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Přijímáme nové uchazeče
Registrace do 19. 5.
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Duchovní doprovod:
P. Tomas van Zavrel
P. Vojtěch Blažek

Příspěvek: 450 Kč
Ubytování: 400 Kč/víkend

Dlouhodobý formační program ve vlastním tempu:
0. rok - Základy víry z pohledu Abraháma, Davida, Panny Marie
1. rok - Základy učednictví, Boží slovo, Duch svatý
2. rok - Osvobození od hříchů, sebepřijetí, rozlišování
3. rok - Společenství, animátor společenství
4. rok - Přímluvná modlitba, evangelizace, modlitba chval
5. rok - Teologie vnitřního života

Formace pro každého od 18-ti let
info: skolamarie.mounthosin.cz; skolamarie.cb@gmail.com

HLUBOCKÉ
SVATOJÁNSKÉ
POUTNÍ
SLAVNOSTI
17. 5. – 19. 5. 2019
Hluboká nad Vltavou
Pátek 17. 5. 2019
Kostel sv. Jan Nepomuckého na Hluboké
19.00 Zpívaná adorace za povolání s otcem Tomasem
Sobota 18. 5. 2019
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Dasném
13.30 Modlitební pěší procesí s milostnou sochou
Kostel sv. Jan Nepomuckého na Hluboké
14.00 – 16.00 Kostel přístupný veřejnosti
15.00 Příchod procesí a poutní pobožnost
Neděle 19. 5. 2019
Kostel sv. Jan Nepomuckého na Hluboké
9.00 Slavnostní poutní mše sv.
12.00 Poutní grilování na farní zahradě
14.00 – 16.00 Kostel přístupný veřejnosti
15.00 Rozjímavý růženec za duchovní povolání
15.45 Žehnání poutníkům
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ÚVODNÍK
Všimli jste si, že přibývá lidí, kteří hledají kvalitu? To,
že se stáváme náročnějšími a méně benevolentními
k nekvalitě, je podle mne dobrý ukazatel vylepšování
morálky v nás i kolem nás. Pokud chceme kvalitní
jídlo, kvalitní vztahy, kvalitní životní prostředí, pokud
nám vadí nekvalitní politici a nekvalitní úředníci,
služby a tak dál, něco to znamená. Znamená to, že jsme
sebevědomější, že se učíme za svá práva poprat a že
zjišťujeme, že to za nás nikdo neudělá. Kdo jiný, když
ne my?
A v tom je velká naděje! V tom, že potkávám lidi,
kteří se snaží zlepšovat věci kolem sebe. Dělat radost
druhým. Dělat něco pro dobro věci, být prospěšný,
i když to nenese prachy. Podle mého, lidi, kteří

hledají kvalitu, tu vnější i vnitřní, hledají svůj správný
morální profil. A ovlivňují tím ostatní, ovlivňují tím
naše myšlení a konání víc než si myslí. Jsou dobrým
příkladem.
Potkáváte takové lidi taky? Spíše optimisty než
negativisty? Pracovité? Pravdivé? Tak to je dobře.
Připojme se k nim!
Pojďme mít rádi lidi, kteří se o hledání a návrat kvality
do života snaží, kteří chtějí, aby tahle planeta mohla být
nakonec docela šťastná i s těmi „cizopasníky“ zvanými
lidská rasa.
Lidi, kteří myslí kousek dál za své sobecké já, najdete
i v tomto čísle Zpravodaje. Bydlí na Hluboké.

Společenská kronika
Městský úřad blahopřeje občanům,
kteří v měsíci květnu 2019
oslaví významná výročí
Vlasta Kocourková
Marie Čadová		
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Do dalších let přejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.

Narodili se
Oskar Borovec		
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Sofie Boušková		
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Petr Trinkl		
Simon Prokop		
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V prosinci 2018 se narodil nový občánek našeho
města – Jan Jaroš, jehož narození omylem nebylo
uvedeno v lednovém Zpravodaji. Za tuto chybu se
rodičům omlouváme.
Opustili nás
Jiří Seidl		
Miroslav Kubovský

Hluboká
Hluboká

Vítání občánků – sobota 8. června 2019

pro děti narozené v období 1. ledna – 8. dubna 2019, jejichž rodiče v době narození 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 MěÚ Hluboká nad Vltavou nejpozději 22. května 2019!
HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ
Číslo 5 – květen 2019. Ročník 50.
Vychází měsíčně.
Vydává: Městský úřad Hluboká
nad Vltavou, Masarykova ulice 36,
373 41 Hluboká nad Vltavou.
Kulturní nabídka (Panorama)
774 457 269 přes den.
Redaktorka: Alena Mitter
píše články neoznačené podpisem.
Tel.: 775 622 006.
E-mail: alenoviny@volny.cz.
Redakční kruh: Ing. Eva Smrčková,
Marie Krejcarová, Jan Piskač
Grafické zpracování: Adam Růžička
Foto: Mgr. Lucie Jozová, Adam Růžička
Redakční uzávěrka dvacátého v měsíci,
ale vítáme příspěvky dříve! Za obsahovou
správnost příspěvků ručí autoři.
Náklad 600 výtisků.
Tiskne: Tiskárna PROTISK, s. r. o. Podávání
novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p., ředitelstvím odštěpného
závodu Jižní Čechy v Č. Budějovicích,
j.zn. p –5696/96 ze dne 4. listopadu 1996,
ev. číslo: MK ČR e. 109 10.
Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme. Anonymy neuveřejňujeme.
Děkujeme za vaše informace, upozornění
či zprávy, které nám poskytnete.
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Kniha / Zaprášené/ Vzpomínky na Hlubokou
je opět k dispozici na pultě Knihkupectví Hluboká a v Infocentru. Tentokrát nejen v brožované verzi, ale bude
k dispozici i vázaná. Pokud Vám chybí v knihovničce, můžete brožovanou koupit za 255 Kč, vázaná stojí 355 Kč.

strana 3

ZPRÁVY
Z RADNICE

Z jednání rady města
■ Rada města souhlasí s poskytnutím dotace na pořádání akce „Veteran
Rallye 2019, stejně tak na akci 79. ročníku akce „Běh kolem Hluboké“.
■ Rada schválila uvolnění finančního příspěvku na pořízení el. pohonu
zvonu na kovárně v Poněšicích, manuální zvonění je dnes už problém
zajistit. Osadní výbor vyčlení část příspěvku ze svého rozpočtu.
■ Město profinancuje pořízení vrat a vrátek v areálu kynologického klubu
v Podskalí.
■ Rada města souhlasí s pořízením automatického externího defibrilátoru
AED, s tím, že na získání prostředků bude podána žádost Nadaci ČEZ
v rámci programu podpora regionů. Návrh předložili lékaři zdravotního
střediska s tím, že defibrilátor při včasném použití zachraňuje život.
Onemocnění srdce je v populaci časté a zástava srdce patří mezi jedny
z nejčastějších příčin úmrtí. Přístroj je konstruovaný tak, že první pomoc
dokáže poskytnout i laik.

■ Rada souhlasí s použitím parkoviště v Podskalí pro akci Vltava RUN
2019 ve dnech 11. a12. května. Po dokončení užívání budou pozemky
uvedeny do nezávadného stavu, předány PMH a bude uhrazen místní
poplatek.
■ Město plánuje umístit mola pro kotvení plavidel a koupání na řeku
Vltavu do lokalit Sportovně relaxační areál, Baba a Karlův Hrádek.
■ Rada se zabývala problematikou vysazování stromů ve městě a nutností
je udržovat a zavlažovat. Bylo konstatováno, že na území města je cca 600
nově vysazených stromků, které je nutno zalévat. Rada uložila komisi
životního prostředí nalézt vhodné řešení.
■ Bc. Šťastný informoval členy rady, že město se umístilo na 3. místě
v soutěži Zlatý erb 2019, což je cena ministryně pro místní rozvoj za
nejlepší turistickou prezentaci v kategorii města a obce.

Co se děje na Karlově Hrádku?
Po vyčištění prostoru Karlova Hrádku od náletů a rizikových dřevin nám
purkarečtí hasiči nastříkali dřevěnou konstrukci, chránící vstupní prostor
před zborcením. Část pokácených stromů se využila k tvorbě laviček
k ohništi, které u příležitosti otevírání Vltavy 13. dubna využili hlubočtí
výletníci při opékání špekáčků. Ty jim přímo na Hrádku rozdávali spolu
s hlubockým pivem a se vším, co ke správnému špekáčku patří, hlubočtí
hasiči jako pozornost od města Hluboká nad Vltavou u příležitosti zahájení
sezóny na Karlově Hrádku. Zástupci stavebního odboru, archeologů,
památkářů a stavební firmy se domluvili na společném postupu stavebních
prací během konzervace první stěny památky. První květnový týden zde
budou práce zahájeny. Ve vstupním prostoru byly umístěny informační
tabule shrnující aktivity města v průběhu posledního roku. Prosím Vás,
abyste během probíhajících pracích, dbali zvýšené bezpečnosti pohybu po
zřícenině.
Lucie Jozová, koordinátor akcí

Kultura a cestovní ruch na Hluboké

Nové Infocentrum se již zabydluje, přibyla nabídka regionálních produktů,
nové služby a ochotní zaměstnanci již navazují kontakty se subjekty
působící v oblasti cestovního ruchu. K tomu, aby mohlo Infocentrum
správně pracovat, je třeba, abyste i Vy informovali o pořádaných akcích,
o aktuálních nabídkách, aktualizacích Vašich kontaktních údajů apod.
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Kontakt zůstává pořád stejný: infocentrum@hluboka.cz, +420 387 966 164
nebo osobně na adrese Zborovská 80, Hluboká nad Vltavou.
S přibývajícím sluníčkem přibývá také akcí. Máme za sebou charitativní
akci Velikonoce na Hluboké, o jejímž průběhu a výsledcích se můžete
informovat na velikonocenahluboke.cz/ nebo na stejnojmenném fcb profilu.
V květnu se můžete těšit na komornější akce jako je Férová snídaně 11. 5.
nebo Křížem krážem za divadlem – přehlídku ochotnických souborů ve
dnech 17. a 18. května na zámku Ohrada, ale také na tradiční přehlídku
veteránů na Křivonosce 11. 5. Zoologická zahrada Hluboká slaví v den
státního svátku 1. 5. 80 let od svého založení, zámek Hluboká plánuje
speciální prohlídky s Danielem Hermanem v neděli 5. 5. a můžeme se
těšit na hlubockou Svatojánskou pouť o víkendu 18. a 19. 5. nejen na tu
církevní v kostele, ale i světskou na hlavním parkovišti. V sobotu 8. 5. nás
také pozvali purkarečtí na Den s purkareckými voraři. Poslední květnový
víkend patří noci kostelů a také zcela nové akci Lodě na vltavské vodě
v hlubockém přístavu a muzejní noci na zámku Ohrada. Vzdělávání si
můžete užít na Mezinárodní konferenci firemního vzdělávání třetího
tisíciletí v pátek 17. 5. O těchto a dalších akcích se dozvíte více na www.
hluboka.cz v kalendáři akcí nebo v Infocentru Hluboká nad Vltavou.
Těšíme se na Vaše podněty!
Lucie Jozová, koordinátor akcí
Hlubocký zpravodaj | květen 2019

ZPRÁVY

Evropská unie a letošní volby
Před nedávnem jsem si dal na budějovickém náměstí kávu a náhodou jsem
vyslechl rozhovor dvou mladíků sedících vedle u stolu: – Právě jsem si byl pro
letenku na dovolenou. – Kam letíš? – Na Bali. – Aha, tam jsem byl minulý rok
3 týdny…
A tak jsem si maně vzpomněl na svoji generaci, která dospívala
v polovině minulého století. Žili jsme v prostředí tuhé cenzury, bez
možnosti svobodně cestovat a na výběr byla jen jedna ideologie.
Náš navenek suverénní stát byl zcela závislý a proto každý impuls, který
dával naději na východisko, byl přijímán s očekáváním. V té době se tak
zvané „Spojené státy evropské“ staly jakousi chimérou na řešení této
situace. Nálepky, které hlásaly tyto myšlenky, jsme si lepili do auta.
Myšlenka na evropskou integraci měla svoji historii, počínající již
u krále Jiřího z Poděbrad, který se snažil sjednotit křesťanskou Evropu
a diplomaticky tak zajistit mír. Po 1. světové válce pak Richard Coudenhove
Kalergi, rakouský šlechtic s československým občanstvím, přišel se svojí
studií Pan – Evropa, ve které již vyzýval ke spojení Evropy. Jean Monet,
francouzský diplomat, byl kolem roku 1955 zastáncem volného obchodu
a federalizace Evropy. To vše vedlo k vytvoření Evropského ekonomického
společenství a ve svých důsledcích k Evropské Unii. Další vývoj koncem
šedesátých a později osmdesátých let přinesl nová poznání, ale i zklamání,
a rok 1989 znamenal naději na uskutečnění našich studentských snů.

Žádost o vstup do EU podala vláda České republiky již počátkem
roku 1996 prostřednictvím svého předsedy Václava Klause. Smlouva
o přistoupení byla podána v roce 2003 po referendu v tomtéž roce.
Pro schválení se vyslovilo 77,3 % hlasujících při volební účasti 55,2 %.
Smlouva vstoupila v platnost 1. května 2004. V roce 2007 se Česká
republika stala součástí Schengenského prostoru, který znamenal otevření
hranic bez kontrol. Od té doby existuje volný pohyb osob, služeb i kapitálu
a naše republika se stala také příjemcem dotací pro rozvoj národního
hospodářství. Váha našeho hlasu v evropském parlamentu je stejná jako
u ostatních členských zemí a záleží jen na tom, jaké delegáty vyšleme po
volbách i letos.
Letošní květnové volby do evropského parlamentu nejsou referendem,
zda EU ano či ne. Jde spíše o to, abychom vybrali takové reprezentanty, kteří
mají správné vize a také prokázali buď již svojí účastí v EP anebo svými
názory, že jim jde o úspěšnost naší republiky v rámci EU a prosazovali jak
naše národní zájmy, tak i prospěch EU ve světě.
Již přes 2 roky trvající jednání o brexitu jasně ukazují, jak složitý je to
problém, a také to, kam mohou vést nepromyšlená politická referenda.
Je tedy na nás, abychom přišli k volbám do EU 24. a 25. května letošního
roku v co největším počtu.
MUDr. Jan Reban

Kdo pomůže bowlingové herně?
Zpravodaj si všiml jednoho velkého bowlingového přání,
většího a těžšího než je bowlingová koule. Dáváme je ve
známost a doufáme, že třeba se najde dostatečný počet
štědrých dárců, aby naše extraligově laděná bowlingová
družstva měla šanci na správné mazání dráhy. Znáte to,
kdo maže, ten jede!
Dobrý den všem,
obracím se na Vás s prosbou… Původně jsem si myslel, že to zvládnu sám,
ale ouha, je to složitější. Od státu nebo města asi korunky nezískáme, a ať
se drbu za ušima jak chci, zatím jsem žádné moudré řešení nevymyslel.
Ten, kdo navštěvuje hlubocký bowling, si jistě všiml kasičky – růžového
prasátka, které jsem dostal jako dárek k roku prasete od Kamila, děkuji za
něj. Čuník mě přivedl na myšlenku pokusit se s Vaší pomocí vybrat peníze
na novou mazačku, která by nám tu na jihu Čech pomohla v trénincích.
Všem, kdo jezdí hrát třeba do Prahy, je jasné, že nemáme ponětí, jak hrát
na krátkém nebo dlouhém mazání. Tedy teoreticky jsme tady na jihu snad
nejzkušenější hráči v Evropě, ale prakticky pak na dráze svoje umění pro
jistotu označujeme vidlemi, které si zapichujeme vedle dráhy :-))
Mazačka by pomohla našim juniorům, kteří hrají extraligu (mimochodem
po první zkušenosti letos v extralize z 24 týmů v republice jsme skončili
na 9. místě – do finále postupovalo 8 týmů, bylo to tedy těsné). Nebo

Ukliďme Česko

www.hluboka.cz

dospělákům, ti bojují o udržení v extralize. Samozřejmě bude správné
mazání ku prospěchu všem hráčům.
V současné době není na jihu žádná mazačka, která dokáže profesionálně
namazat dráhu podle mazacího grafu, a proto nám chybí tréninky na
správně namazané dráze.
Teď k jádru věci: v tuto chvíli mám již od kamarádů přislíbený finanční
dar na koupi mazačky. Není to samozřejmě suma, která by hradila celou
mazačku, ale jak se říká, korunka ke korunce… Já nechci hned vybírat
peníze, na to je moře času. V této chvíli mi stačí, pokud se rozhodnete,
že se chcete přidat a přispět. Poslat mi emailem sumu částky daru,
a vyslovení souhlasu s uveřejněním svého jména na webových stránkách
bowlinghluboka.cz jako dárce. Nebo může být uvedena jen suma bez
jména. Uvidíme, kam až se dostaneme, ceny těch opravdu kvalitních
mazaček se pohybují od 500.000 Kč a výše. Třeba by stačilo 1000 lidí
s jednou pětistovkou?
Cena je to opravdu vysoká, ale pokud to nezkusím, tak nikdy nezjistím,
jestli je to pro nás možné nebo nikoli. Penízky z čuníka se v případě
nezdaru použijí do poslední kačky pro děti na nákup nové výbavy…
Ale tak trochu doufám, že třeba se najde dostatek dobrých srdcí a dílo se
podaří…
Jaroslav Vacek, provozovatel
www.bowlinghluboka.cz, e-mail: info@bowlinghluboka.cz

V jarních měsících myslivci z Bavorovic a Českého Vrbného o víkendech
prováděli sběr odpadu na území katastru obcí. Vše bylo uloženo do
sběrného dvora v Hluboké nad Vltavou.
Děkujeme za vstřícnost zaměstnanci místního hospodářství. Pomohl
nám vše roztřídit a uložit do kontejnerů, byl s námi i po pracovní době
a poklidil po nás.
Patří mu náš dík!
Jsme rádi, že jarní příroda kolem našich obydlí je zas o něco čistější!
Josef Vacík, Bavorovice
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ROZHOVOR

Farmářka
na mateřské dovolené

Foto: Adam Růžička

Začínala jsem tak, že jsem obvolávala
jednotlivé farmáře v okolí, jestli nám své
výpěstky přivezou. Pokud splníte určitý finanční
limit odběru, a my ho plnili – skupinka více
lidí si objedná maso a pak si ho vyzvednete
na jednom místě ve svém bydlišti, farmář vám
zboží doveze.
Postupem doby si objednávalo víc a víc lidí,
a pražské vedení vidělo, že to jde. Proto jsme
získali výhodu závozu z ústředí. To znamená,
že se veškerá objednávka jednoho týdne přiveze
jedním závozem v určený den, a nenajíždějí mi
sem jednotliví farmáři. Což je skvělé.

