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HLUBOCKÝ

ZPRAVODAJ
ČÍSLO 10 – ŘÍJEN – CENA 15 Kč



TENISOVÁ ŠKOLA
CvČ Poškolák ve spolupráci s TK Mane 

Hluboká otevírá nový sportovní kroužek: 

Chceš se naučit 
sport králů?

Být rychlý a mrštný?  

Určeno pro 

začátečníky

1.- 4. třída

Tréninkový den: 

Čtvrtek 15 - 16:00

Místo: tělocvična 

ZŠ Hluboká

ZAČÍNÁME 
10.10.2019

Co potřebuješ na trénink: 

sportovní oblečení, obuv do 

tělocvičny a pití. Veškeré sportovní 

vybavení - tenisové rakety, míčky, 

zajistí TK Mane Hluboká.

Výuka probíhá ve skupině 

pod vedením profesionálních 

trenérů.

Cena: 
650,- 

za pololetí

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou
Vás srdečně zve na

TRASA: OD HŘBITOVA KOLEM VYHLÍDKY K ZÁMKU. 
Po cestě budou pro dě�  nachystaná osvětlená stanoviště 

s hravými úkoly. V cíli bude k dispozici drobné občerstvení (domácí 
napečeniny) a dě�  dostanou odměny za splněné úkoly. 

Lampiony a kostýmy s sebou! Vstupné* dobrovolné.

31.10.2019 
Vycházíme od hřbitova

od 16:45 do 17:15

HALLOWEEN

Mateřské centrum Hluboká nad VltavouMateřské centrum Hluboká nad Vltavou
Vás srdečně zve naVás srdečně zve na

LAMPIONOVY 
       PRUVOD
LAMPIONOVY ´

TÉMA:

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

(po malých skupinkách)

       PRUVOD       PRUVOD       PRUVOD       PRUVOD       PRUVODpro nejmensí

(do 6 let)
pro nejmensí

^

facebook.com/mchlubokanadvltavou.

Lampionový průvod 2019.indd   1 23.09.2019   20:50:24
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Nudíte se? Založte si zoologickou zahrádku.
Tedy, ne že bych nudou zívala. Naopak, poměr mého 

výkonu a  termínů je hrozivý. To, co jsem dřív zvládala 
ve slušném časovém limitu, nestíhám, na část úkolů 
zapomínám a  další pokazím nebo nezvládnu. Podobně 
vehementně mi pomáhá manžel. Moc nám to nejde, 
ale z  výsledků jakékoli dokončené práce máme přesto 
radost. Letos v létě jsme kupříkladu natírali dveře v domě 
sami, protože to přináší pocit uspokojení, nejsou zas až 
tak šmouhaté a rozhodně vypadají čistší, než kdybych je 
jen umyla. Prostě, mladší už asi nebudeme a šikovnější 
už vůbec ne. Ale těch báječných zkušeností, které jsme za 
ta léta načerpali a které můžeme vnucovat všem kolem, 
abychom vzápětí zjistili, že ti ostatní to dělají šikovněji 
než my…

Každý z  nás rodičů dospělých dětí se musí připravit 
na to, že potomci jednou vylétnou z hnízda (bytu nebo 
rodinného domu)  – a  nastane jakési vakuum. Některé 
dítě odejde, jiné sice zůstane v domě, ale moc času na vás 
nemá. Je to logický vývoj a je to tak správné.

Ale je dobré ta prázdná místa zaplnit, aby nás 
nepřepadla nostalgie po něčem, co bylo, a  už není. Co 
tedy s tím vzduchoprázdnem?

Zvířata miluju, takže vždy mi zaplňovala emoční 
deficit. A tak zahušťuji volný prostor zvířátky. Je to lepší 
než sbírka drahého porcelánu nebo nákupy značkových 
kabelek. Aspoň pro mě.

Naši dva malí pejsci jsou skvělí průvodci na cesty 
i  neutralizující prvek manželských hádek. Andulky 
v  bytě, to je také tradiční doplněk našeho bytu, vždyť 
kdo jiný by tak vesele štěbetal a rozhazoval okolo slupky 
z prosa. Každý večer jim dopřejeme leteckou akrobacii, 
takže pak i v kleci vládne spokojenost a andulka i andulák 
si procvičí křidýlka a posílí svaly.

