylo zraněno fyzicky i duševně, rozmohl se 
hlad, bída a  pandemie španělské chřipky. Hroutily se státy, města byla 
zničena a vzrostly i naděje (bohužel plané) v podobě nových myšlenkových 
proudů a revolucí. Výstava přibližuje hrůzy války, a to nejenom na frontě, 
kde vojáci prožívali neustále mezní životní okamžiky, ale i  v  týlu, kdy 
ženy a děti, rodiny vojáků, byly nuceny strádat v důsledku zhrouceného 
válečného hospodářství a musely čelit mnoha kritickým situacím.

Výstava si klade za cíl zmapovat první světovou válku s jejími příčinami 
i  důsledky, a  to jak pro Českobudějovicko, tak i  jihočeský region, 
Československo, ale i v mezinárodních souvislostech – zejména v česko-
rakouských. Na počátku první světové války byla rakousko-uherská 
monarchie, na jejím konci pak bývalé soustátí, na jehož troskách vznikly 
následnické státy  – mimo jiné Rakousko a  Československo. Českému 
návštěvníkovi se představí i dosud neobvyklý rakouský pohled na konec 
války, rozpad monarchie a vznik následnických států – a naopak. Stejně 
tak může být pro rakouské zájemce zajímavý i pohled českých studentů 
na tuto problematiku.

Na výstavě se podílelo spoluprací a  zápůjčkami sbírkových předmětů 
více jak třicet muzeí a  galerií z  Čech, dále pak na dvacet soukromých 
sběratelů a  spolupracovníků muzea. Podařilo se dát dohromady vcelku 
ojedinělý soubor artefaktů, který nás přenese do sto let staré historie.

Na samém počátku expozice návštěvník projde kolem repliky sochy 
Josefa II., jež zdobila budějovické „Sady“, aby na konci výstavy v sále, který 
bude vyzdoben slovanskou rudobílou bikolórou, míjel její svalené torzo. 
Tohoto nelehkého úkolu vyrobit pouze na základě dochovaných fotografií 
monument Josefa  II. se ujala Střední umělecko-průmyslová škola svaté 
Anežky České v Českém Krumlově.

Návštěvníci však ve výstavních sálech uvidí mnohem více. Základními 
tematickými okruhy výstavy jsou: začátek války, českobudějovické pluky; 
vojáci na frontách války  – zranění, zákopová válka, lazarety, invalidé, 
hroby, pomníky; týl a  jeho problémy  – zhroucení zásobování, hlad, 
„nouzové“ kuchařské recepty, odvádění nových ročníků na frontu, život 
ve městě (České Budějovice); československá zahraniční akce, T. G. 
Masaryk, Maffie, legie, národní, dělnické a socialistické hnutí, osobnosti; 
odraz války v umění, literatuře, filmu, propagandě; válka jako katalyzátor 
společenského dění  – revoluce v  Evropě, rozpad Rakousko-Uherska, 
vznik následnických států; válečná „statistika“ – mrtví, ranění, španělská 
chřipka, ale i technický rozvoj atd.

V  rámci výstavy je dále připraven propracovaný vzdělávací program 
vhodný zejména pro druhý stupeň základních a všechny ročníky středních 
škol. Zahrnuje komentovanou prohlídku expozice s interaktivními prvky 
a  edukační lístkovou brožurou navíc. Během trvání výstavy se chystají 
i  doprovodné akce a  přednášky, jež globální válečný konflikt dvacátého 
století představí ještě podrobněji.

Otevírací doba: úterý - neděle, svátky od 9:00 do 17:30. Vstupné: 
základní - 50 Kč, snížené - 30 Kč, rodinné - 110 Kč.