„Dobrý den, jmenuji se Lucie a vítám Vás
v naší malé hlubocké skupince. Budeme zde
společně online nakupovat farmářské dobroty
za příznivé ceny, které si následně vyzvednete na
naší adrese v Zámostí. Výdej probíhá ve středu
v podvečerních hodinách. Nákup probíhá každý
týden, objednávat můžete od úterý do neděle…“
Lucii znám od chvíle, kdy jako malá holčička
začala chodit s mojí stejně starou dcerou do
školy a staly se z nich kamarádky. Už tehdy
byla šikovná a milá. A uměla krásně zpívat. Od
té doby vyrostla, ale šikovná a milá je pořád.
A zpívá čím dál líp, s kapelou Petra Píši, možná
i vám na koncertech, maturitních či hlubockých
plesech a jiných slavnostech města.
Právě se věnuje krásné roli maminky a díky
tomu se začala víc zajímat o to, čím své děti dobře
nakrmit. Konečně se postupně začíná prosazovat
trend, kdy si alespoň část populace začíná vážit
kvality potravin. A raději upřednostňuje místní
české dodavatele – a suroviny, o kterých ví, že
rostou bez chemie a nepodnikají dlouhé výlety
v kamionech napříč Evropou. Domněnka, že je
lepší podpořit místní výrobce, aby si naše země
udržela soběstačnost v zemědělské produkci, je
určitě na místě. Proč se zakusovat do naleštěných
jablek z „umělé hmoty“ z dalekého dovozu, když
máme za humny sady kolem Lhenic… Proč
po letech opojení supermarkety nezačít zase
používat místní zdravý selský rozum?
Jak to přišlo, Lucie, že je z tebe jeden den
v týdnu farmářka?
Jsem na mateřské dovolené s dětmi moc ráda,
říká mladá maminka Lucie Vítovcová, ale
provozovat organizaci nákupů farmářských
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potravin pro hlubockou skupinu zájemců jsem
začala i proto, abych trochu zaměstnala hlavu.
A otevřela jsem u nás ve dvoře v Zámostí výdejní
místo pro farmářské nákupy.
Nejdřív jsem byla především zaměřená na
maminky s dětmi, protože ty se o zdravou stravu
pro své malé děti zajímají hodně. Řeší dětskou
výživu, snaží se být zodpovědné, protože je to
důležité. Nakonec se v praxi ukazuje, že se na
Hluboké zájem o nákupy u farmářů rozdělil tak
půl na půl. Objednávají nejen mladé maminky,
ale ženy z rodin středních let, i starší. Dokonce
přišla jedna paní kolem sedmdesátky s tím, že
chce žít moderně a chce farmářské nákupy také
zkusit.
Co znamená zkratka organizace, která to celé
zastřešuje? Scuk?
Ten projekt má několik verzí vysvětlení
své zkratky, kterou si dal do své webové
a facebookové propagace. Jednak tím
charakterizuje „scuknutí“ nakupujících lidí
a farmářů. Seskupení, které ta myšlenka dala
dohromady, pomáhá lidem, aby se jim dostala
na stůl kvalitní nabídka potravin od místních
farmářů. A zároveň pomáhá farmářům, aby
měli odběr svých výpěstků. Většina těch malých,
co prodávají ze dvora, nemá dostatečně velký
odbyt, aby se dobře uživili, a tohle jim pomůže.
Tvoje skupinka ale dosáhla velmi brzy
zásobování z celé republiky.
Ne každé z odběrných míst sítě dosáhne
na zásobování svozovým chladícím vozem.
Hluboká už na něj svým odběrem dosáhla,
takže máme možnost vybírat si z nabídky celé
republiky.

Jak se objednává?
Lidé si můžou objednávat celý týden, vybírají
z internetové nabídky, udělají objednávku, zaplatí
převodem na účet a příští středu zboží dostanou.
V týdnu mohou objednat i víckrát, když si
v neděli vzpomenou, že na něco zapomněli,
mohou ještě doobjednat a objednávky se jim
sloučí v jeden nákup. V odběrový den – u nás
je to středa – si už každý jen vyzvedne čerstvý
nákup. Třetina lidí třeba nedorazí hned ve
středu, tak zavolají a domluví se na čtvrtek. Jsme
malé město, není problém vyhovět.
Nabídka je nečekaně široká, a protože už
jsem párkrát objednala, potvrzuji čerstvost
a kvalitu zboží. Chutná výborně! A učí mě
orientovat se v produktech, které jsem dřív
moc nenakupovala. Třeba kozí sýry a čerstvé
mléko. Je to pochoutka.
V nabídce je maso různých druhů zvířat,
zelenina, ovoce. Ale také další druhy výrobků –
jako med od včelařů, mléčné výrobky, sýry
z kozích a ovčích a samozřejmě kravských farem,
šťávy, čaje a zavařeniny. Pečivo bezlepkové
a žitné chleby – na webu je vybalancováno
zboží, které vám pomůže řešit různá omezení
třeba u alergiků, ekzematiků a podobně. Při
nákupu můžete uspokojit i potřebu nakupovat
bez chemie, bez plastových obalů. A všechno to
je domácí a místní výroba. Fantazie farmářů je
opravdu rozmanitá a inspirující.
Pravda, v době, kdy u nás ještě není sezóna
zeleniny, je možné objednávat například
papriky, salátové okurky a podobně. Zelenina
nebude z Česka, ale bude z dovozu od někoho,
kdo také má biocertifikát. V plné sezóně už je
pak nákup pokrytý zcela českými pěstiteli.
Farmáři jsou tedy prověřeni…
Farmáři jsou prověřeni, do skupiny scuk.cz se
dostanou jen ti, co splní nastavené limity.
Hlubocký zpravodaj | květen 2019

ROZHOVOR
Ochrana čerstvosti zboží je zajištěna
v chladících vozech a musí se přísně dodržovat
i chladící řetězec. Do deseti minut od převzetí
je zboží uloženo v lednici. Odběrové místo
musí mít nejen lednici, ale i dobré skladovací
prostory, nejlépe ještě sklep – a ten je právě u nás
naštěstí krásně hluboký a chladný. I v horkém
létě funguje výborně.
Kde je nejvíc farmářů?
Zajímavé je, že právě v jižních Čechách máme
farmářů zásobujících Scuk.cz nejméně. Když
se s odběrnými místy začínalo v Budějovicích,
moje známé neměly velký výběr koho oslovovat.
Proto jsem ráda, že jsem se dostala do
republikového svozu. Buď jsou tady na jihu malé
farmičky, takže by nezvládly celostátní nabídku
uspokojit, a prodávají jen ze dvora nebo jezdí
na trhy. To je třeba kozí farma v Chotýčanech.
Takových, kterým stačí jen menší okruh
místních zákazníků, je tady v kraji víc.
Začala jsi, funguje to. Plánuješ ještě nějaký
další rozvoj?
Věřím, že tím, jak poroste nákup, poroste i zájem
farmářů a bude se zvětšovat nabídka. Ale už teď
je podle mně tak široká, že uspokojí i velmi
náročné zájemce. Biohovězí, vepřové, drůbež,
jehněčí, králičí maso, zelenina, ovoce. Nejsou
tam ryby, to je složitý artikl na distribuci, ale
hlubočtí zrovna ryby nepotřebují, mají nabídku
v místě.
Spravuji facebookové stránky „V Hluboké
nad Vltavou nakupujeme od lokálních farmářů“.
Tady představuji jednotlivé farmáře a aktuální
nabídku. Pokud se ke skupině přidáte, můžete
jejím prostřednictvím komunikovat přímo se
mnou, přidávat podněty o tom, co v nabídce
chybí, třeba i tipy na dobré farmáře, kteří ještě
v nabídce scuku nejsou a podobně.
Prozradíme, kolik máš zákazníků?
Samozřejmě se to každý týden mění, podle
toho jak kdo potřebuje doplnit ledničku. To
číslo nakupujících se objevuje u naší skupiny
i na webu. V průměru máme kolem 250 členů,
nakupujících v týdnu je míň, což odpovídá
situaci, jinak bychom se sem pomalu na dvůr
nevešli. Je to dobré i v tom, že se lidi společně
na chvíli zdrží, posedají po dvoře, povídají si.
Udělali jsme si kávu, měli jsme i ochutnávku.
Na menším městě je výhoda v tom, že se také
většinou všichni znají, ať už od vidění nebo
díky společnému zájmu. Takže tím se naplní
i společenská stránka té aktivity, stane se z toho
komunitní záležitost. Aktivní setkávání, nejde
o anonymní nákup s košíkem v supermarketu.
Povídá se, vyměňují zkušenosti, jak jim co

chutnalo od kterého farmáře. A takhle to má
vypadat. Aby to byly malé farmářské trhy,
nákupní i komunitní místo, setkávání lidí
podobně smýšlejících.

scuk.cz

Nebude to časem pro tebe náročné? Vejdou se
sem všichni?
Oficiální výdej máme od 16-18,30 hodin. Ale
Hluboká je malá, a aby to přerostlo to příliš
velkých rozměrů, toho se zatím nebojím.
Přizpůsobuji se i těm, co přijdou dřív (když
jedou z práce) nebo i těm pozdějším. Někdo
i zapomene, přijde druhý den, není problém.

Alternativa ke klasickému nakupování
Naší vizí je svět, ve kterém budou lokální
výrobky a suroviny dostupné každému.
Potraviny nebudou muset cestovat přes
celou republiku a několik prostředníků.
Poputují od výrobce přímo k zákazníkovi
bez zbytečných vedlejších nákladů.
Scuk je průvodce, kterému můžete věřit.
Organizuje farmářské nákupy. Představuje
výběr těch nejlepších podniků na základě
stovek recenzí od prověřených hodnotitelů
a tisíců návštěv spokojených zákazníků.
Rozšiřte naši síť Nákupních skupin,
usnadněte tak sobě i svému okolí nakupování
potravin od malých a středních lokálních
farmářů a pořádejte pravidelné společné
nákupy. Máme skvělou myšlenku, ale bez vaší
pomoci to nepůjde. Na Scuk.cz se nakupuje
pouze v Nákupních skupinách. Každá má své
výdejní místo, na které je doprava zdarma.
Na Scuk.cz najdete pouze prověřené malé
a střední lokální výrobce a farmáře, které
s radostí podporujeme v jejich dalším
rozvoji. V sortimentu najdete dle sezóny
vše od ovoce a zeleniny přes maso a mléčné
výrobky až po marmelády a vína nebo kávu.
Pokud produkt není lokální, tak je rozhodně
od ověřeného zdroje s jasným původem.
Kolonky, ze kterých vybíráte: ovoce
a zelenina – maso a uzeniny – mléčné
a chlazené – trvanlivé – nápoje – pečivo
a sladkosti – dobroty a hotová jídla –
domácnost – dárkové sady.
Probírat se nabídkou vám pomohou na
stránce různé filtry. Vyfiltrujete si nabídku
zeleninových bedýnek, nejlepších brambor
nebo hledáte houby a hned zjistíte, kdo
má nasušené hřiby pro vaši bramboračku.
Farmáři žijí ten správný koloběh přírody,
takže právě skončily různé velikonoční
nabídky, a můžete vybírat třeba úplně
neutrálně: česnekový balíček, set pro
zeleninomily nebo dobré džemy (třeba
z rakytníku). K dostání jsou i zdravé
brambůrky ke chroustání, bio hovězí nebo
dršťková polévka zavařené ve skle. Těžko se
odolává špekáčkům v černém pivu ve velké
sklenici.
Obratem zjistíte jaký má který farmář
biocertifikát, v čem je lepek a v čem laktóza.
Když si pročtete charakteristiky jednotlivých
farem a statků, potěší Vás, že pořád ještě
jsou u nás v zemi lidé, kteří pracují poctivě
a s láskou s půdou a se zvířaty. Tak, jak jim
velí tisíciletá historie poctivého zemědělství
předávané pokolením od úsvitu věků…

Od kdy ty sama vaříš z bio surovin? Od té
doby, co máš děti?
Ano. Samozřejmě jsem jídelníček a vaření dřív
moc neřešila, jedli jsme klasiku jako lidi, co
chodí do práce a mají i jiné zájmy než kuchyni.
Když se narodil Pavlík, samozřejmě jsem pro
něj chtěla to nejlepší, pak se projevilo i jeho
dietní omezení. Má alergii na kravskou mléčnou
bílkovinu a na vejce, takže jsem hledala kvalitní
náhradu výživy. A malá je zatím v pohodě,
ale i té se snažím dávat co nejlepší potraviny
a myslím s kvalitou i na sebe, protože kojím. To
by si měly budoucí maminky uvědomit i před
otěhotněním, že zdraví miminka ovlivní už tím,
co mu předají ze svého těla v prenatálním věku.
A klasický dotaz. Není to bio moc drahé?
Chápu, že mnozí jsme omezeni finančně, a kde
kdo se snaží nakupovat co nejlevněji. Ale když
čtu zprávy, jak se v mnohých obchodech zachází
s masem, jak se objevuje maso se salmonelou, se
zvýšenou hladinou pesticidů v zelenině, není mi
z toho dobře. Nakonec zjistíš, že není ten rozdíl
v ceně tak velký. Ale rozdíl v chuti a kvalitě
poznáš skutečně hmatatelně, pochutnáš si na
něm a ještě máš dobrý pocit, že to zvíře žilo svůj
život, tak jak to má ve slušném hospodářství být.
Zažilo pastvinu, kuře se netlačilo někde v kleci
a necpali ho hormony. Rozdíl kuřecího v té
nejlevnější variantě zavřené v kleci a na kuřeti
z dobrého chovu je obrovský. Navíc kuřetem
z farmy nakrmíš celou rodinu a ještě zbyde maso
na rizoto na druhý den. O chuti vůbec nemluvě,
cítíš se jinak nasycená. A ještě tím podpoříš
českého zemědělce.
Díky tomu, že přesně víš, že maso a mléko
jsi koupila například z farmy rodiny Němcovy,
zpětná vazba je krátká a účinná. Na sebe
navazují jen tři články: scuk.cz jako organizátor
distribuce. Farmář prověřený ve svém
hospodářství s certifikátem. A ty jako zákazník,
který si zboží převezme v den rozvozu.
Myslím, že tak to je správně.