Králíček zakrslý, kterého můj syn daroval před pěti 
lety svému děvčeti, nějakou neuvěřitelnou shodou 
náhod s děvčetem nikdy nebydlel, zato si žije veselý život 
s  námi na zahrádce. Pomáhá při zahradničení, zvláště 

při okusu květin, miluje mrkev, zelí a starý chleba a taky 
adrenalinové honičky se synovo retrívřicí, puberťačkou 
Bellou. Ještě si nikdy nedali babu, závěrečné finále se 
pokaždé těsně před střetem odkládá. Oba jsou diplomati.

Apropo, Bella sice syna miluje, ale zjistila, že u  nás 
v patře je větší psina než v podkroví, a navíc výdej stravy 
se odehrává v naší kuchyni, takže se zdržuje více u nás. 
Jen se postavím ke kuchyňské lince a cinknu lžící, už jsou 
všichni tři psíci seřazeni v pozici „očekávám, co spadne 
dolů“. Misky dostávají naplněné současně. Nezbude 
nikdy nic, kontrolují to vzájemně.

Stejně tak dobře zřejmě vařím ptáčkům do krmítka na 
balkóně. Nevím, jak mají sestavenou prezenční listinu, 
ale střídají se tam hrdličky, vrabci, sýkorky a  ti ostatní, 
co přesně osobně neznám. Spotřeba zrní velká. Hitem 
posledních horkých letních měsíců je pak ptačí plovárna 
v mělkých miskách na zahradě. Vstup zdarma a bývá tam 
nával, cákání a křik jako na každé plovárně. Babička musí 
vodu často dolévat, vrabci cákají jako uličníci. Podobná 
miska s kamínky ve vodě pak čeká na hmyz. I ten si rád 
ve vedru srkne, ale naštěstí je potichu.

V zahradním jezírku se koupou dva karásci, a za léto 
pěkně přibrali. Těm naštěstí vůbec vařit nemusím, jezírko 
je krmí samo. Stejně tak kosáci, kteří rok co rok vyvádějí 
na naší zahradě mladé, se obstarají sami. Jen loni jsme nad 
jedním kosím jedináčkem drželi při krupobití paraple.

Věřte nevěřte, naše zoologická zahrádka mě těší 
a  supluje mezičas před příchodem vnoučátek. Aspoň 
doufám, že se dočkám… Pro jistotu jsem vyhlásila stop 
stav přísunu zvířátek do rodinné zoo. Už stačí. Aspoň že 
užovku červenou si dcera odnesla s  sebou při odchodu 
z domu jako příspěvek do domácnosti jednoho mladého 
muže.

Ale proboha… Co se to děje? Do dveří vchází můj 
muž, celý v zeleném a v ruce drží dvě kachny. Ach tak! 
Ne, to není přírůstek do rodinné zoo, ale na pekáč. Začaly 
podzimní hony.

Městský úřad Hluboká blahopřeje občanům,
kteří v měsíci říjnu oslaví významná výročí

Ludmila Kosová Hluboká 93 let
Miloslava Řezníčková Hluboká 90 let
Josef Jůza  Hluboká 85 let
Olga Ryšavá  Hluboká 85 let
Jaroslav Snopek Hluboká 85 let
František Joza  Hluboká 75 let
Anna Čerepáňová Hluboká 75 let

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

Narodili se
Jakub Kotlárik  Hluboká
Matěj Vachuška  Hluboká
Elen Slabová  Hluboká
Vanesa Šmoldasová Hluboká
Jan Mandík  Hluboká
Ema Voňavková Hluboká
Anežka Švejdová Hluboká
Jiří Píša   Hluboká

Opustili nás
Anežka Jandová
Václav Irovský

Společenská kronika
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

Z jednání rady města
■ Dle schválené „Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu 
sportující mládeže v r. 2019 budou na základě podaných žádostí o dotaci 
rozděleny z  rozpočtu města na rok 2019 prostředky ve výši 400 tis. 
Kč. Rada města souhlasí s  poskytnutím dotace na sportující mládež 
organizacím: Jachetnímu oddílu Slavoj, TJ Bavorovice, CVČ Poškolák, TJ 
Sokol, Golfový klub Hluboká a TJ Hluboká

■ Město podalo žádost o  dotaci z  Ministerstva kultury na projekt 
„Modernizace služeb v  knihovně v  Hluboké/Vlt.“ Jedná se o  pořízení 
nového počítače v knihovně, původní je v nevyhovujícím stavu a ne zcela 
funkční.