Lampionový
pruvod°(do 6 let)

pro nejmenší

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou Vás srdečně zve na

Hmyzí kamarádi

8.11.2018
výchozí casy od hrbitova

16:45 a 17:00
ˇ ˇ

(do 6 let)

Hmyzí kamarádi

pruvod
Hmyzí kamarádi

pro nejmenší

Hmyzí kamarádiHmyzí kamarádiHmyzí kamarádi

*bude použito na náklady spojené s organizací lampionového průvodu

Více informací na našich facebookových stránkách facebook.com/mchlubokanadvltavou.
*bude použito na náklady spojené s organizací lampionového průvodu

Trasa: od hřbitova kolem vyhlídky k zámku.
Po cestě budou pro děti nachystaná osvětlená 

stanoviště s hravými úkoly. V cíli bude k dispozici 
drobné občerstvení (čaj a domácí napečeniny), 

děti dostanou odměny za splněné úkoly, 
oceněna bude i nejhezčí maska. 
Nezapomeňte lampiony s sebou!

Vstupné* dobrovolné!

8.11.2018
výchozí casy od hrbitova

16:45 a 17:0016:45 a 17:00
výchozí casy od hrbitovaˇvýchozí casy od hrbitovavýchozí casy od hrbitovaˇvýchozí casy od hrbitova

8.11.2018
výchozí casy od hrbitova

*bude použito na náklady spojené s organizací lampionového průvodu*bude použito na náklady spojené s organizací lampionového průvodu

Více informací na našich facebookových stránkách Více informací na našich facebookových stránkách facebook.com/mchlubokanadvltavou.facebook.com/mchlubokanadvltavou.facebook.com/mchlubokanadvltavou.

16:45 a 17:00

lampionak_2018.indd   1 22.10.2018   8:52:12
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VÝSLEDEK 
VOLEB

Knížecí dvůr
3. 11. 2018 – 30. 11. 2018 Výstava kmenových autorů galerie

Zahájení v sobotu 3. listopadu 2018
Výstavní plán

3. 11. 2018 – 30. 11. 2018 Výstava kmenových autorů galerie
2. 12. 2018 – 23. 12. 2018 Adventní a vánoční inspirace

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KONANÉ 5. - 6. 10. 2018

VOLEBNÍ 
STRANA HLUBOKÁ I. HLUBOKÁ II ZÁMOSTÍ BAVOROVICE MUNICE PURKAREC KOSTELEC

HLUBOKÁ 
CELKEM

HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY %
1   HNHRM 838 9,30 687 7,16 826 6,63 189 7,68 61 4,14 196 11,99 133 7,31 2 930 7,62
2   PIRÁTI 1 283 14,25 707 7,36 912 7,32 214 8,70 92 6,24 79 4,83 31 1,70 3 318 8,63
3   KSČM 303 3,36 637 6,63 715 5,74 120 4,88 329 22,31 127 7,77 251 13,79 2 482 6,45
4   ODS 2 414 26,80 3 366 35,06 4 302 34,51 941 38,25 530 35,93 153 9,36 139 7,64 11 845 30,80
5   HLUBOCKO 847 9,40 915 9,53 954 7,65 223 9,07 67 4,54 421 25,75 760 41,76 4 187 10,89
6   ČSSD 762 8,46 529 5,51 1 299 10,42 150 6,10 96 6,51 163 9,97 36 1,98 3 035 7,89
7   PRO ZDRAVÍ 809 8,98 983 10,24 658 5,28 127 5,16 28 1,90 185 11,31 61 3,35 2 851 7,41
8   KDU-ČSL 906 10,06 672 7,00 1 482 11,89 197 8,01 37 2,51 120 7,34 174 9,56 3 588 9,33
9   ANO 2011 844 9,37 1 105 11,51 1 318 10,57 299 12,15 235 15,93 191 11,68 235 12,91 4 227 10,99
PLATNÉ HLASY 9 006 9 601 12 466 2 460 1 475 1 635 1 820 38 463
ZAPSANÍ VOLIČI 1 044 1 058 1 269 230 169 181 200 4 151
VYDANÉ OBÁLKY 491 520 680 126 81 93 103 2 094
VOLEBNÍ ÚČAST 47,03 49,15 53,59 54,78 47,93 51,38 51,50 50,45

Zvolení zastupitelé města Hluboká nad Vltavou ( získané hlasy) :