Nakupujte farmářské potraviny on-line, přidejte se ke skupině v místě svého bydliště a vyzvedněte
si svůj nákup na hlubocké adrese. Kontakt: Lucie, www. scuk.cz/hluboka-nad-vltavou, info a rada
jak na to na tel. 608 958 565.

www.hluboka.cz

Nejen jídlo spojuje
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Stará dobrá Anglie
očima českého studenta
pro různorodé obory seženou jak vyučující
profesory, tak zájemce o studium.
A co uplatnění po absolutoriu?
Tak to nevím… směje se Adam. Ale na webových
stránkách školy slibují téměř všechna splněná
přání.

Foto: Adam Růžička

Ty sis ale vybral ze všech těch zvláštních oborů
nějaký srozumitelný?
Já si vybral mezinárodní vztahy a politologii.
V Anglii jsem studoval jeden rok. Britové mají
bakalářské studium v délce 3 nebo 4 roky, britské
školství je však během studia obohacené praxí.
Což je něco, co u nás hodně chybí. Pokud někdo
u nás studuje a nastoupí do zaměstnání, chybí
mu praxe. V Anglii praxe prodlouží studium
bakaláře, ale zase se vám pak magisterské
studium o roční praxi zkrátí. Takže studujete
stejně dlouho jako u nás, ale už s obsahem
praxe – a to je pro budoucí zaměstnavatele
bonus ve váš prospěch.
Začal jsem studovat v Anglii, rok mám za
sebou a teď hodlám pokračovat na vysoké škole
v Čechách.
Po absolvování gymnázia jsem si zkrátka
dopřál zažít jeden rok v oboru, který mě zajímá
a oslovuje, a chtěl jsem ho zažít v zemi, kde je
školství na vysoké úrovni. Protože ne se vším
jsem na školách tady v Česku spokojený. Musím
říct, že ta zkušenost za to rozhodně stála.

Tak jako hloupí Honzové v českých pohádkách
chodili do světa na zkušenou a obyčejně vyfasovali
nějakou princeznu, chodí dnes chytří studenti do
světa studovat, aby se naučili cizí řeč a zjistili, že
svět je poučný, zajímavý, v něčem možná bohatší,
v něčem chudší. Jenže nakonec… ve světě dobře,
ale doma… bývá nejlíp. Pravda je, že mladí lidé
dnes mají možnost cestování a studia, o kterých
se nám starším nezdálo. A to je dobře. Protože
zkušenosti jsou k nezaplacení. Přečtěte si, jaké
zkušenosti získal sympatický mladý muž Adam
Brisuda v daleké Velké Británii. Třeba zjistíte, že
se také můžete vydat za svým snem a kam.
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Studoval jsi na západoanglické univerzitě
(University of the West of England) ve městě
Bristol. Jaké to bylo?
Studium ve Velké Británii má obecně řečeno
velkou výhodu v tom, že člověk tam může
studovat absolutně cokoli. Až nepředstavitelné
obory, které tady u nás v Čechách vůbec
neexistují. Jeden kamarád, se kterým jsem
tam chodil na lukostřelbu, studuje – ozvučení
místností a kvalitu reproduktorů. Takže
jestli chcete studovat například – vesmírné
inženýrství, hudbu sfér, brouky…, prostě
je jedno, co vás napadne, jeďte do Anglie.
Zachází se tam skutečně až do detailu. Očividně

Co tvoje angličtina, obstál jsi?
Ano, mám certifikáty, ke kterým nás naši učitelé
dovedli. Je to rozdělené na 6 úrovní, A1, A2 až
C1, C2, kde A1 je začátečník a C2 rodilý mluvčí.
Já mám úroveň B2, což je pokročilejší znalost.
Samozřejmě ještě mám co zlepšovat.
V Anglii jsem byl od září do dubna a absolvoval
jsem de facto dva semestry. Momentálně jsem
přijatý na dvě vysoké školy v Praze, ještě mne
čekají jedny zkoušky a pak uvidím, pro kterou se
rozhodnu. Nejvíc by mě zajímala diplomatická
dráha a můj top sen je stát se velvyslancem. Je mi
jedno kde, ale kdyby to bylo v rámci Evropské
unie – byl bych potěšen. Mám vztah k Rakousku
(tam jsem se narodil).
Počkej, Adame, ty máš i rakouské občanství?
Nemám.
Moje
maminka
pracovala
jako instrumentářka na operačním sále
v hornorakouské nemocnici. V Linzi jsme
žili několik let. Jsem Čech, s českými rodiči,
s místem narození Linz.
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Čím se lišíme my Češi od Angličanů. Druhem
humoru?
To určitě ano, ale rozhodně také stylem života.
Jim nejsou vlastní některé hodnoty, které my
považujeme za hodně důležité. Nebo alespoň
já. Mezi ně patří vychutnat si dobré jídlo, to
oni opravdu neumí. Podle mého je jídlo nejen
základ zdraví, ale i spokojenosti a přináší
pohodu do života.
Možná s tím tak trochu souvisí citát s typickým
anglicky cynickým humorem: Úspěchy
anglického loďstva vděčí za své výboje kvalitě
anglické kuchyně!
Nechci zobecňovat, ale většina mých
spolubydlících na koleji byla dokladem
špatného kuchařského umění Angličanů. Koupí
polotovar, za tři minuty ho ohřejí v mikrovlnce
a hotovo. To jim stačí. Mně jich bylo v tomhle
ohledu upřímně líto.
Když jsem si na koleji vařil já, všichni chodili
okolo a říkali: Adame, co to vaříš, tady to TAK
VONÍ, TAK NÁDHERNĚ VONÍ! Taky mě
požádali, abych jim něco uvařil a byli z toho
úplně paf. Běžný oběd: maso, zeleninka,
brambory a olizovali se až za ušima. Takže
i když byla možnost chodit do jídelny, já jsem
si z 90 % raději vařil sám, nejen z finančních
důvodů, ale prostě jsem se těm britským jídlům
cíleně vyhýbal.
V kantýně jsem se podívat byl. Ano, vždy
a všude se dělá smažená treska s hranolky /fish
and chips/. Co mám tedy rád, tak je Cream tea,
odpolední svačinka, to je buď horká čokoláda,
nebo silný čaj s mlékem a k tomu dva rádoby
muffinky, které si rozkrojíte a na ně namažete
hustou smetanu a marmeládu. A to mi opravdu
hodně chutnalo. V kavárnách jsem si také občas
něco dopřál, ale připadalo mi to všechno na
jedno brdo a chutnalo tak nějak uměle. Navíc
extrémně přeslazeně.
Už když jsem byl v Anglii před pěti lety
na jazykovém kurzu, tak mě udivilo, jak
neuvěřitelné kombinace chutí a přísad do
jídla jsou Britové schopní dát. Jednou jsme
měli k obědu pizzu, ke které nám jako přílohu
naservírovali opečené brambory. To by nás
v tuzemsku určitě nenapadlo.
Byl jsi na tamější škole samotný Čech?
Ne, bylo nás tam víc. Se studiem, s motivačním
dopisem, s celou tou zahraniční studijní anabází
mi pomáhala organizace, která se jmenuje
UniLink. Je to uskupení českých a slovenských
studentů, kteří ještě studují nebo už dostudovali
na britských školách a zdarma a vysoce
profesionálně pomáhají uchazečům, kteří
zatouží také studovat právě ve Velké Británii.
Předávají veškeré zkušenosti a praktické rady.
Kolik co stojí, jak se ubytovat, co kde zařídit.
Připravili nás na přijímačky i život tam,
pomohli se vším, co nás čekalo. Před odletem
jsme absolvovali dvě tři přednášky, a jim vlastně
www.hluboka.cz

vděčím za to, že jsem se na univerzitu dostal. Se
mnou odletělo asi 15 studentů.
Jak bys charakterizoval rozdíl ve výuce u nás
a ve Velké Británii, co tě upoutalo, co tě tam
příjemně překvapilo? Mělo to celé nějaký
bonus?
Skutečně velký bonus, a to nejen ve výuce, ale
ve všech aspektech života v Anglii, je ten, že
vás tam každý bere takového, jaký jste. Ať se to
týká vašeho oblečení, vzhledu, povahy, chování,
prostě vás respektují jako osobnost. Můžeme
k tomu přidat respekt k vašemu náboženství,
sexuální orientaci… To se mi na tom opravdu
líbilo, že vaše vlastnosti nikdo nezpochybňuje,
individualita je podporována. Divil jsem se, že ani
profesor neřeší, když někdo přijde na přednášku
pozdě, třeba opravdu hodně pozdě. Nepokárá,
klidně vám pošle prezentaci své přednášky do
mailu. Za každých okolností vás respektují. Nikdo
vás nehodlá předělávat, nikdo se vás nesnaží
vtěsnat do nějakých kolonek. I vaši „nadřízení“
profesoři, či lidé společensky nadřazení, se k vám
chovají jako ke kolegovi. Všechno vám trpělivě
vysvětlují, jsou milí. Angličané jsou všeobecně
milí, nápomocní, vstřícní. Za ten rok jsem se
nesetkal s žádným mračounem. Mám třeba
překvapivý zážitek s bezdomovcem, když jsme
se chystali platit za parkování do parkomatu.
Pozoroval nás a pak se zeptal, jestli nám nechybí
drobné. Taktně jsem odmítl, ale byl jsem mile
překvapen. Z lidského hlediska jsou tam jiné
dimenze mezilidských vztahů.
Když se vrátím v myšlenkách na naši střední
školu, tak si naopak vybavím profesorku, která
byla opravdu nepříjemná a já jako 17letý kluk
jsem se jí skutečně bál, a pokud by mě učila dnes,
bál bych se jí stejně. Prostě negativní osobnost,
zlý člověk, který by vás sežral zaživa. Přijdete
o minutu pozdě, chyběl jste z důvodu nemoci,
nezavděčíte se ničím, ani omluvou, důvod ke
kárání a trestu se vždycky najde.
Pohodové vztahy jsou i mezi studenty, žádný
odstup od cizinců?
Nic nepříjemného jsem nezažil, i když nevím,
jestli to tak funguje všude na sto procent. Ale
já zažil jen vztahy pohodové. Měli jsme třeba
společnou skupinovou prezentaci, kluk z Řecka,
dva Britové a já, bylo to fajn, prostě spolupráce.
Co všechno jsi v Anglii poznal? Dost jsi tam
cestoval…
Cestoval jsem převážně vlakem, to je krásný
zážitek, vidíte do krajiny a jejich vlaky jsou
komfortní a mnohem rychlejší než ty naše. Jsou
sice extrémně drahé, ale stačí si vytipovat hodinu
a den, aby se člověk dostal ze 130 na 25 liber, což
je obrovský rozdíl. Takže jsem to takhle pořídil
za mnohem slušnější ceny a jel se podívat do
Windsoru, Stonehenge, Salisbury s proslulou
katedrálou, do Cardiffu – hlavního města
Walesu, Oxfordu – doporučuji, to je nádherné

město. Některé budovy jsou tam opravdu
původní, staletí staré. Průvodce nám ukazoval
typické zdejší domy, hospůdky, kde rádi popíjeli
slavní studenti, lépe řečeno ti, kteří se proslavili
později. Bill Clinton, JFK. Na tamější univerzitě
i školní jídelna vypadá jako luxusní restaurace
a vaří tam michelinští kuchaři. Každý večer je
k jídlu tříchodové menu, které stojí 5 liber, tedy
nějakých 150 korun.
Pokud jde o mě, upřednostňuji cestování sám,
protože pak si mohu prohlédnout to, co zajímá
mě, jdu tam, kam chci a je to na pohodu. Ale
cestoval jsem i s kamarádkou nebo s místní
studentskou společností.
Na ty prestižní školy musí mít člověk ten
správný šlechtický rodokmen?
Myslím, že teď už to tak není. Určitě musíte
mít velké znalosti, odhodlání a vůli, musíte
přesvědčit o svých pevných studijních úmyslech.
Váš původ nebo sociální a finanční zázemí
nehraje roli. Pokud zvládnete přijímačky, tak
o všechno ostatní se univerzita postará.
S kamarády jsi tam vyzkoušel i různé sporty,
zmínil jsi kroužek lukostřelby. To je takový
šlechtický sport, že?
Je pravda, že zájmových kroužků je tam
opravdu mnohem víc než si dovedete představit.
Neobvyklými jsou spolek přátel červeného
vína, spolek nadšenců, kteří koukají na horory
a spousta náboženských uskupení. Prostě rádi se
sdružují, a pokud ještě nějaký spolek neexistuje,
můžete ho založit. Já zvolil jak lukostřelbu, tak
jógu. U ní jsem zůstal, ale jinak jsem vyzkoušel
kde co. I to pólo, takový rádoby golf na koni,
s pálkou a míčem – musím říct, že to je opravdu
hodně náročné. Zaprvé se musíte udržet na
koni, nějak ho vést, zadruhé jakoby přicházíte
o jednu ruku, ve které držíte hůl, čímž ztrácíte
balanc a ještě se musíte naklonit k míči. Není to
vůbec lehké, ale zase je to hodně velká zábava.
Dalo se tvé vycestování zvládnout finančně?
Jsme běžná rodina a zvládli jsme to. Jako občan
EU máte nárok na studentskou půjčku, která je
zaštiťována britskou vládou, ta půjčka má nulový
úrok. Školné platí vláda, a vy až dostudujete
a začnete vydělávat, začnete splácet. Ale musíte
mít plat určité výše, a to je zase odlišné v Česku,
Anglii, takže teprve od jisté výše vašeho platu
splácíte 5 %. Pokud vyděláváte jen o 1 korunu
méně, splátky se pozastaví a nesplácíte nic. Pokud
se během 30 let nedostanete na tu určenou výši
vašeho platu, půjčka se vám anuluje a nesplatíte
nic. Takže je to velice solidní přístup. Dražší pro
nás bylo vlastně jen ubytování.
Rok studia i odloučení jsi zvládl. Nebál ses
nějaké krize? Co na to maminka, nebylo jí bez
tebe smutno?
Bylo jí smutno. Nám oběma. To odloučení
náročné je. Ano, jsou možnosti telefonovat,
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Maminka umí anglicky?
Já jí vždycky říkám, mami, ty umíš anglicky
dobře, protože si domluvíš všechno, co
potřebuješ. Navíc má svůj osobitý humor, je
hodně komunikativní. A to je při používání cizí
řeči potřeba. V němčině je mamka samozřejmě
mnohonásobně lepší. Ale co mě překvapilo,
oni se Britové na střední škole učí francouzsky
a jako druhou řeč mají němčinu – takže ten
dosah němčiny do takové dálky je docela
markantní. Přestože musím konstatovat, že jim
ty řeči moc nejdou.
Pokud porovnávám tamější studenty, jejich
znalosti a naše české, musím říct, že jsem tam
šel jako Čech z malé země uprostřed Evropy
a z malého městečka na jihu Čech. Miluji
dějepis, protože pan profesor na střední ve mně
vzbudil velký zájem o dějiny. A právě tam se mi
při různých přednáškách ty souvislosti a jména
historických osobností vybavovaly. Na tyhle
znalosti jsem byl skutečně hrdý, protože do té
doby jsem si myslel, že je české školství založeno
hlavně na drilu v učení a následném zapomínání
naučeného.
V dějepisu to u nás opravdu neplatilo, takže
jsem panu profesorovi psal, jak jsem mu vděčný
za to, k čemu mě přivedl a že oproti britským
školním historickým znalostem jsem znatelně
lépe vybaven. Možná je to tím, že Britové jsou
zahledění víc do sebe, pyšní na Anglii a mají
menší zájem o svět dál od nich. V těch obecných
znalostech mi opravdu přijdou takoví „natvrdlí“,
zvlášť, když studenti, kteří studují mezinárodní
vztahy a politologii nevědí, co je to Schengenský
prostor.
A stejně tak mi na rozdíl od nás připadali
nepřipravení na běžný život. Na většinu dětí tam
rodiče nemají čas, vychovávají je vlastní chůvy
a dělají za ně všechno. Do 18 let se o ně starají,
mladí pak neumějí vařit, ani se o sebe postarat.
Vše se změní, když se osamostatní. Mám
humornou historku s jedním klukem z kolejí,
který postavil suchou pánvičku na horký sporák,
hodil na ni těstoviny a „vařil“. Bez vody.
Takže na běžný život mi opravdu přijdou
jako velcí nešikové, i když jsou neuvěřitelně
milí, nápomocní, ochotní a chovají se jako
džentlmeni. My jsme šikovnější a umíme, co
je třeba. V Anglii jsem rozhodně zužitkoval to,
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k čemu mne mamka od útlého dětství vedla.
Umím nejen dobře uvařit, vyprat, ale i postarat
se o fungující domácnost, což není vždy
samozřejmé.
Pozval jsi na Hlubokou někoho ze studentů?
Já je pozval všechny! Samozřejmě jsem je nalákal
na náš jedinečný windsorský zámek a všichni
byli nadšení. Rozhodně ho chtějí vidět.
A ještě nějakou veselou historku na závěr?
Tak třeba tuhle: Potkal jsem v Bristolu jednu
dívku, jejíž maminka pochází z Hongkongu
a tatínek z Holandska. Maminka pracovala
v Rakousku, a tak se tahle moje dnes už
kamarádka narodila také v Linzi. Já z Čech, ona
z Hongkongu, oba narození v Linzi a potkáme
se na univerzitě v Anglii. Inu, svět je malý
a o náhody tu není nouze, jak říká klasik.