■ Město Hluboká připravuje výstavbu autobusové Bavorovice tak, 
aby autobusy ve směru Hluboká  – ČB zajížděly do obce a  cestující 
nemuseli přecházet silnici II/105. Byla vyprojektována zastávka na kraji 
Bavorovic, bohužel nesouhlas majitelů sousedního pozemku způsobuje 
zdržení v  realizaci. Do doby realizace je navržena provizorní zastávka 
v  Bavorovicích v  prostoru bývalé váhy. Návrh předpokládá pouze 
vytvoření zálivu z odstranitelných prvků a dopravní značení tak, aby byl 
minimalizován vliv na okolí.

■ TJ Hluboká podala žádosti o poskytnutí dvou dotací:
250 tis. Kč na krytí stále se zvyšujících nákladů na provozování sportovních 
zařízení, 130 tis. Kč na pořízení sportovního vybavení pro mládež a opravu 
branek pro mini hřiště a překážek používaných jako tréninkové pomůcky 
pro děti a mládež

■ Spolek Aktivně s vozíkem z. s. žádá o poskytnutí dotace na Pohár města 
Hluboké nad Vltavou v  parapaddleboardingu, konaném v  září  2019. 
Jedná se o první akci seriálu závodů a turnajů v parasportu, které budou 

zrealizovány v Hluboké nad Vltavou. Touto aktivitou chce žadatel město 
zviditelnit ve vozíčkářské komunitě jako vhodné centrum pro sport 
a rekreaci. Akce se zúčastní 20 sportovců z celé republiky.

■ Rozšíření stávajícího hřbitova je v  současné době dokončeno. Rada 
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s úpravou vstupního prostoru 
vydlážděním kamennými odseky a  dále doporučuje zařadit do návrhu 
rozpočtu na rok 2020 prostředky na akci „Zhotovení a osazení kříže na 
nový hřbitov“.

■ Město počítá s tím, že bude v roce 2020 provedena výměna potrubí pro 
teplo a TUV z kotelny Alšova do jednotlivých domů v této lokalitě. Jedná 
se o technicky i finančně náročnou akci, kdy potrubí je stále původní z 80. 
let, zinkové a tak dochází ke znečištění dodávané TUV rzí a usazeninami 
z tohoto potrubí. Do doby než bude výměna realizována, je třeba osadit na 
jednotlivá odběrná místa filtry, které zlepší kvalitu dodávané vody.

■ Mateřské centrum Hluboká podalo žádost o  poskytnutí dotace. 
Z  důvodu nárůstu počtu maminek a  dětí, které prostory v  Sokolovně 
využívají, byly tyto prostory zároveň s  opravou budovy Sokolovny 
kompletně zrekonstruovány, a  to včetně sociálního zázemí v  suterénu 
budovy. Z důvodu vynaložených prostředků na rekonstrukci už nemá MC 
dost prostředků na dovybavení prostor. Poskytnutá dotace by byla použita 
na pořízení podlahových povrchů a kuchyňského koutu.

■ Rada města souhlasí s opravou poškozených stěn autobusových zastávek 
Pod kostelem dle návrhu PMH a doporučuje zastupitelstvu města zařadit 
do rozpočtu na rok 2020 obměnu autobusových zastávek na základě 
předloženého návrhu.

■ Rada města souhlasí s prodloužením pronájmu KC Panorama stávajícímu 
nájemci a provozovateli společnosti Sinfonie, s. r. o.

Výzva – plaťte svoje dluhy!
Vážení občané, blíží se konec roku, zkontrolujte si proto svoje účty, zda máte zaplaceny všechny poplatky, nájmy, daně apod. Město Hluboká nad 

Vltavou eviduje desítky nedoplatků na poplatku ze psa a poplatku za odvoz komunálního odpadu.
Splňte proto svou povinnost a dluhy uhraďte.

Máte fota?
Milí spoluobčané, město Hluboká nad Vltavou se v listopadu připojí k celorepublikovým oslavám 30 let od sametové revoluce uspořádáním 

výstavy. Chtěli bychom vás požádat o vaše vzpomínky, fotografie apod., které se váží k událostem kolem 17. listopadu 1989 zde na Hluboké. 
Prosíme, přineste je nebo pošlete na městský úřad. Kontaktní osoba: Lucie Jozová, jozova@hluboka.cz, 387 001 330, 774 22 50 63. Děkujeme!

MÚ Hluboká nad Vltavou

Lékárna – změna otevírací doby
Od měsíce října přistupujeme k úpravě otvírací doby lékárny. Ve čtvrtek již nebude „až“ od 9 hodin. Budeme tu již od sedmi. Od sedmi, tedy 

o čtvrt hodiny dříve než dosud, bude otevřeno všechny pracovní dny.