Volební strana mandáty Zvolení zastupitelé  (hlasy)
1  HNHRM 1  Karel Vácha (254)
2   PIRÁTI 2  Olga Nováková (218), Petr Vejvoda (197)
3   KSČM 1  Andrea Mádlová (178)
4   ODS 8   Ing. Tomáš Jirsa (1066), MUDr. Ladislav Pešl (702), Petr Píša (673), Ing. Pave Dlouhý (671), 

  Ing. Hana Šťastná (642), Zdeněk Čmejrek (594), Zdeněk Fuka (520), Dana Svobodová (544)
5   HLUBOCKO 2   MUDr. František Toušek FESC (431), Valerie Chromá DiS. (393) 
6   ČSSD 2   Bc. David Šťastný (342), Mgr. Miroslava Sekyrková (217)  
7   PRO ZDRAVÍ 1  Jiří Karvánek (387)
8   KDU-ČSL 2   Ing. Aleš Raus Ph.D (426), Aleš Raus (287)
9  ANO 2011 2   Mgr. Milena Thalerová (307), Jindřich Soukal (291)
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KULTURNÍ 
PROGRAM

CeNU vstUpeNKY U všeCh filmovýCh představeNÍ si UrčUje distribUtor!!!

KomorNÍ sCéNabiograf

KUltUrNÍ CeNtrUm hlUboKá Nad vltavoU
masarykova ulice 974 – telefon: 387 966 170, 774 457 269 • www.kcpanorama.cz 

listopad 2018

VSTUPENKY MOžNO RESERVOVAT NEBO ZAKOUPIT V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 - 10.00 HODIN, NEBO 1 HODINU PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, JIž OD 20. řÍJNA 2018!!!
RESERVOVANé VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDěJI 30 MINUT PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, POTé BUDOU UVOlNěNY K PRODEJI!

7.
StřEDa
19.00 hodin

KANADA– 2018                             komedie                                     (112 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

THE PERFEcT KISS 
Když je vám třicet a jste single, pak hledáte o to usilovněji své štěstí i pana pravého...
Hrají: LUCIE VONDRÁČKOVÁ, LILIANA KOMOROWSKA, SOPHIE GENDRON ad.
Režie: TINA ADAMS                                                             (ČESKý Dabing!!!)

8.
ČtvRtEK
19.00 hodin

USA– 2018                                  sci-fi/akční                                  (112 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

VENOM
Jedna z nejlepších comicsových postav společnosti Marvel ožívá na filmovém plátně...
Hrají: TOM HARDY, MICHELLE WILLIAMS, RIZ AHMED, JENNY SLATE ad.
Režie: RUBEN FLEISCHER                                                 (ČESKý Dabing!!!)

9.
pátEK

19.00 hodin

USA– 2018                       hudební/životopisný                       (108 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

bOHEMIA RHAPSODy
Film popisuje hudební dráhu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po rok 1985.
Hrají: RAMI MALEK, JOSEPH MAZZELLO, GWILYM LEE, BEN HARDY ad.
Režie: BRYAN SINGER                                                       (ČESKé titulKy!!!)

10.
Sobota
19.00 hodin

ČR– 2018                            drama/romantický                          (109 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

ZLATÝ PODRAZ
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Film začíná v roce 1938...
Hrají: FILIP BŘEZINA, ONDŘEJ MALÝ, STANISLAV MAJER, PATRYCJA VOLNY ad.
Režie: RADIM ŠPAČEK

14.
StřEDa
19.00 hodin

ČR– 2017                                dokumentární                                (61 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

KRKONOŠE
Film vás zavede do nejkrásnějších míst našich nejvyšších hor ...
Režie: VIKTOR KUNA

16.
pátEK

19.00 hodin

USA/ANGLIE– 2018                       fantasy                                      (110 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

FANTASTIcKÁ ČTyŘKA: GRINDEWALOVy ZLOČINy
Grindelwald splnil svůj slib a uteče z vězení. Začíná shromažďovat své stoupence k boji...
Hrají: EDDIE REDMAYNE, KATHERINE WATERSTON, JOHNNY DEPP ad.
Režie: DAVID YATES                                                            (ČESKý Dabing!!!)