Fota: Adam Brisuda, z Anglie

skypovat, ale bylo to těžké pro nás oba.
Ptáčátko prostě opustilo své vyhřáté, bezpečné
a milované hnízdečko a vydalo se samo do světa.
Stesk je s tímto procesem přirozeně spojený.
Anglie je také docela daleko, dá se říct, že je na
jiném kontinentu, mezi námi je ta voda. Mám
i pocit, že Britové se být Evropany úplně necítí.
Připadají si samostatní. Takže ano, byl jsem
daleko a někdy v říjnu jsem měl krizi, kterou
jsem do té doby nezažil. Ale v tu dobu mamka
přiletěla do Anglie s našimi příbuznými a přáteli.
A to bylo dobře, protože kdyby nepřiletěli oni,
vrátil bych se já.
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Původní anglická kuchyně

se rozhodně nemůže měřit s vybraností francouzských či italských
jídel. Jednalo se většinou o těžká a masitá jídla s množstvím zeleniny,
oblíbené jsou také ryby a vše musí být řádně omaštěné. V současnosti
však tradiční recepty i suroviny značně ustoupily importované kuchyni
indické, mexické, italské a řadě dalších.
Snídaně
Klasická anglická snídaně (breakfest) je velmi sytá a rozhodně ne
skromná. Typické menu (English breakfest či Full english) zahrnuje
pečené fazole v tomatové omáčce, pečené vepřové párky (značně odlišné
od českých), volské oko, slaninu a často také smažený toast, rajče
a žampiony. V současnosti samozřejmě získávají navrch různé toasty,
cereálie, mléko, džusy a káva. Anglická snídaně se obvykle dělá jen
o víkendu.
Oběd se může záludně označovat jako lunch, ale také jako dinner.
Klasickým obědům však již kromě víkendů odzvonilo a většina
pracujících i studentů má obědy studené. Často se jí studené sendviče
s různými přílohami, oblíbené jsou také chipsy a pije se sladká limonáda.
Z teplých jídel stále přežívá oblíbená ryba a hranolky (fish and chips),
pozor však na anglický zvyk polévat hranolky octem! Další oblíbené
jídlo jsou plněné brambory (jacked potatoes), plněné fazolemi v tomatě
nebo rybou a majonézou. Anglickou obdobou českých meníček jsou
carvers, což jsou rychlá a levná jídla sestávající z různých druhů masa
(mohou být i míchaná) s pečenou či vařenou zeleninou a bramborami.
Oblíbený je také anglický puding, ale se sladkým pudingem to nemá
společného vůbec nic. Puding může být masový anebo zeleninový, spíše
se podobá jakési ztuhlé směsi s neuvěřitelnou paletou možných složení
i chutí. Pro mnoho návštěvníků Anglie je puding obávanou hrozbou.

www.hluboka.cz

Večeře (dinner) je hlavním a teplým jídlem. Mezi typické anglické
pokrmy patří například steak či uzená šunka s bramborovou kaší, mleté
maso (jehněčí, hovězí) s bramborovou kaší, listové těsto plněné masem
se zeleninou a omáčkou, párky zapečené v slaném palačinkovém těstě
či hovězí s omáčkou a britskými knedlíky (suet dumplings). Angličané
však již tato jídla příliš často nevaří a raději jedí čínské nudle, curry, rýži,
různé druhy tortil, pizzu a další importovaná jídla. Oblíbené jsou také
buffet-meals, tedy v podstatě jídelny s fixní cenou a širokou nabídkou
všeho možného, co si můžete namíchat podle chuti.
Rychlé občerstvení
V nabídce samozřejmě nechybí klasické hot-dogy, hamburgery, pizza,
kebab a čínské nudle. Oblíbené jsou také různé druhy párků a klobás,
sendviče a toasty. K anglické klasice patří nesmrtelné fish and chips,
popřípadě různé další varianty hranolků s majonézou, omáčkou či
octem.
Čaj o páté
Mezi klasické anglické zvyky patřilo odpolední pití čaje, dnes se však
již dodržuje pouze výjimečně. Pozor na zrádné slovo tea, které místo
odpoledního čaje může znamenat také odpolední občerstvení, například
párky s kaší, masový koláč či fazole. Dříve se pil zejména silný anglický
(tedy indický či cejlonský) černý čaj, často s mlékem. Jako příloha jsou
oblíbené zejména vdolečky (scones), koláč anebo čajové sušenky.
Alkohol
Britové jsou vyhlášenými milovníky hospod, mezi velmi rozšířené patří
zejména pivo (ale) a kvašené nápoje z jablek (cider) a hrušek (perry).
V Anglii se pivo servíruje zásadně bez pěny. Zejména na severu ve
Skotsku je velmi oblíbená také vyhlášená whisky, kterou zde produkuje
řada známých palíren.
www.travelmag.cz, Magazín o cestování
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LOVECKÝ ZÁMEK
OHRADA

Muzejní noc „Život u vody“
Muzeum lesnictví, myslivectví a rybářství na loveckém zámku Ohrada
Vás srdečně zve na muzejní noc na téma „Život u vody“, která proběhne
dne 25. května (sobota) od 16 hodin odpoledne. Chcete se dozvědět, kteří
zajímaví živočichové, ale třeba i houby obývají hráze rybníků? Vyzkoušet
si, kolik váží naše běžné druhy ryb? Jak rybaří zvířata a jak lidé? Nebo

si prohlédnout expozici živých rostlin a vodních živočichů od ryb až po
pijavice? Přijďte se podívat do muzea, kde na vás kromě výše zmíněného
čeká i přednáška o racích s názornými ukázkami, naučné soutěže nejen
pro milovníky přírody a hlavně spousta zábavy pro malé i velké.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Lovecký zámek Ohrada má nový přírůstek do muzejní sbírky –
dermoplastiku losice

Lovecký zámek Ohrada má nový přírůstek do muzejní sbírky –
dermoplastiku losice
V loňském roce se Národnímu zemědělskému muzeu Ohrada podařilo
získat preparát dospělé samice losa evropského. Nyní je vystaven jako
součást expozice původní srstnaté zvěře, v příštím roce chystá muzeum
výstavu věnovanou právě losům.
Mili, jak se losice jmenovala, se narodila 27. 4. 2014 v tradiční domovině
losů ve Finsku, konkrétně v Zoo Ähtäri. Do Zoo Hluboká přicestovala
v roce 2015 a připojila se k losímu páru, který zde již byl chován.
Návštěvníci se z její přítomnosti mohli těšit další tři roky, během kterých
přivedla na svět hned dvě mláďata. V roce 2018 bohužel náhle uhynula na
vnitřní zranění poté, co ji samec výsadou paroží nešťastně bodl do slabiny.
Uhynulé zvíře zoologická zahrada darovala sousednímu Národnímu
zemědělskému muzeu Ohrada, muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství.
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Muzeu se podařilo zajistit spolupráci s renomovaným preparátorem
Pavlem Zugarem, specialistou na preparaci velkých savců z celého světa,
který následně zhotovil velmi zdařilý dermoplastický preparát. Celý
proces preparace trval přibližně dva měsíce, od stažení kůže, která vážila
plných 40 kilogramů, až po poslední jemné retuše očí a nozder, které losici
dodaly přirozený vzhled. Nyní tak může veřejnost Mili opět spatřit, jako
exponát v expozici původní srstnaté zvěře Česka v 1. patře muzea.
Společnost losici dělá preparát srnce evropského, další sousedka, samice
zubra evropského, je do června ubytována v přízemních výstavních
prostorách jako jedna z hlavních atrakcí velké výstavy Zubři. Návštěvníci
tak mohou na jednom místě zhlédnout bok po boku největšího evropského
kopytníka zubra, nejvyššího evropského kopytníka losa a nejmenšího
původního evropského kopytníka srnce evropského. Je překvapivé
a i trochu úsměvné, že právě malý a subtilní srnec je spolu s asijským
srnčíkem nejbližším příbuzným obřího losa. „Muzeum Ohrada má k losí
problematice tradičně blízko. V našich sbírkách se kromě rozsáhlé kolekce
historických preparátů losích hlav, lebek a paroží nachází i doklad prvních
novodobých výskytů losích navrátilců u nás, například shoz losích parohů.
Na rok 2020 muzeum plánuje velkou výstavu Losi, která se bude věnovat
historii losů u nás a aktuální problematice jejich návratu do Česka,“
říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří
Houdek.
Los je největším zástupcem čeledi jelenovitých a dělí se na několik
poddruhů. Los evropský (Alces alces alces) se vyznačuje typicky slabším
a jednodušším parožím oproti například aljašským losům, kteří se mohou
pochlubit obrovskými lopatovitými parohy. Dospělí samci dosahují
hmotnosti 250–500 kilogramů a kohoutkové výšky 180–230 centimetrů,
losice jsou o něco menší. Los evropský obývá severní, východní a část
střední Evropy. Je nezaměnitelný svým unikátním vzhledem – mohutné
tělo na dlouhých chůdovitých nohou doplňuje velká, poněkud neforemná
hlava s převislým horním pyskem a kožním lalokem pod bradou. Los
má však ke svému grotesknímu vzhledu dobrý důvod. Díky dlouhým
končetinám má jeho krok délku dva metry a v běhu až tři. Cvalem se však
téměř nepohybuje. Je to mimochodník, při překonávání delších vzdáleností
je to pro velká zvířata úspornější způsob pohybu. Při pronásledování
pak uniká rychlým mimochodným klusem. Přitom, opět díky dlouhým
končetinám, snadno překračuje až metr vysoké překážky, které musí
šelmy pracně přeskakovat. Živí se okusem mladých výhonů dřevin a také
spásáním mokřadní vegetace, kdy bohatě využívá svůj velice pohyblivý
pysk. Široce roztažitelná kopyta mu umožňují pohyb v měkké, bažinaté
půdě. Na území České republiky losi vymizeli v důsledku nadměrného
lovu a změn v krajině mezi 12.–15. stoletím, někdy je udáváno ulovení
posledního losa v roce 1570. Zpátky se začali vracet od roku 1957, tedy
téměř po 400 letech. V roce 1973 se na Jindřichohradecku narodilo první
mládě a od té doby se u nás pravidelně rozmnožuje. V současnosti jsou
u nás dvě hlavní populace, jedna na Třeboňsku a druhá na Šumavě v okolí
vodní nádrže Lipno.
Ing. Jiří Houdek, ředitel pobočky Ohrada
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ZOO

Získá Zoo Hluboká Bílého slona? (Ano!)
Zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou má ve sbírce již několik Bílých
slonů. Originální keramické sošky a stříbrné plakety jsou oceněním za
mimořádné chovatelské úspěchy či vybudování zajímavých expozic mezi
českými a slovenskými zoologickými zahradami. Soutěž se koná již od
roku 1994 pod záštitou sdružení Česká ZOO. Do letošního 25. ročníku se
přihlásilo 17 zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických
zahrad s 50 významnými odchovy a 10 stavbami expozic.
Hodnotící komise je složená z 1 člena výboru sdružení a 8 nezávislých
odborníků.
Slavnostní předání výročních cen soutěže o Odchov a stavbu roku
v českých a slovenských zoologických zahradách – Bílý slon 2018 se
uskutečnilo ve středu 17. dubna 2019 od 13 hod. v Kapucínském klášteře
ve Fulneku.
- Celkem bylo do soutěže přihlášeno 50 odchovů (do kategorie SAVCI
25 odchovů, do kategorie PTÁCI 18 a do kategorie OSTATNÍ 7 odchovů)
a 10 staveb.

- Přihlásilo se 17 unijních zoo: Bratislava, Brno, Dvůr, Hluboká,
Hodonín, Chleby, Chomutov, Jihlava, Košice, Liberec, Olomouc, Ostrava,
Plzeň, Praha, Ústí, Vyškov a Zlín.
Zoo Hluboká přihlásila do letošní soutěže dva významné odchovy
z loňského roku:
1. mládě medvěda plavého (Ursus arctos isabellinus)
2. mláďata mandelíka hajního (Coracias garrulus)
Medvěd plavý je přitom jeden z pěti nominovaných odchovů a má šanci
na ocenění.
Do soutěže o stavbu roku přihlásila zoo expozici se živými mravenci
Mravenčí hnízdo, jedinou expozici svého druhu v českých i slovenských
zoologických zahradách.
A dnes už víme, že Zoo Hluboká opravdu získala v letošním ročníku
soutěže o Bílého slona dvě ocenění – 3. místo za odchov roku (medvěd
plavý) a 1. místo za nejlepší přestavbu roku (expozice Mravenčí hnízdo).
Ze Zoo Hluboká zdraví Roman Kössl

Všechno nejlepší přejeme ZOO Hluboká ke květnovým krásným 80. narozeninám!

INZERCE
Knihkupectví v Hluboké nad Vltavou hledá
prodavačku, možno i studentku nad 18 let,
pro práci v malém pohodovém kolektivu,
mzda od 100 Kč/hod., pracovní doba dle
dohody (otevřeno je i o víkendech), jde
o prodej, oceňování, aranžování zboží. Během
letních měsíců je možno pracovat až na plný
úvazek. Pro zbytek roku je pak možné se
domluvit na kratším úvazku. Pište na mail
knihkupectvi.hluboka@seznam.cz.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho
chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14-19 týdnů, cena 159 – 209 Kč/ks. Prodej:
29. května a 27. června 2019 Hluboká n/ Vlt.
u 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

Lesy České republiky, s. p. Lesní správa
Hluboká nad Vltavou K. Čapka 1171
přijme řidiče – strojníka traktorbagru JCB
nástup možný od 1. 5. 2019
(strojnický průkaz, řidičský průkaz B, T,
HPP, pracoviště Hlubocko – Po – pá, systém
benefitů – penzijní připojištění, životní
pojištění, stravenky, roční výkonnostní odměny,
5 týdnů dovolené. Kontakt na adrese, mailem,
telefonicky: vaclav.novak@lesycr.cz, 725 865 504

Zámecký hotel Štekl**** hledá do svého
týmu nového kolegu na pozici PORTÝR
Požadavky:
Příjemné vystupování
manuální zručnost, zdravotní způsobilost
pro náročnější fyzickou práci, pracovitost,
spolehlivost,
řidičský průkaz A1, B (aktivní řidič),
pracovní samostatnost, komunikativnost,
nekonfliktní typ

www.hluboka.cz

Bydliště v blízkosti hotelu výhodou
Náplň práce:
organizace parkování hotelových hostů
odnášení zavazadel do pokojů ubytovaných
hostů
pomocné práce spojené s provozem hotelu
(údržba zeleně, úklid sněhu),
řízení osobních a malých dodávkových
vozidel.
Nabízíme:
Práci v atraktivním prostředí v bezprostřední
blízkosti zámku Hluboká
Zaměstnanecké slevy na služby wellness, fitnes
zdarma, závodní stravování
Odpovídající platové ohodnocení
Pracovní pozice na dohodu o provedení
práce – nízké odvody daní
Pracovní dobu krátký – dlouhý týden
Kontakt Ing. Pavlína Jelínková, tel. 606 372 102
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AUTOVETERÁNI

Křivonoska – Narozeniny s dortem a 100 svíček (dortových)!