Zavírací doba zůstává prozatím stejná.
pondělí, středa 7:00 – 16:00
úterý, čtvrtek 7:00 – 17:30

pátek 7:00 – 14:30

Tímto krokem budeme více kopírovat ordinační doby místních lékařů. Věřím, že budeme takto nejen Hlubočákům dostupnější.
Ondřej Stropnický, vedoucí lékárník
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STUDENTI 
A ŽÁCI

Úspěšné jazykové zkoušky

V úterý 10. 9. 2018 opět proběhlo slavnostní předávání certifikátů žákům 
naší školy za úspěšné složení Cambridge English zkoušek. Žáci jsou po celý 
školní rok na zkoušky připravováni Mgr. Magdou Jíškovou, Mgr. Šárkou 
Jeřábkovou a Mgr. Kateřinou Kuželovou v rámci speciálních kroužků, pod 
záštitou Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích.

Žáci skládají zkoušky na různých úrovních. Stejně jako v loňském roce 
žáci absolvovali zkoušky YLE (Young Learners Exam) – Starters a Movers, 
KET (Key English Test) a  čím dál více dětí dojde až ke zkoušce PET 
(Preliminary English Test) na úrovni B1. Lucie Váchová a Daniel Trujillo 

dosáhli u  této zkoušky dokonce hodnocení B2. V  letošním roce jsme 
slavnostně předávali certifikát 23 žákům. Čtyři žáci z loňského devátého 
ročníku se bohužel kvůli povinnostem na středních školách nemohli 
slavnostního předávání zúčastnit.

Všem k úspěšnému složení zkoušek blahopřejeme!!!
Naše škola obdržela od Univerzity v Cambridge certifikát za přípravu 

studentů k mezinárodním jazykovým zkouškám a stala se tak oficiálním 
přípravným centrem.

Magda Jíšková, Šárka Jeřábková

Ukliďme si Hlubokou!

Poděkování z Krušice za dresy

Jednoho zářijového dne se skupina 18 studentů a 3 dospělých pod vedením 
Lucie Váchové a  její přítelkyně Saoirse Kane z Townshend mezinárodní 
školy rozhodla udělat něco pro naše životní prostředí. Uklidili vyhlídku 
pod zámkem a cestu kolem Munického rybníka až k ZOO.

Mládež se chystá tuto akci opakovat a  zve každého, kdo má zájem 
pomoci.

Bližší informace na Lucivach@seznam.cz

Vážený pane starosto,
píšu ještě po včerejším telefonátu jeden velký děkovný mail.
Fotbalové dresy mají v Kruščici velký úspěch. Děti mají nejhezčí dresy 

v místní soutěži žáků. Jsou za to moc rádi. Hlásí si mi nové a nové děti a již 
pro ně nemám dresy. Tak já na základě našeho telefonátu doobjednám 6 
nových větších dresů u firmy RadanSport.

Děkujeme moc!!!
Standa Havel
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KARLŮV 
HRÁDEK

Venuše z Karlova Hrádku
Ve čtvrtek 19.  září byl jménem města Hluboká nad Vltavou a celého týmu odborníků a veřejnosti spolupracujících na projektu Karlův Hrádek 
uspořádán „Den otevřených dveří“ konaný v rámci archeologického výzkumu přímo na Karlově Hrádku. Archeologický výzkum zde prováděla od 
3. do 13. září Jihočeská univerzita, fakulta Archeologie. Má nejen badatelské a pedagogické cíle (je součástí terénní praxe studentů archeologie), 
ale přispívá směrem k odborné i široké veřejnosti k propagaci studia archeologie a dalších oborů na Jihočeské univerzitě a hradu jako jedinečné 
zachovalé karlovské památky. V rámci výzkumu proběhly také zajímavé přednášky a setkaly se s velkým zájmem okolní veřejnosti. Na setkání se 
návštěvníci dozvěděli informace přímo v terénu a odborníci popisovali průběh a výstupy právě proběhlého archeologického výzkumu.

Těžko najít další tak tajuplné řemeslo plné 
hádanek, nápovědí a  tajemství, jako je 
archeologie…

Zatím se v útrobách Karlova Hrádku nenašla 
žádná sexy soška místní Venuše od Purkarce, 
nicméně nalezené důkazy bývalého osídlení 
tohoto místa jsou skutečně triumfální. Pro 
zajímavost: ta historie je pravěká. Z nejspodnější 
vrstvy vykopaných sond bylo vyzvednuto 
několik úlomků pravěké keramiky, která 
předchází dávno a dávno časům vzniku tohoto 
hradu! Není divu: Když se podíváme shora na 
místo s ruinami Karlova Hrádku, vidíme u jeho 
paty koryto řeky Vltavy. Je víc než logické, že od 
dávných věků tady bylo výhodné místo kontroly 
nad řekou a zřejmě proto tady byli lidé usazeni 
od nepaměti.