17.
Sobota
19.00 hodin

USA– 2018               rodinný/dobrodružný/fantasy            (115 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

LOUSKÁČEK A ČTyŘI ŘÍŠE
Kouzelný klíč, co odemyká krabičku do Říše květin, sladkostí a sněhových vloček...
Hrají: KEIRA KNIGHTLEY, MACKENZIE FOY, HELEN MIRREN, MORGAN FREEMAN atd.
Režie: LASSE HALLSTROM, JOE JOHNSTON                  (ČESKý Dabing!!!)

DĚTSKé PŘEDSTAVENÍ
11.

nEDělE
17.00 hodin

USA– 2018              animovaná pohádka/komedie              (96 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

GRINcH
Grinch nenávidí Vánoce a hodlá je zničit... To se mu ale nemůže podařit...
Režie: YARROW CHENEY                                                   (ČESKý Dabing!!!)

18.
nEDělE

17.00 hodin

USA– 2018               rodinný/dobrodružný/fantasy            (115 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

LOUSKÁČEK A ČTyŘI ŘÍŠE
Kouzelný klíč, co odemyká krabičku do Říše květin, sladkostí a sněhových vloček...
Hrají: KEIRA KNIGHTLEY, MACKENZIE FOY, HELEN MIRREN, MORGAN FREEMAN atd.
Režie: LASSE HALLSTROM, JOE JOHNSTON                  (ČESKý Dabing!!!)

25.
nEDělE

17.00 hodin

ČR – 2018                                         komedie                                     (95 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKy
Bliží se zima a naše dva kutili zaskočí sněhová nadílka...
Režie: MAREK BENEŠ                                                                                          

21.
středa

17.00 hodin

cESTUJEME...
„madeira“

Slovem a obrazem nás provede Ing. D. Lubinská.

25.
neděle

10.00 - 16.00 hodin

TRADIČNÍ ADVENTNÍ TRH
15. ročník tradičních Adventních trhů v Knížecím dvoře Hluboká nad Vltavou

Vůně blížících se vánoc, lidová řemesla, dobroty na grilu,
punč a grog pro zahřátí, živá adventní hudba a ohnivý koš ...

2.
3.

19.00 hodin

SLUHA DVOU PÁNů
Divadelní představení – komedie / Divadlo pikl

Prodej vstupenek CB System
pátek a sobota

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEc
sobota • 22. prosince 2018 • 19.30 hodin
J.J.RybA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“
––––––––––––––––– Sál Alšovy jihočeské galerie –––––––––––––––––

23.
pátEK

19.00 hodin

ČR– 2018                                      komedie                                      (95 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Po úspěšném kariéře nastává obrat a K.Král se stane ženou, aby poznal jak to mají snažší?
Hrají: ANNA POLÍVKOVÁ, JIŘÍ LANGMAJER, MATĚJ HÁDEK ad.
Režie: RUDOLF HAVLÍK

24.
Sobota
19.00 hodin

ČR – 2018                             komedie/rodinný                             (90 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

TEN, KDO TĚ MILOVAL
Kpt. Kalina se stane obětí autonehody, ale při vyšetřování se objevují nové a nové informace...
Hrají: SOŇA NORISOVÁ, PAVEL ŘEZNÍČEK, HYNEK ČERMÁK, EVA HOLUBOVÁ ad.
Režie: JAN PACHL

30.
pátEK

19.00 hodin

USA – 2018                                akční/drama                                 (118 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Filmová adaptace románu „Dívka v pavoučí síti“, který volně navazuje na kultovní trilogii Milénium.
Hrají: CLAIRE FOY, SYLVIA HOEKS, LAKEITH STANFIELD, SVERRIR GUDNASON ad.
Režie: FEDE ALVAREZ                                                       (ČESKé titulKy!!!)