Křivonoska

11. května 2019
Pozor, hádanka! Kdo bude nejvíc slavit na letošní
Křivonosce – závodu veteránských autíček?
Přece Aerovky!
Aero jako takové vzniklo roku 1919, vysvětluje
pan Vladislav Prokeš z Veteran Car clubu. Čili
máme k dispozici velmi pěkné stoleté výročí.
A jak to tehdy v dobách rozvoje
automobilového průmyslu bylo, šlo to z dnešního
pohledu jako po másle. Pan Kabeš se věnoval
původně leteckým záležitostem – a založil v roce
1919 společnost „Aero, továrna letadel, s. r. o.“
Hned roku 1921 rozšířil výrobu a své společníky
vyplatil. A ve chvíli kdy odkoupil projekt ENKA
Ing. Novotného, začala nehynoucí sláva Aerovky.
Kabeš vlastně svými výrobky zalepil díru na
trhu. Stvořil oblíbené vozidlo, navíc na tu dobu
relativně levné. Tehdy údajně poradil i Baťa, který
řekl: Dělat luxus je hloupost, toho moc neprodáš.
Tak jako já dělám kecky, měli byste zkusit levnější
auta. – Červená a chromovaná, to se prodává
samo! To zase říkával František Janeček, český
konstruktér, vynálezce, průmyslník, zakladatel
firmy JAWA (JaWa –Janeček – Wanderer). Malé
autíčko červená barva rozzáří, velké – tam se to
nehodí, vypadalo by jako autobus nebo hasičské
auto.
Aerovky nebyly žádná líná autíčka jenom pro
parádu.
Byla to krásná auta. Pětistovka,1/2 litr.
A nejpovedenější Aerovka, tisícovka, tzv. litr,
vůbec nejlepší z Aerovek, výkon 26 -28 koní.
Mělo to přezdívku silniční štika. Pozooor!!!
Ono to umělo rychlost 125 km v hodině! Už to
nemělo motocyklové pneumatiky, už to tolik
neharašilo, mělo to i dobré tlumiče. Vůz měl tak
zvaný rychloběh, převod do rychla, proto velké
zrychlení… Zadali komponenty u Walterů, ti
dělali převodovky a přední nápravy. A pak přišla
Aerovka 30, jedna z nejznámějších, jezdilo jich
tehdy po našich silnicích strašně moc. Elegance
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na prvním místě. A té se – pěkně prosím – říkalo
Český jaguár!
Jako důkaz kvality vozu vzpomeňme třeba
30.000 kilometrovou jízdu projetou za pouhých
30 dní! Autoklub Republiky československé vydal
potvrzení – o provedení a ukončení „vytrvalostní
jízdy na 30.000 km“, absolvované p. Boh. Turkem
na voze AERO. Jízda provedena byla ve dnech
12. července až 11. srpna 1932 na voze Aero
18 HP sériové výroby, na trati Praha – Hradec
Králové – Brno a zpět, která byla v obou směrech
projeta denně dvakráte!!! (Bohumil Turek byl
slavný závodník, například zvítězil v roce 1934
v soutěžní rallye Monte Carlo s vozem Aero ve
třídě 1500ccm a v Aero pracoval.)
Aero 30 měl na Hluboké Pepík Zoch, ano, ten,
který rozvážel sportovce za sportem a nejen
sportovce, ale i opilé sportovce. Prostě potřebné
nebo bezbranné sportovce. Pepík Zoch byl
lidumil. Tehdy měli na Hluboké auto pan
MUDr. Stráský, MUDr. Repík a právě on. Zochova
Aerovka krasavice vždycky stála tady před novým
úředňákem a zdobila ulici.
A pak samozřejmě začaly přibývat. V těch
padesátých letech se šetřilo, auta žádný komfort,
tehdy se v zimě pěkně jezdilo ve voze v rukavicích
a v kabátě… Ale ty krásné reklamy, odjakživa
u pěkných aut pěkné ženy, krásná auta přece
prodávaly také krásné nohy a pěkný zadeček,
málo platné!
Aero továrna letadel Praha Vysočany
V týdnu pro obchod, v neděli pro Vás a Vaši
rodinu… jásá tehdejší reklamní slogan.
Myslete také trochu na sebe! Po šesti dnech
práce v obchodě zasloužíte si jistě, aby
neděle patřila Vám, Vašemu zotavení.
Kudy se 11. května pojede letošní Veteran rallye
Křivonoska? Letos už po čtyřicáté deváté?
Jinam než na Křivonosku nevtěsnáme více než 300
startujících každý rok. A tak opět odtud pojedeme
do Krumlova. Přes Dubné, Holašovice, Křemži.
Proti pivovaru Eggenberg máme zamluvené
parkoviště pod poštou. Oni ty dvoutakty taky
pěkně čoudí, potřebujeme někoho, kdo je bude
kultivovaně vypouštět po pěti autíčkách, aby jich
nejela příliš velká tlupa najednou a pročistil se
vzduch. Aby se nám diváci nedusili.
Což o to, že je vylosován nejrychlejší závodník,
nejlepší žena, u nás běžná věc. Nejvzdálenější
účastník, který přijede po vlastní ose – a to sem
jedou třeba až z Dánska. Ale hodnotíme i nejlepší
„Hujer team“. To tedy uvidíme, kam až sahají
Hujerovi… Velitel Hujerů se jmenuje Vocilka,
a ono je jich opravdu tolik, že je nespočítáme. Jsou
od Jindřichového Hradce, a pro tuhle partu my
vždycky necháváme upéct kachnu. Oni to baští
jako Petr Vok, rukama. Je to taková dobře sehraná
parta.

Náměstíčka praskají ve švech, lidi se přijdou
podívat, je to nostalgická jízda pro aktéry, ale i pro
přihlížející.
Na Hluboké bude slavnost starých autíček
a motocyklů a cyklistů ve tři odpoledne.
Kolik aerovek pojede?
Aero 30 jsme měli přihlášených 11, ale určitě ještě
přibudou. A jsou další typy a další, ta kategorie
je moc hezky obsazená. Jezdí nám sem Slováci,
Rakušáci, tam je silný klub. Můj táta prodával
aerovky v Písku, tehdy před válkou. Bylo zvykem,
když si pán domu pořídil auto a neuměl s ním
jezdit, že si vzal k ruce nějakého mechanika na
dva tři dny a ten ho učil jezdit. A to dělal i můj
táta.
Aero cililink bylo autíčko, které opravdu
cinkalo. Startér měl výsuvnou kotvu, picnul do
setrváku a ten materiál opravdu hezky cinknul,
takže při startování typicky cinkal - proto cililink.
Byla to autíčka všemi oblíbená, majiteli, i těmi,
kdo je viděli na silnici. A tak je to i dnes.
V Brně je výrobna součástek na Aerovky,
odrazky, koncové lampičky, všechno do motoru…
To vznikne z fandovství – někdo má kovodílnu,
věnuje se tomu, začne vyrábět náhradní díly
a zájem stoupá. Rodina Šilhánových tak pomůže
při renovaci majitelům Aerovek, Tatřiček, Škody,
Jawy… Stojí to dost peněz, pochopitelně, udělat
z vraku zase nové naleštěné autíčko, to není
legrace. Renovovat auto nebo motorku, to chce
čas. Chvíli čekáte, než vám něco pochromují,
rozeberete motor do posledního šroubku, všecko
to máte rozdělené v krabičkách a popsané, a pak
to zase skládáte dohromady jako stavebnici.
Víte, když si dneska pořídíte nejnovějšího
bavoráka nebo mercedes, dobře, tak ho máte.
Jeďte. Ale když pojedete s tím cinkáčem, každý
děvče se za vámi otočí, říká pan Prokeš. A má
pravdu!
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Obří kraslice navštívilo o velikonoční neděli dva tisíce lidí

Téměř 60 běžců na pěti a deseti kilometrové trase, včetně canicrossu,
čtyři tisíce účastníků rodinných her a procházky na Stezce za obřími
kraslicemi, téměř 110 tisíc korun vybraných na podporu dvou zdravotně
hendikepovaných mladých mužů. To je bilance Velikonoc na Hluboké za
první tři dny od zahájení.
„Oproti předchozím ročníkům jsme letos měli slunné a teplé počasí,
které je ideální pro oslavu Velikonoc aktivní formou,“ uvedla organizátorka
projektu Velikonoce na Hluboké, zakladatelka spolku Hope 4 you z.s.,
Valerie Chromá.
Stezka za obřími kraslicemi, která je dlouhá více než 13 kilometrů a je
na ní umístěno sedmadvacet 105 centimetrů vysokých a více než půl tuny
vážících malovaných vajec z betonu, pocházejících z hlavy výtvarníka

a designéra Matouše Holého, měla v Hluboké nad Vltavou svou premiéru
v roce 2015, kdy ji navštívilo celkem 15 tisíc lidí.
„Je to skvělé spojení turistiky, sportu a charity. Jsme rádi, že u zrodu
takto výjimečné akce pro celé rodiny a generace bez omezení, stojíme již
od samého počátku. Mám obrovskou radost z toho, kolik je zde účastníků
a kolik lidí se rozhodlo přispět na dobročinný projekt,“ konstatoval
starosta města Hluboká nad Vltavou, Ing. Tomáš Jirsa.
Letošní novinkou, za podpory Nadace Čez, je v rámci altruistické
pomoci osazování takzvaných motýlích louček, které zvýší biodiverzitu
fauny v městské zástavbě a nabídnou tak útočiště ohroženým druhů
motýlů. „Jsme přesvědčeni, že i tato drobná výpomoc přírodě pomůže
zachovat různorodost a krásu našeho okolí pro naše děti a je dobrou
motivací pro všechny, kteří chtějí přírodě pomoci,“ doplňuje organizátor
Petr Mach.
Charitativní sbírka vyvrcholí 24. 5. 2019 dobročinným golfovým
turnajem na hlubockém golfovém hřišti. Registrace stále probíhá na
portálů České golfové federace či přímo na recepci golfového klubu
v Hluboké nad Vltavou.
Tento rok se Řetěz naděje bude snažit podpořit 2 osudem zkoušené
mladé chlapce. Třináctiletého Danečka Vojtka z Munic, který trpí od
narození těžkou mentální retardací s autistickými rysy a Jakuba Šebíka,
nadšeného sportovce a milovník života, který při výkonu svého povolání
dne 4. 12. 2017 utrpěl vážný úraz – velmi těžké zranění mozku.
Stezka za obřími kraslicemi bude veřejnosti zpřístupněna do 1. června.
„Do tohoto data mohou návštěvníci stezky přispívat v rámci vyhlášené
sbírky na vybraných místech,“ doplnil koordinátor projektu Jan Vlasák.
Více je možné se dozvědět na webu www.velikonocenahluboke.cz.
Hope4you z.s., Valerie Chromá

Férová snídaně nejen na Hluboké
Oslavte se svými sousedy Světový den pro fair trade piknikem na podporu
fair trade. Dopoledne 11. května 2019 na více než 100 místech České
republiky. Více informací naleznete na www.ferovasnidane.cz. Také my
na Hluboké férově posnídáme 11. května 2019 od 10 hodin u menhiru
(pod Parkhotelem u Munického rybníka). V případě deštivého počasí
se přemístíme do domečku DD vedle Infocentra. Přijďte a přineste
snídani vlastní výroby, z produktů vaší zahrádky, vašeho farmáře nebo
s označením Fairtrade.
Lucie Jozová, HlubokArt z.s.

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ
palivové dřevo (cena bez 15 % DPH):
druh dřeva
neštípané (2m)
štípané (33cm)
borovice, smrk
550 Kč/prm
650 Kč/sprm
bříza
750 Kč/prm
900 Kč/sprm
dub
800 Kč/prm
1000 Kč/sprm
osika
500 Kč/prm
550 Kč/sprm

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ
Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma.
www.persaltus.cz
+420 605 512 451
www.hluboka.cz
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Jeden z vládců Hluboké
Po českém stavovském povstání proti habsburské katolické vládě v Čechách
(květen 1618), následovaly velké boje, nejdříve v jižních Čechách. V nich
se objevuje císařský plukovník, Španěl, don Baltazar de Marradas. Se
r.
svým jízdním plukem italsko-španělských žoldnéřů má jediný cíl – porážet
stavovské oddíly, dobývat města, zmocnit se co největšího území jižních
Čech. Nutno uznat, že se mu na válečném poli dařilo.

SKLAD BOROVANY
JARNÍ SLEVY do 31.5. 2014

Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety
¡
štípané palivové drevo
¡
¡
drevené brikety

Nad 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

¡
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
okrasných kaèírku, mulèovací kury
zeminy pro trávníky

387 981 235, 602 409 422

Otevírací doba a rozvoz
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.

www.uhloterm.cz

Marradasovi bojovníci silou ovládali
jeho rozsáhlé majetky, neúprosně
vymáhali daně i naturálie od poddaných.
Hlubocký pán měl věrné správce, kteří
dobře vedli hospodářství v době, kdy
musel plnit císařovy diplomatické
služby. Také místní obecní rada
městyse Podhradí, svědomitě sloužila
svému pánu! Dokonce od něho získala
významnou milost – mohla užívat jeho
erb na obecní pečeti!
Zajímavý byl soukromý život dona
Marradase. Ačkoli byl, jako rytíř církevního maltézského řádu, vázán
celibátem, nevadilo mu mít s budějovickou měšťankou syna Gaspara,
kterému později odkázal svůj dům v Praze. Ve své poslední vůli odkázal
don Marradas svůj velký majetek svému synovci, donu Francesco de Soler
et Marradas, královskému komořímu.
Don Baltazar de Marradas zemřel v Praze, v srpnu 1638, na zánět
plic. Místo jeho hrobu není bezpečně zjištěno, snad byl převezen do
rodné španělské Valencie. Jeho dědic Francesco užíval ještě další léta
pěkné výnosy hlubockých statků. V roce 1656 převzal celý majetek jeho
syn, Bartolomeo Solera Marradas hrabě ze Sallenta. V dalších létech asi
u něho převládlo volání španělské vlasti a tamního tepla (oproti chladným
Čechám). Roku 1661 prodal don Bartolomeo celý hlubocký majetek za
358 tisíc zlatých Janu Adolfu I. hraběti ze Schwarzenbergu, jehož rod vládl
na Hluboké téměř tři století.
František Kvapil

r.

BORŠOV NAD VLTAVOU
S pomocí dalších císařských pluků, již v generálské hodnosti, dobyl
r. Třeboň i Tábor! Nejprve se mu líbily katolické
stavovská města Netolice,
Budějovice, nakonec dal přednost hlubockému panství, po vyhnaném
evangelíkovi Malovcovi, a usídlil se na zdejším zámku.
Stejně však si jeho žoldnéři počínali jako na nepřátelském území –
násilí, vypalování statků vzpurných sedláků, i vraždění!
Brzy byl de Marradas na Hluboké ve svém. Císař Ferdinand II. mu toto
rozsáhlé panství prodal za 200 tisíc zlatých, z toho mu však odečetl velkou
sumu jeho válečných výdajů, takže Španěl získal velký majetek téměř
zadarmo. Ve válečnickém působení se Marradas silně střetl s císařským
vojevůdcem Albrechtem z Valdštejna, který neuznával jeho válečnické
umění. Proto se Marradas zapojil do spiklenecké
skupiny císařských
¡
důstojníků, která chtěla Valdštjena odstranit, protože prý zrazoval císaře.
¡
Po schůzce¡ na Hluboké
tito spiklenci odjeli v únoru 1634 do Chebu, kde
Valdštejna zavraždili (s dodatečným souhlasem císaře). Podívejme se, jak
bylo20
v Hluboké.
Zde Marradas
budoval
svoje reprezentační sídlo. Získal
Nad
qROZVOZ
UHLÍ
ZDARMA
celkem málo poškozené hospodářství – pracoval zde pivovar, mlýn,
složení uhlí pásovým dopravníkem
železný hamr, téměř nepoškozené rybníky, deset! jen zčásti poničených
hospodářských dvorů v okolí. Váženým hostům
se nabízel lov zvěře
¡
PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
v oborách, kam nechal don Marradas přivézt ze Španěl daňky. Tento vládce
okrasných kaèírku, mulèovací kury
Hluboké (i velké části jižních Čech), zrenovoval zámek a jeho opevnění,
zeminy pro trávníky
dal postavit panskou hospodu pro služebníky svých hostů, Židům povolil
vystavět250
si obydlí500,
u Podhradského
rybníka,
kde 423
měli synagogu i školu.
387
602
409

BORŠOV NAD VLTAVOU

Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety
štípané palivové drevo
drevené brikety

Otevírací
doba a rozvoz
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JARNÍ SLEVY do 31. 5. 2019

Nabízíme Vám uhlí
¡
hnedé
èerné
koks
brikety
¡
štípané palivové drevo
¡
¡
drevené
brikety

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU
okrasných kaèírku, mulèovací kury
zahradní zeminy a zeminy pro trávníky

387 250 500, 602 409 423

Otevírací doba a rozvoz
Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.

www.uhloterm.cz
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Defibrilátor v Alšově jihočeské galerii
Automatizovaný externí defibrilátor (AED) v Alšově jihočeské galerii
na tiskové konferenci představil Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru
Jihočeského kraje, a tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková.
Alšovu jihočeskou galerii navštíví ročně přes 50.000 návštěvníků.
Z důvodu této velké frekvence návštěvníků nejen v AJG, ale také
v přilehlém zámku i celém městě Hluboká, se AJG rozhodla umístit
AED do svých prostor, čímž se zvyšuje možnost poskytnutí akutní první
pomoci návštěvníkům i obyvatelům města a jeho okolí.
Alšova jihočeská galerie se díky umístění AED ve svých prostorách
zařadila do databáze Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.
Umístění přístroje spolu s dalšími důležitými informacemi se zobrazuje
v mapových podkladech Zdravotnického operačního střediska ZZS
JčK. Operátor linky 155 tak může instruovat zachránce o přítomnosti
AED v dosahu a jeho využití při telefonicky asistované resuscitaci před
příjezdem profesionální pomoci.
Bližší informace
Náhlá zástava oběhu je jednou z nejčastějších příčin náhlých úmrtí.
Člověk, kterého postihne zástava oběhu, je v akutním ohrožení života –
nedýchá a nebije mu srdce. V první fázi po zástavě oběhu je často srdeční
aktivitou tzv. maligní arytmie = defibrilovatelný srdeční rytmus. Včasné
provedení defibrilace výrazně zvyšuje šanci na přežití postiženého. Pokud
je první defibrilační výboj podán v prvních pěti minutách od zástavy, tak
je 50 % až 70 % šance na úspěšné obnovení srdeční aktivity. S každou další
minutou, prodlužující první podání defibrilačního výboje, pak úspěšnost
resuscitace klesá.
Řetězec přežití = základní kroky, které vedou k záchraně života.

Nutnou podmínkou pro kvalitní
přežití srdeční zástavy je zavolání
na tísňovou linku 155, okamžité
zahájení resuscitace (za asistence
dispečera poskytujícího TANR)
a včasné poskytnutí defibrilačního
výboje k nápravě maligní arytmie.
Automatizovaný
externí
defibrilátor (AED) je přístroj, který je
schopen analyzovat srdeční aktivitu
(křivku EKG) a laického zachránce
vede v případě potřeby hlasovými
a písemnými pokyny k provedení
bezpečné defibrilace.
Záchrana za pomoci AED není
složitá. Po zavolání na linku 155 bude volající v indikovaných případech
informován o přítomnosti AED a bude vyzván k jeho použití. Poté už
laický zachránce postupuje podle instrukcí zobrazených na AED. Operátor
linky 155 se zachráncem po celou dobu zůstává na telefonu a poskytuje
telefonicky asistovanou resuscitaci.
AED umístěné v Alšově jihočeské galerii je zařazeno do databáze
Zdravotnické záchranné služby JčK. Umístění přístroje spolu s dalšími
důležitými informacemi se zobrazuje v mapových podkladech
Zdravotnického operačního střediska ZZS JčK. Operátor linky 155
v indikovaných případech může instruovat zachránce o přítomnosti
AED v dosahu a jeho využití při telefonicky asistované resuscitaci před
příjezdem profesionální pomoci.
Bc. Petra Kafková, tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje

Zájem turistů o přístav v Hluboké předčil mnohá očekávání
Všechna volná místa pro dlouhodobá
stání jsou pro letošní rok už obsazená
Plavba na Vltavě láká stále více
turistů a malé rekreační lodě nalézají
cestu na horní tok Vltavy, kde v květnu
začíná hlavní plavební sezona. V roce 2018 bylo v úseku České Budějovice –
Kořensko proplaveno rekordních 35 tisíc osob a téměř 10 tisíc lodí. Výrazně
tomu přispívá i před časem otevřený přístav v Hluboké nad Vltavou.
„Očekáváme, že nastane obdobný rozmach turistiky na vodě, jaký známe
z četných říčních kanálů západní Evropy,“ tvrdí zástupce ředitele Ředitelství
vodních cest Jan Bukovský. To potvrzuje i senátor a starosta Hluboké Tomáš
Jirsa, který předpokládá, že v letošním roce bude 50 tisíc proplavených
návštěvníků. Zároveň dodává, že s rozvojem plavby je zapotřebí řešit téměř
neexistující servisní centra (čerpací stanice, vypouštění odpadních vod)
a celkové dokončení Vltavské vodní cesty, která se stává jedním z hlavních
produktů cestovního ruchu celé oblasti. „Problematiku infrastruktury
řešíme se zodpovědnými subjekty. Například Ředitelství vodních cest
přislíbilo vybudování vypouštění odpadních vod nebo čerpací stanice, aby
se nemuselo pro benzín chodit pěšky s kanystrem několik kilometrů“ uvádí
z praxe předseda místní destinační společnosti David Šťastný.
Centrem rekreačního využití horní Vltavy se přitom nově stává právě
město Hluboká nad Vltavou, kde zhruba před čtyřmi roky otevřeli největší
český rekreační přístav za 210 milionů korun. „Zájem o náš přístav je tak
velký, že pro letošní rok máme všechna volná místa pro dlouhodobá stání už
obsazená,“ uvádí správce přístavu Jiří Borovka a dodává, že majiteli lodí jsou
www.hluboka.cz

převážně Jihočeši, kteří dlouhodobě kotvili například i na Orlíku.
Kromě osmatřiceti míst pro dlouhodobá stání je ale hlavním cílem
přístavu podle Borovky poskytování bezpečného azylu pro připlouvající
malé lodě turistů, kteří chtějí strávit na jihu Čech noc či pár dní. Pro ně mají
dalších pětatřicet míst, kde mohou využít přípojky vody i elektřiny. „Jenom
v loňské sezoně tento zájem stoupl o 150 procent,“ popisuje Borovka.
Vedle bezpečného azylu nabízí přístav hlavně moderní zázemí, kde je
samozřejmostí vedle sociálních zařízení a sprch i možnost občerstvení,
půjčení jízdních kol i dalšího sportovního vybavení a drobný prodej
základních potřeb pro turisty. K areálu přiléhá i parkoviště pro šedesát aut.
„Letos nabídku rozšíříme o nový InfoPoint, což bude certifikované
infocentrum pro turisty. Budeme tak garantovat kvalitu poskytovaných
služeb a vedle nabídky map a turistických informací zájemcům nabídneme
i zajištění různých výletů po okolí či připojení k internetu,“ doplňuje správce
přístavu Jiří Borovka.
Do přístavu se přitom už dnes lze dostat pravidelnou lodní linkou
z Českých Budějovic a prochází jím i cyklostezka z krajského města, která
vede přes zdvihací přístavní most a pokračuje po levém břehu řeky až do
Purkarce.
Díky hlubockému přístavu tak milovníci vodní turistiky objevili další
atraktivní lokalitu, kde mohou využít řadu služeb při jejich dovolené v jižních
Čechách.
Českobudějovicko – Hlubocko z.s., David Šťastný,
předseda www.cb-hl.cz
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Sportovně relaxační areál
Vážení spoluobčané,
z pozice manažera si vás touto cestou dovoluji informovat o aktuálním
dění v hlubockém Sportovně relaxačním areálu.
Letos oslavíme významné výročí rozjezdu hlubockého baseballového
klubu! Před pětadvaceti lety mu na louce v Zámostí vdechl život Greg
Edwards, který byl prvním předsedou klubu.
Baseballisté Sokola Hluboká za podpory města, Jihočeského kraje,
Jaderné elektrárny Temelín a dalších partnerů za uplynulé čtvrt století
vybudovali jeden z největších a nejoblíbenějších komplexů venkovních
sportovišť a odpočinkových zón pro veřejnost v České republice.
Ke „kulatým“ narozeninám dostal areál novou boulderovou stěnu
a rozšíření lanového parku o unikátní technický okruh, zaměřený na
spolupráci dvojic.
Dětské centrum Špuntárium vbrzku vyšperkuje čerstvá dodávka hraček
od společnosti Mattel.
V jeho sousedství, na levém břehu Vltavy, chystáme společně s městem
Hluboká nad Vltavou zprovoznit písečnou pláž s koupacím molem.

Zájemcům o bližší kontakt s řekou budou v půjčovně k dispozici
individuální i skupinové paddleboardy, mořské kajaky či motorová loď
s výkonem 5 koní.
Slibným a důstojným darem k významnému jubileu hlubockého
baseballu je schválená dotace ministerstvem školství na rekonstrukci
všech čtyř baseballových hřišť. Bez této investiční podpory a finanční
podpory města by nebylo možné udržet jejich republikový standard, který
si, vzhledem k dosaženým soutěžním výsledkům, hlubočtí baseballisté
zasluhují. Realizace potřebného projektu navíc umožní rozšířit jejich
využití i o pořádání prestižních mezinárodních turnajů.
Občanům Hluboké nad Vltavou stále garantujeme poloviční cenu
vstupného na placené atrakce. Slevové kartičky jsou v pracovní době
k vyzvednutí na adrese Good Agency, s. r. o., Masarykova 35, Hluboká
nad Vltavou u Lucie Havlové a nově i v městském informačním centru.
S poděkováním za přízeň a s těšením se na vaši návštěvu hlubockého
Sportovně relaxačního areálu ve Sportovní ulici,
Bc. David Šťastný, manažer

Softball na Joudrs

První softballový turnaj odehrály kadetky 6. – 7. 4. 2019 v Praze na hřišti
Joudrs a přivezly si pohár za 3. místo. Vítězem turnaje se stalo Eagles
Praha, které ukázalo velkou sílu na pálce. Druzí byly Joudrs. Jelikož
chceme bojovat o postup na MČR, musíme na příštích dvou turnajích
obsadit nejhůře 2. místo. Ano, tři turnaje rozhodnou o postupu do
nadstavby a poté na MČR. Tentokráte spadáme do divize JIH, ve které
se budeme utkávat s týmy: Eagles Praha, Joudrs Praha, Spectrum Praha
a Trhové Sviny.
Náš tým kadetek je v letošním roce sestaven pouze z hlubockých
hráček (12). Některé však nemají tolik odehraných zápasů, dvě jsou
úplnými nováčky. Všechny dostanou příležitost si zahrát a získat tak
cenné zkušenosti. Svůj první start na turnaji měla i Kája Hasmanová,
která skončila po bojovném slajdu na domácí metu se silně podvrtnutým
kotníkem na rentgenu. Přejeme jí brzké uzdravení a těšíme se na příští
turnaje – 11. – 12. 5. Storms Praha, 25. – 26. 5. Trhové Sviny.
Kadetky Hluboká: Dušková Petra, Dvořáková Karolína, Fuková
Veronika, Hasmanová Karolína, Jílková Tereza, Kundrátová Karolína,
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Machová Eliška, Malafová Lucie, Nejezchlebová Anežka, Pokorná Sofie,
Prčková Anna, Vavreková Anna
Lenka Dvořáková
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Jarní turnaj U13 v Praze
Tým odcestoval do Prahy už v pátek se 14 hráči a hráčkami. Hned první
zápas proti nám stál atraktivní protivník London Archers – cestovatelský
tým, který se skládá z Američanů a Britů a každoročně absolvuje několik
turnajů po Evropě. Na soupeře jsme herně měli, ale ihned na počátku jsme
mu díky nepřesným nadhozům věnovali 4 doběhy. Poté jsme střídáním
nadhozu vsadili vše na jednu kartu – zápas otočit. Naše současná
nadhazovací jednička Lukáš Blažek soupeře zastavil a dal týmu několik
směn na dotažení na 3:4. Ve 4. směně však Lukáše nepodržela obrana,
Archers našli na pálce recept na svižné nadhozy a vzdálili se na 3:11.
Londýn nakonec po skvělých výkonech skončil na turnaji třetí a je jen
škoda, že jsme v prvním zápase nevyužili jeho nerozehranosti a neuštědřili
mu porážku.
Ještě v pátek se U13 utkaly s týmem zvučného jména Eagles Praha.
Ukázalo se, že jméno nerozhoduje a všechno je možné. Eagles svou
aktivitou poměrně jasně kontrolovaly zápas, ač náš nadhazovač Víťa
Chládek házel velmi solidně. V předposlední směně jsme do dohrávky
nastupovali za velmi nepříznivého stavu 2:10. Celkem nenápadně jsme
začali pěknými odpaly dotahovat, hráči se dostali na vlnu a začali zápasem
víc a víc žít. Velmi rychle jsme dosáhli 6 možných bodů a před poslední
směnou utkání zdramatizovali na 8:10. Na nadhoz jsme poslali Máťu
Kubáta. Jeho nadhozy byly sice pomalé, leč přesné a těžko čitelné pro na
rovné míče přivyklé pálkaře Eagles. Máťa je vyházel dvěma strikeouty
a poslední ránu obětavě zastavila a zahrála Barča Klangová. Do dohrávky
nasadili Eagles na nadhoz rychlíka. Jenže naši první tři pálkaři předvedli

velkou bojovnost a pevné nervy a všichni tři pod tlakem dvou striků
odpálili. Rázem bylo vyrovnáno a vedoucí bod Peťa Dušková na metě.
Pro vítězství 11:10 doběhla po nedorozumění obrany a mohli jsme si užít
obrovskou euforii. Zároveň se nám otevřela cesta do čtvrtfinále.
O něm jsme rozhodli v posledním zápase naší skupiny B proti Plzni. Peťa
Dušková na nadhozu, jistý Déna Kronus na catcherovi a pozorná a hravá
obrana nám umožnila rozvíjet náskok. Pálka proti spíše průměrným
nadhazovačům Plzně drhla. Moc jsme chtěli vyhrát. Nervozitu zastavil
až Kuba Špilauer, který míč opravdu trefil jaksepatří a dvoubodovým
homerunem (náš letošní první) nám i sobě připravil jedinečný zážitek.
V poslední směně sice Plzeň po našich nepřesnostech v obraně proti již
unavené Petě vyrovnala na 7:7, ale my spoléhali na dohrávku a ta nám
přinesla výhru 12:7 a postup do čtvrtfinále.
Byli jsme rádi, že si užijeme další tři zápasy proti dobrým týmům. Do
čtvrtfinále jsme vyfasovali vůbec nejkvalitnější tým na turnaji, pozdějšího
vítěze Třebíč Nuclears. Neměli jsme protizbraň. Rozpálili nás a v obraně
nás nepustili do souvislého tlaku. Také jsme se začali trápit na nadhozu.
Byl to pro nás těžký oříšek a nedostali jsme se vůbec do zápasu – 4:16.
Trápení na nadhozu pokračovalo i ve dvou zápasech ve skupině o 5.-8.
místo proti Kotlářce a Tempu. V obou utkáních jsme kvůli tomu obdrželi
dvouciferný počet doběhů, což byla hlavní příčina dvou našich proher. To
vedlo i k nejistotě v obraně a tak pozitivní okamžiky jsme zažívali hlavně
na pálce, kde jsme stále chtěli pálit, což se občas promítlo v krásný odpal.

Rookie ball na Hluboké
13. 04. 2019 hostil hlubocký baseballový areál turnaj Rookie ballu.
Nejprve, co to vlastně Rookie ball je? Jedná se o soutěž, kterou společně
organizují soft a baseballová asociace, cíleně pro kategorii hráčů U9.
Stejně, jako je tomu u starších mládežnických kategorií, je i RB teritoriálně
rozdělen napříč republikou. Hlubocké U9 hrají tzv. jihozápadní divizi,
kam patří ještě týmy z Ledenic, Trhových Svinů, Plzně, Klatov a Domažlic.
Prvního letošního turnaje se účastnily týmy z Plzně, Ledenic, Trhových
Svinů a samozřejmě tým Hluboké. Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak se
zmiňované týmy dostavily a přivezly sebou spoustu fanoušků. Hlubocké
U9 nastoupily oproti jiným týmům v ročníkově silné sestavě. Až na pár
výjimek jsme totiž schopni složit tým téměř ze samých hráčů ročníku
narození 2010 a tak máme jakousi papírovou převahu nad soupeři. První
Výsledky Jarního turnaje v Praze
skupina B:
London Archers – Sokol Hluboká 11:3
Sokol Hluboká – Eagles Praha 11:10
Sokol Hluboká – Baseball Plzeň 12:7

čtvrtfinále:
Třebíč Nuclears – Sokol Hluboká 16:4
o 5. – 8.místo
Kotlářka Praha – Sokol Hluboká 11:3
Tempo Praha – Sokol Hluboká 14:7

tři zápasy jsme odehráli každý s každým, o čtvrtém zápase rozhodl los
kapitánů týmů. Jsem velmi potěšen, že se kluci po zimní přípravě tak
rychle sehráli, předvedli divákům krásnou podívanou a vysloužili si tak
čtyři výhry. Po turnaji byly nejlepším 9 hráčům, kteří obdrželi nominaci
trenérů soupeřících družstev rozdány individuální ceny. Tyto ceny
z Hluboké obdrželi hráči: Matouš Mlýnek (druhá meta), Robert Heltzel
(short stop), Martin Macháček (první meta). Díky však patří celému
týmu. Další individuální ceny tentokrát na návrh vlastního trenéra, za
největší posun v herních dovednostech získali hráči: Augustýn Plátenka
a Jan Novotný. Všem oceněným gratuluji a věřím v jejich další úspěchy.
Martin Macháček, HC kategorie U9

Těšíme se, až všechny tři kluky budeme moci použít v sestavě. Budou
vítanou posilou.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům za předvedenou hru
a rodičům za to, že za námi po celý turnaj stáli.
Za tým U13 Radek Drmota

Celkově jsme z turnaje odjížděli s dobrým pocitem. Máme na čem stavět,
překvapila nás síla našich pálkařů. Zaznamenali jsme 14 vícemetových
odpalů korunovaných homerunem. Luky Blažek, Peťa Dušková a Víťa
Chládek pálili nejen silně, ale měli i vynikající pálkařský průměr. Nejvíce
se naopak potřebujeme věnovat nadhozu a obraně, abychom nedostávali
tak lacino body. Všichni zúčastnění hráči dali do zápasů i do přípravy na
ně hodně svých sil a tým působil velmi soudržně.
Za Sokol Hluboká hráli: Barča Klangová, Peťa Dušková, Tomáš
Kvasnička, Niky Ringeisen, Hugo Borovec, Jáchym Cirhan, Kuba Kolář,
Máťa Kubát, Filip Lavička, Kuba Špilauer, Kája Sedláček, Déna Kronus,
Víťa Chládek a Luky Blažek
Mezi naším programem jsme sledovali další zápasy a drželi palce
našim klukům ve dvou reprezentačních týmech U12. Míša Cajz, Ondra
Hajný a Lukáš Chromý dobře reprezentovali Hlubokou a dali do své hry
maximum. Do finálního výběru repre prošel Míša Cajz. Gratulujeme!
www.hluboka.cz
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Zpráva ze světového poháru v jachtingu v lodní třídě Evropa
Český jachtař Štěpán Sivý (Jachetní oddíl Hluboká nad Vltavou) vybojoval v Itáli na jezeře Lago di Garda skvělé
druhé místo na tradiční mezinárodní regatě 21° Torbole Europe Meeting.

Samotný závod se uskutečnil ve dnech 13.–15. 4. a zúčastnilo se ho celkem
128 posádek z jedenácti zemí. Tradiční příznivé jachtařské podmínky
dovolily odjet všech devět plánovaných rozjížděk. Ze čtyřčlenné české
výpravy se nejvíce dařilo Štěpánovi Sivému, jenž potvrdil, že v této lodní
třídě patří do světové špičky. Přesto, že se po šesté rozjížďce probojoval
dokonce na průběžné první místo před několikanásobného mistra světa

Larse Brodtkorba z Norska a v následných třech posledních rozjížďkách
zajel 2,1,1, tak na zkušeného Nora to nestačilo, neboť ten zajel ve druhé
skupině 1,1,1 a dostal se o bod před českého reprezentanta. Druhé místo
v celkovém pořadí je výtečným jachtařským výsledkem.
Josef Sivý

Základní škola Hluboká nad Vltavou
ve spolupráci s KC Panorama Hluboká nad Vltavou

Vás srdečně zve
na finále soutěže v sólovém zpěvu

Koná se 13. května 2019 od 17:00h v KC Panorama.
Přijďte povzbudit a také ohodnotit naše zpěváky!
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VZDĚLÁVÁNÍ

Konference v jízdárně zámku

Konference Trendy firemního vzdělávání ve
třetím tisíciletí proběhne 17. května na Hluboké
už posedmé. Organizátorkou, a dodejme, že
velmi schopnou a neúnavnou, je Mgr. Michaela
Krausová, a její tým Vzdělávacího a jazykového
centra jazz-com. Projekt, který uvedla do života,
nese všemi ročníky konference svoji ústřední
myšlenku – a tou je snaha výrazně podpořit
vzdělávání a motivovat k němu. Jak díky
vystoupením přednášejících, kteří se podělí
o své zkušenosti z praxe, tak snahou ukázat
účastníkům cestu z profesního stereotypu a tím
podpořit kulturu vzdělávání ve firmách. Je to
dynamický a stále se rozvíjející proces.
Podtitulem ročníku 2019 je „Motivace
(nejen) v době nulové nezaměstnanosti.“ Ať
v ryze českých firmách, tak v nadnárodních
společnostech. Konference opět proběhne pod
záštitou města Hluboká nad Vltavou. A letos
poprvé v nádherném prostředí zámecké
jízdárny AJG. Účastníkům tak přibude další
inspirující zážitek.
Zeptali jsme se Michaely Krausové:
V roce 2013 jste zakládali tradici Konference
firemního vzdělávání ještě jako jazyková
škola. Proč jste se vlastně rozhodli pořádat
konferenci v širším pojetí?
Pozorně sledujeme úroveň i tendence vzdělávání
v Čechách a rozhodli jsme se ho podpořit tam,
kde to umíme a kde máme zkušenosti. Ve
firemním vzdělávání. Dosavadní zkušenosti
a velký vliv konference samotné nás před
třemi roky vedly k rozšíření jazykové školy na
vzdělávací centrum se specializací na firemní
programy.
Cílem konference je setkávání nejvyššího
managementu firem, mezi nimi i profesních
personalistů a výměna zkušeností nejen v oblasti
týkající se firemního vzdělávání jako takového.
Na konferenci osobně zveme všechny, kteří
se nejen aktivně podílejí na koncepci firemního
vzdělávání, ale pracují i na svém osobním
rozvoji. Naše publikum v loňském roce tvořili
již přes padesát procent jednatelé a ředitelé
společností.
Vzhledem k tomu, že na Hluboké pořádáme
velkou část našich intenzivních kurzů a tréninků,
rádi bychom prostřednictvím konference
pokračovali v tradici a podpořili Hlubokou jako
www.hluboka.cz

rozvíjející se centrum konferenčního turismu
a vzdělávání. Těší nás úspěch předchozích
šesti ročníků a uděláme maximum, aby stále
stoupající úroveň konference ocenili účastníci
dalšího ročníku 2019. Přednášky vynikajících
a zkušených odborníků, zajímavý program
doplněný diskuzemi, i setkání účastníků
samotných, přináší všem nové impulzy,
motivace a nápady, které jsou pro úspěch
a dynamiku společnosti nepostradatelné.
Letos jsou hosty konference opět výrazná
jména českých osobností. Třeba Zdeněk
Pohlreich!
Tentokrát vařit nebude, ale podělí se o své
zkušenosti z oblasti vedení a motivace týmu. Ráda
bych totiž představila tohoto charismatického
českého šéfkuchaře a gastronoma tak, jak ho
příliš neznáme. Jako manažera, který stojí v čele
několika restaurací. Jako lídra, který dokáže vést
svůj tým ke stabilně skvělým výsledkům. Jako
profesionála, který rád předává své zkušenosti.
A konečně jako člověka, který se rozhodl
pozvednout českou gastronomii a upozornit na
důležitost kvality jídla a kulturu stolování nás
Čechů.
Předá nám pár receptů, ale budou o tom, jak
vybudovat stálý a profesionální kolektiv, nebo
jak zajistit pro své zaměstnance nadstandardní
podmínky.
Na Hluboké se ale potkáme s dalšími
skvělými osobnostmi. Hned při úvodním
vystoupení s Martinem Janem Stránským,
primářem neurologie na Yale University, který
se zabývá motivací a schopností lidí vzdělávat
se v současné společnosti silně ovlivněné
moderními technologiemi. Václava Nováka
přivítáme už po několikáté. Tentokrát zvolil
motto: „Abych firmu zhodnotil, potřebuji
příběh.“

Inspirace osobnostmi:
Zdeněk Pohlreich, český šéfkuchař, gastronom
a moderátor. V gastronomickém světě má své
pevné místo více jak 35 let, u laické veřejnosti se
nejvíce proslavil díky pořadu Ano, šéfe! V roce
1989 emigroval nejprve do Nizozemí a poté do
Austrálie, kde strávil celkem 3 roky. V restauraci
La Guillotine v Adelaide působil jako šéfkuchař.
Po návratu do České republiky postupně

pracoval na stejné pozici v Praze v hotelu
Renaissance, Villa Voyta, Radisson SAS nebo
Marriott. V současnosti provozuje restaurace
Café Imperial, Divinis a poslední dva roky i Next
Door by Imperial v Praze. Jeho kurzy vaření patří
k nejpopulárnějším a nejoblíbenějším. Setkání
s charismatickým Zdeňkem patří k velkým
zážitkům, ať už jste profesionální kuchař nebo
jen amatérský nadšenec.
Zásadní pravidlo Zdeňka Pohlreicha zní:
„Vezmi co nejkvalitnější suroviny a udělej s nimi
co nejméně“.
MUDr. Martin Jan Stránský M.D., FACP.
V posledních letech se na univerzitě v Yale
specializuje na neurofyziologickou funkci
mozku, především v oblastech paměti a vědomí.
Je vnukem významného českého ministra a syn
československého novináře a politika Jana
Stránského, který odešel s rodinou v roce 1948
do exilu. Vzhledem k tomu, že pan Stránský tráví
v Čechách velkou část roku, založil na Národní
třídě v Praze Polikliniku a kromě dalších aktivit
intenzivně spolupracuje na mimořádných
projektech vzdělávání ve firmách. Vychází ze
zkušeností a výzkumů svého oboru, a tak se
chopil i úkolů jako „zvýšení soustředěnosti
při práci u mladé generace, jak omezit čas na
sociálních sítích v pracovní době apod.“
„Mám americký mozek, ale české srdce,“ řekl
pan Martin Stránský s tím, že motivace je téma
i pro něj velmi aktuální a tak se rád v Čechách
podělí o to, čím se s kolegy na Univerzitě Yale
intenzivně zabývá v posledních letech a co nutně
musí zajímat nás všechny. Prozkoumává základy
lidského uvažování a vlivy technologie na lidský
mozek, včetně jeho schopnosti vzdělávat se.
Z toho vychází i název jeho přednášky: „Jak
ovlivňují moderní technologie schopnost
vzdělávat se, mít motivaci a schopnost
zpracovávat informace”. A motto?
„Mozek se učí, když porovnává a dělá chyby.
Jen tak se mozek vytrénuje, jak myslet.“
Zkrátka v květnu přibude na Hluboké pár
hodně chytrých lidí, kterým je radost naslouchat
a diskutovat s nimi.
Možná
účastníci
konference
získají
i odpovědi na otázky, jak lidé žijí s koboty
(roboti spolupracující s lidmi) v symbióze, aniž
ztrácejí motivaci a jak je to s generacemi X, Y,
a Z, když obětavost i sobectví jsou stejné nyní,
jako před 2000 lety.
Setkat se s těmi nejlepšími na konferenci
Trendy firemního vzdělávání ve třetím tisíciletí
v historickém prostředí zámku, bude patřit
určitě k výjimečným zážitkům.
www.konference2019.jazz-com.cz
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cenu vstupenKY u všech filmových představení si určuje distriButor!!!

3.
pátEK

19.00 hodin

4.
Sobota

19.00 hodin

10.
pátEK

19.00 hodin

11.
Sobota

19.00 hodin

17.
pátEK

19.00 hodin

18.
Sobota

19.00 hodin

24.
pátEK

19.00 hodin

ANGLIE / USA – 2019
Dolby Stereo

drama / životopisný

(111 minut)
přístupný

COLETTE: PřÍBĚH VÁŠNĚ

Z venkovského prostředí se ocitne ve víru Paríže, ale její spisovatelský talent si přivlastní manžel.
Hrají: KEIRA KNIGHTLEY, DOMINIC WEST, ELANOR TOMLINSON, FIONA SHAW ad.
Režie: WASH WESTMORELAND
(ČESKé titulKy!!!)

USA – 2018
Dolby Digital

drama / komedie

(91 minut)
přístupný

ZELENÁ KNIHA

Příběh drsného chlapíka–řidiče a slavného klavíristy po divokých státech amerického Jihu 60.let.
Hrají: VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA ALI, LINDA CARDELLINI ad.
Režie: PETER FARELLY
(ČESKé titulKy!!!)

USA – 2019
Dolby Digital

fantasy / sci-fi / akční

(155 minut)
přístupný od 12 let

AVENGERS: ENDGAME

Thanos vyhubil polovinu života - přichází pomsta Avengers v závěrečné bitvě...
Hrají: ROBERT DOWNEY JR., CHRIS EVANS, JOSH BROLIN, MARK RUFFALO ad.
Režie: ANTHONY RUSSO, JOE RUSSO
(ČESKÝ dabinG!!!)

ČR – 2019
Dolby Stereo

komedie

(93 minut)
přístupný

ŽENY V BĚHU

Co všechno může způsobit splnit přání a zaběhnout 42 km maraton ...?
Hrají: ZLATA ADAMOVSKÁ, TEREZA KOSTKOVÁ, ONDŘEJ VETCHÝ ad.
Režie: MARTIN HORSKÝ

ČR – 2019
Dolby Digital

romantický / komedie

(115 minut)
přístupný

LÉTO S GENTLEMANEM

Manželství Anny a jejího manžela sklouzne do rutiního vztahu. Objeví se ale nový zámecký pán...
Hrají: JAROMÍR HANZLÍK, ALENA ANTALOVÁ, IGOR BAREŠ, LUCIE VONDRÁČKOVÁ ad.
Režie: JIŘÍ ADAMEC

USA – 2018
Dolby Stereo

hudební/životopisný

(132 minut)
přístupný

BOHEMIAN 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!!!)

ČR – 2018
Dolby Digital

Komorní scéna

Květen 2019

komedie

(95 minut)
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

13.
pondělí

17. hodin
00

15.
středa

17.00 hodin

31.
pátek

20.00 hodin

HLUBOCKÁ SUPERSTAR
Finálové vystoupení žáků ZŠ Hluboká

CESTUJEME PO SVĚTĚ...

„PERU A EKVADOR“
Vyprávět bude Jan VRABEC s partnerkou.

„QUEENIE“
KoncERt REvivalové KapEly
Kd Gerbera České budějovice

Předprodej vstupenek KC Panorama a TicketLive.

DĚTSKÉ PřEDSTAVENÍ
5.

nEdělE

17.00 hodin

12.
nEdělE

17.00 hodin

19.
nEdělE

17.00 hodin

25.
Sobota

19.00 hodin

FRANCIE – 2018
Dolby Digital

animovaný

(90 minut)
přístupný

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA

Dobrodružství berušek, které se vydávají zachránit své dítko
jenž bylo odesláno do Karibiku...
Režie: HÉLÉNE GIRAUD, THOMAS SZABO
USA – 2019
Dolby Stereo

animovaný / pohádka

(104 minut)
přístupný

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Láska zaslepí Bezzubku, který neucítí nebezpečí
jenž se blíží k ostrovu...
Režie: DEAN DeBLOIS
FRANCIE/FINSKO/NORSKO– 2018
Dolby Stereo

rodinný

(86 minut)
přístupný

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM

Právě narozený sob Ailo putuje krajinou za polárním kruhem
a potkává obyvatele této krajiny...
Režie: GUILLAME MAIDATCHEVSKY
ŠPANĚLSKO – 2019
Dolby Stereo

drama

(101 minut)
přístupný

BOLEST A SLÁVA –DOLOR A GLORIA

Příčinu tvůrčí prázdnoty musí hledat ve svém životě. Vrací se do svého dětství, ke své první lásce.
Hrají: ANTONIO BANDERAS, PENÉLOPE CRUZ, RAÚL ARÉVALO ad.
Režie: PEDRO ALMODÓVAR
(ČESKé titulKy!!!)

VSTUPENKY MOžNO RESERVOVAT NEBO ZAKOUPIT V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 - 10.00 HODIN, NEBO 1 HODINU PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, JIž OD 20. DUBNA 2019!!!
RESERVOVANé VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDěJI 30 MINUT PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, POTé BUDOU UVOlNěNY K PRODEJI!
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Dětské divadelní dny v Zoo Hluboká
Dětské divadelní dny to jsou dva týdny
pohádek nejen pro kolektivy mateřských
a základních škol, ale také pro všechny
ostatní návštěvníky zoologické zahrady.
V roce 2019 pořádáme již 42. ročník.
Začátky představení 9:00 a 10:30 hodin
Návštěvníci
zoologické
zahrady
mohou přikoupit dětskou vstupenku na
divadelní představení v hodnotě 70 Kč
na pokladně zoo, doprovod vstup do
divadla již neplatí.
Rezervace nutné pouze pro školní
kolektivy.
Nekombinujte, prosím, divadelní dny
s přednáškami vzdělávacího oddělení.
Případné dotazy rádi zodpovíme na
tel. číslech: 387 002 211 nebo 724 846 142.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

27. 5.–31. 5. 2019 Divadlo KAKÁ – představení Minimax a mravenec
Loutkové představení Jiřího Dvořáka.
Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdybyste byli na jeden den maličcí
jako mravenci? Co byste si chtěli užít? Na co byste asi museli dávat pozor?
Přežili byste vůbec jeden jediný den? Pohádka Minimax a mravenec vám
právě jeden takový den, jednoho neobyčejného chlapce, ukáže.

Loutkové představení od moderního autora ze světa hmyzu je plné
napínavých momentů a přírodovědeckých poznatků.
Vhodné pro: děti od 3 let.
Délka představení: 45 minut
3. 6.–7. 6. Divadlo Kača a Kača – představení Proč, když píská každý
svišť, nepíská svišť Pišť?
Autorské divadelní představení s herci a loutkami.
Příběh vypráví o malém svišťovi, který neumí pískat. Tak moc se snaží
a stále žádný hvizd. Je vůbec svišť? Vždyť se mu posmívají i kamarádi.
V pytlákově batohu se Pištík dostává do lidského světa, kde potkává
spoustu „velkých svišťů“, kteří pískají o sto šest. Ani oni mu však neumí
pomoci. Naučí se Pištík pískat?
Doporučujeme pro nejmenší děti. Příběh je rozdělen na krátké
segmenty, nevadí tedy, že děti nevnímají příběh jako celek. Je to groteskní
představení, při kterém se děti obvykle hodně baví a komunikují s herci
a loutkami.
Vhodné pro: děti od 2 do 8 let.
Délka představení: cca 45 minut
Kapacita jednoho divadelního představení je cca 150 míst. Číslo v tabulce uvádí
počet zarezervovaných míst. Jednotlivci či rodiny si místa rezervovat nemusejí,
vždy s náhodnými návštěvníky počítáme. V případě, že divadelní představení
nebude obsazeno alespoň jednou třídou ZŠ nebo MŠ, bude zrušeno.

Spolek „VLTAVAN“ v Purkarci
pořádá v prostorech u muzea
dne

18. 5. 2019 od 13.00 h

Den s Purkareckými voraři
Zábavné a poučné odpoledne pro děti i dospělé
- ukázky vybraných úkonů spojených s přípravou a stavbou vorové tabule,
s možností aktivní účasti pro děti i dospělé za pomoci členů spolku
- pro děti za jejich aktivní účast připravena drobná odměna
- prohlídka vorařského muzea s průvodcem
- dětská tvořivá dílna – výroba jednoduché makety voru
- posezení u vorařských a lidových písniček
- občerstvení zajištěno, vstupné zdarma
tip na cyklo-výlet z ČB, Hluboké, Týna pro celou rodinu, po cyklostezce podél Vltavy s možností
návštěvy nedaleké zříceniny Karlova Hrádku – 2km jižně od Purkarce

www.hluboka.cz
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Divadelní amatérský festival na zámečku Ohrada

Divadelní přehlídka 17. – 18. května. Pro děti i dospělé. Pohádky a hry smutné i veselé. Radost na
nádvoří i v zámečku. Hebká tráva, čápi na komíně, herecké nebe nad nádvořím. Vstup zdarma.

Divadelní přehlídka „Křížem krážem za divadlem“ je memoriálem
zakladatele a znovuobnovitele divadelního spolku KŘÍŽžáci pana
Vladimíra Kříže. Letos již pátý ročník se stejně jako v předchozích letech
uskuteční v prostorách loveckého zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou,
ve dnech 17. – 18. května. Cílem celé přehlídky je umožnit setkávání se
a předávání zkušeností, zážitků a postřehů nadšencům ochotnického
divadla a v duchu svého názvu přinášet nejrozličnější jevištní žánry.
A poputujeme divadlem opravdu křížem krážem. Od pohádky k lehce
operetnímu žánru, od komedie ke kabaretu.
Začínáme v pátek dopoledne pohádkou Zlatá ryba a následovat bude
další pohádka Spytihněv, kníže české. Obě pohádky přijede zahrát
divadelní společnost Ilegum z Prahy.
Žáci hudebních kurzů KAMI z Českých Budějovic odpoledne rozvibrují
nádvoří a my budeme mít možnost přenést se za zvuků afrických bubnů
do exotických dálek.
Co se vám vybaví při čtení tohoto textu: „Nic nesplete člověka tolik,
jako jméno vesnice. Třeba Hrdlořezy. Kdo se bojí do Hrdlořez kvůli hrdlu,
tak se bojí docela zbytečně, protože v Hrdlořezích, a to je statisticky

dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc než kdekoliv jinde…“ Slyšíte pana
Wericha, jak vypráví krásnou pohádku Lakomá Barka? Tak nejenom tuto
pohádku, ale i několik dalších nám přijede zahrát amatérský divadelní
soubor Českokrumlovská divadelní scéna z Českého Krumlova, v pátek
odpoledne. Představení má název Fimfárium.
Krížžáci zahrají tradičně v pátek večer představení Netopýr. Kdo nestihl
navštívit tuto parafrázi na operetu v kulturním centru Panorama, má
poslední příležitost právě zde.
A v sobotu po obědě roztančí nádvoří baletky pod vedením Jindřišky
Müllerové.
Krátce po tanečním vystoupení se sejdeme u pohádky, kterou nám
přijede zahrát stálice naší přehlídky, soubor Akorát z Prahy. Společně
nastudovali klasickou pohádku Popelka v činoherním provedení, která je
provázena něžným humorem a písničkami.
Objevem roku je divadelní soubor Voživot, z Mladé Vožice. Tento
komorní spolek k nám přijede zahrát autorské představení Uklízečka –
lidská až trochu sentimentální hra o tom, že snít a milovat je stejně důležité
jako se dobře najíst.
O sladkou tečku na závěr se postará divadelní soubor Doveda, který
k nám váží cestu z daleké Sloupnice (kousek od Litomyšle, kde múzy líbají
snad každé nemluvně). Kabaretní pásmo Český děják, představení, které
se odehraje v sobotu v podvečer, je koncipované jako hodina dějepisu,
a kabaretním průvodcem je zde postava učitelky. Představení vzniklo
letmým výběrem dějinných událostí a významných osobností, které
posloužily jako základ pro skeče, gagy, písničky a drobné vtípky. Své
historické party v něm odehrají Libuše, svatý Václav s bratrem Boleslavem,
Karel IV., Jan Hus, Habsburkové a další osobnosti českých dějin. Toto
autorské představení sestavil z vlastních tvůrčích zdrojů, významně
podpořených invencí, zkušenostmi a motivací Gary Edwardse.
Přijďte se podívat, litovat nebudete!

Výstavy

Knížecí dvůr
Aktuální výstava
13. 4. 2019–16. 5. 2019 Zdeněk Netopil - „Život s gigabajty“ obrazy, kresby
Nejbližší akce
18. 5. 2019–27. 6. 2019 Karel Prášek – „REKAPITULACE“ – OBRAZY
Vernisáž v sobotu 18. května v 16 hodin.
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Foto: Milena Dušáková

Kolem hlubocké křížové cesty
rozkvete meditační zahrada

V minulém roce se kolem kostela sv. Jana
Nepomuckého na Hluboké nad Vltavou
instalovala netradiční křížová cesta, která se
skládá z křížů tesaných při Velikonočním hrkání
na náměstí Přemysla Otakara II v Českých
Budějovicích. Tehdy pan farář slíbil, že každým
rokem přibude čerstvý kříž, který nahradí jeden
ze stávajících, a tak se křížová cesta za 14 let zcela
obnoví. Jistě si ještě pamatujete, že první nový
kříž na prvním zastavení zhotovil a instaloval
náš hlubocký tesař Karel Vácha.
Zeptala jsem se pana faráře Tomase van
Zavrela, jak to bylo tento rok?
Protože se tento rok žádný z ostatních
hlubockých tesařů nepřihlásil a nezhotovil
nový kříž, byli jsme odkázáni na Víťu Marčíka,
který nám poskytl nový kříž. Za pomocí pana
Veselého a pana Rause jsme ho instalovali na
druhém zastavení, které si adoptovala firma
Hlubocká kulinářská, s. r. o., provozující náš
hlubocký pivovar a restauraci Poslední štace na
náměstí.
Říkáte, že si někdo „adoptoval“ kříž. Můžete
k tomu říct něco více?
Kromě jmenované firmy se podařilo dát
dohromady celou řadu donátorů, kteří finančně
přispěli na zřízení křížové cesty. Jedná se o řadu
rodin, soukromých osob a firem, zejména
z Hluboké. Na Velký pátek jsme odhalovali
desku s jejich jmény. Část z nich jsou finančními
donátory, kteří přispěli 10 000 Kč nebo více
penězi na rok 2019, zbytek pomohl nejrůznějšími
způsoby při vzniku tohoto projektu. Jsem
opravdu rád, že si hlubočtí obyvatelé vzali tuto
iniciativu za své a bylo pro ně ctí, že se mohou
stát součástí krásného díla. Pevně věřím, že se
jejich řady rozrostou, neboť v tomto roce zůstalo
ještě několik křížů osiřelých.
Na ceduli se jmény patronů jsem zahlédla
i jméno školy. Co je její úloha v tomto
projektu?
To je žhavá novinka: můj sen o meditační zahradě
kolem křížové cesty dostává konkrétní obrysy.
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Základní koncepci jsme vytvořili s několika
farníky, ale dílo přesahovalo naše síly. Jsem
velice vděčný za odbornou spolupráci se Střední
odbornou školou veterinární, mechanizační
a zahradnickou v Českých Budějovicích, která
vytvořila plán komplexní výsadby. I tento
záměr jsme na Velký pátek přiblížili veřejnosti.
Ve vestibulu kostela je graficky znázorněna
představa o konkrétní rostlinné výsadbě pro
jednotlivá zastavení. Meditační zahrada by takto
ozdobila všechny zdi kostela kolem dokola.
První vlaštovka by měla vzniknout na podzim,
kdy se školou osadíme rostliny u kříže prvního
a posledního zastavení vedle vchodu do kostela.
Bude to ochutnávka toho, čím jako Církev
chceme přispět k dalšímu zkvalitnění životního
prostředí pro hlubocké občany a návštěvníky
města. Je to běh na dlouhou trať, protože
celková investice včetně zavlažovacího systému
dešťovou vodou se blíží k miliónu.
Jak se k tomu staví pejskaři?
Jejich neutuchající zájem o zeleň kolem kostela je
znát. Mnozí neskrývají stopy po svých miláčcích
a nedokážou zabránit svým mazlíčkům očůrávat
kříže a zdi kostela. Pochopil jsem, že to má na

Někteří tam zanechávají i odpadky, které po
nich uklízím a zároveň se za ně modlím, aby
našli smysl života a dokázali lidi kolem sebe
učinit šťastnými.
Zaslechla jsem také, že jste vydali publikaci ke
křížové cestě?
Křížová cesta není jen architektonická a kulturní
záležitost. Vznikla jako způsob modlitby, při
které se lidé přesouvají z jednoho zastavení
k druhému a zamýšlí se nad příběhem, které
to či ono zastavení představuje. Kolem kostela
jsme minulý rok umístili tabule s kresbami
autorky Jindry Hubkové s doprovodnými texty.
Tento rok jsme vydali publikaci s netradičním
rozjímáním nad jednotlivými zastaveními
křížové cesty, které se skládá z úvah jedné trpící
ženy. První reakce, které se ke mně dostaly,
potvrzují, jak hluboce tyto texty zasahují do
životů lidí. Publikaci lze získat za malý příspěvek
v kostele sv. Jana Nepomuckého. Pevně doufám,
že se každým rokem podaří vydat novou, a tak
bychom měli zrod tří každoročních tradic: nový
kříž, noví donátoři, nová publikace a postupně
se rozšiřující meditační zahrada. Život je krásný!

Hluboké už dlouhou tradici. Také jsem byl
informován, že zeleň kolem kostela je jedna
z mála míst, kde si pejsci mohou ulevit. Všechna
ostatní místa jsou daleko. Je mi z toho smutno,
ale nic moc s tím nedokážu udělat. Jsem
vděčný za ty, kteří alespoň používají pytlíčky
pro uklizení výkalů svých miláčků. Meditační
zahrada rozhodně není myšlena proti nim, ale
spíše jako zdůraznění, že prostor kolem kostelů
býval odjakživa posvátný prostor. Pro mládež
musíme také najít vhodné řešení. V současné
době nemají jinou možnost než sedět na tvrdých
schodištích u bočních vchodů do kostela.
Hlubocký zpravodaj | květen 2019
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Foto: Adam Růžička

Café bistro na dobré cestě…

Na 1. máje se otevřelo Café bistro Na dobré
cestě, které se usídlilo v pronájmu přízemí domu
na rohu proti Infocentru. Hýčkat vás budou
specialitami na talíři, ve sklence i hrníčku denně
od 8,30 do 17 hodin.
Velký dům, patřící kdysi rodině malíře pokojů
pana Kostohryze, který ho na počest své profese
také mistrovsky vyzdobil, prokoukl znovu do
krásy. Citlivě vedená rekonstrukce se podařila.
„U nás dostanete vše na zahnání hladu. Nebo
něco sladkého k dobré kávě. Nic mraženého,
ani z polotovarů, vše si děláme sami. Nabídka
se bude často měnit. Nechceme dlouhý jídelní
lístek, ale čerstvé aktuální občerstvení, jiné pro
každý den,“ říká Hlubočák pan Aleš Tůma, který
v gastronomii na Hluboké pracuje od svých
15 let. Spolu se svou ženou právě stvořili vlastní
podnik podle svých představ. Za vším je vidět
plán promyšlený do detailu, a přestože jsme
fotografovali ještě ve chvíli horečného finiše
před otevřením, bylo hned jasné, že v tomhle
prostředí se budete cítit opravdu příjemně.
Interiér je vkusně zařízený a hraje si s detaily,
útulné místnosti pod klenbovým stropem
vévodí nástěnná malba Šárky Rubickové.
Hravost a láska k řemeslu je vidět i na pečlivě
vybraném porcelánu, hrncích na kávu a čaj, na
talířích i sklenkách.
„Vyhráli jsme si s drobnostmi, baví nás to,“
vysvětluje paní Tůmová, a ukazuje originálně
potištěný papír s vlastní přelepkou a logem. Do
něj se budou balit bagety a jídlo do ruky na cestu
s sebou…
„Nejsme vyloženě ani kavárna, ani restaurace,
ani pizzerie. Ale budeme mít ode všeho trochu,
takže nám připadlo pojmenování „bistro cafe“
www.hluboka.cz

přiléhavější a srozumitelnější. A doufáme, že
symbolicky jsme i na dobré cestě – na cestě
k zámku, do města i ke kvalitní gastronomii
z dobrých surovin. Nabídneme denní meníčka,
která se budou měnit podle ročního období
a nálady naší i našich hostů. Domácí zákusky,
chlebíčky, plněné bagety podle vlastních
receptur. Pizzu připravujeme svou vlastní
v zázemí kuchyně, i ta bude obměňována
v mnoha variantách. Mezi nápoji si najdete
překvapení – originál Heineken pivo na čepu.
Přejeme si, aby naše hosty bavilo ochutnávat
co nejvíc specialit na talíři, ať už s trochou
alkoholu jako je letní aperol spritz, nebo
s domácí limonádou, jednou malinovou, jindy
okurkovou…“
Do ulice vyhlížíte z velkých oken z prostoru
plného světla, v nastávajících teplých měsících
se můžete usadit také ke stolkům na chodníku
a sledovat ruch ve městě. Cafe bistro působí
dojmem Provance – francouzského stylu,
který působí tlumenými barvami, velkými
pohodlnými křesly, dřevěným nábytkem,
proutěnými doplňky a košíky, symbolizuje
domácí nostalgii venkova a energii města.
V tomhle útulném prostředí se zabydlíte a čas
pustíte z hlavy.
Věřím tomu, že sortiment bistra v budoucnu
potěší nejen turisty, ale i místní obyvatele.
Vinný lístek a každodenní nápojová a jídelní
nabídka už je hotová a napsaná křídou na tabuli.
Tak už si jen obléknout košile a zástěry s vyšitým
emblémem a rodina Tůmových vám i s dětmi
otevře dveře se svým právě splněným snem
o voňavé kávě, vychlazeném pivu a sousedské
pohostinnosti.
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INZERCE

Staň
se součástí
Do výrobního závodu v Českých
Budějovicích aktuálně hledáme
tyto profese:
– Svářeč
– Montážní dělník
– Obsluha CNC strojů
– Obsluha ohraňovacího lisu
– Obsluha kombinovaného stroje
(laser/vysekávání)

www.zambelli.cz

Zaujala Tě některá z nabízených pozic?
Rádi se s Tebou seznámíme!
Pro bližší informace volejte:
778 762 342

www.dveredoprace.cz
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