Veřejnost i  média přišla na den otevřených 
„dveří“ či vlastně prošla pomyslnou hradní 
bránou, aby si poslechla nové informace 
a „osahala“ první výsledky bádání.

Hrádek nedávno přešel do majetku města 
Hluboká, a  město se k  situaci postavilo 
zodpovědně. Začalo připravovat a  realizovat 
projekt záchrany a  ochrany a  také propagace 

Karlova Hrádku. S ohledem na turistický ruch 
je nutné prostor zakonzervovat a  ochránit. Už 
odstranění náletu stromů a  keřů zviditelnilo 
prostor i  očím laiků. Loni v  létě díky setkání 
starosty Tomáše Jirsy a  rektora Jihočeské 
univerzity došlo k  memorandu o  vzájemné 
pomoci. Archeologický ústav Filozofické 
fakulty jihočeské univerzity se „případu Karlova 
Hrádku“ ujal. Jedná se o široký a velmi pozitivní 
zájem z  pohledu propagace turistického ruchu 
a ochranu památky z pohledu památkové péče. 
Je třeba ochránit ohrožené místo Hrádku, 
zabránit jeho devastaci, například odvážení 
kamenného materiálu z  tohoto místa, ochránit 
je před chátráním a  rozrušováním přírodními 
vlivy, i před vandaly a také zdokumentovat jeho 
historii ohleduplným výzkumem…

Odborníky oslovila krása a  historická 
tajuplnost této relativně malé lokality. Výhodou 
je její dobrá přístupnost a  další výjimečné 
benefity – proto začali uvažovat, jestli by nešlo 
archeologický památkový zájem posunout ještě 
kousek dál. Připravili tedy projekt pracovně 
nazvaný „výzkumné a  výukové středisko 
archeologie JU.“ To znamená při dodržení 

všech pravidel památkového zákona při 
archeologickém výzkumu památkové péče 
posunout bádání v  historii místa ještě do 
didaktické a popularizované památkové formy. 
Připravili letos několik projektů. Například 
provedli realizaci dokumentace veškeré 
„hmoty,“ tedy vše, co z  této památky vykukuje 
nad zem. Modely hrádku jsou připraveny 
i v animačních podobách. A v létě byl realizován 
první archeologický výzkum na této památce, 
který proběhl jako povinná praxe studentů 
archeologie. Tady se studenti prvních 14  dnů 
v září učili profesním postupům archeologické 
praxe a  věřte, že jsou to nehorázné hromady 
těžkých kamenů, které studentům prošly 
rukama… Protože tady samozřejmě nelze 
použít žádnou techniku, vše se musí provádět 
s opatrností a odbornou citlivostí, žádné stroje 
použít nelze. Poctivě odvedená práce přinesla 
skvělé nálezy, i  když můžeme konstatovat, že 
věda opravdu bolí! Je to perná práce, než se 
dostanete do vrstvy, která archeology zajímá, 
což bylo v  tomto případě více jak metr a  půl 
hluboko. Cílem bádání bylo vykopat dvě sondy, 
které měly zjistit, kolik se toho pod vrstvou 
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z  dneška ukrývá z  dávné minulosti. Jak je to 
zachováno, zda porušeno vnějšími vlivy  – 
protože zdivo hrádku zcela evidentně mizelo 
při stavbě okolních domů při odvozu velkých 
kamenů. Jestli to vůbec bude lokalita vhodná 
i pro studijní výuku.

Najít správné místo pro sondu je důležité. 
Je třeba dotknout se míst, která mají ve stavbě 
nějaký význam, a který osvětlí badatelské otázky 
o  funkci stavby a  minulém životě v  těchto 
místech. Odpovědi přinesly. Zdá se, že na hradě 
vzplál i  požár, o  čemž svědčí změněná barva 
zdiva… a třeba se podaří zjistit, proč a kdy tady 
hořelo…

Na přesnou dataci všech nalezených věcí 
a osídlení zde je ještě brzo, nicméně odborníci 

mají za doložené, že na místě Karlova Hrádku 
se jednalo o  docela masívní osídlení. Na 
pouhých pár metrech čtverečních, kde provedli 
výzkumné výkopy, se podařilo získat několik 
desítek zlomků keramiky. Z  toho usuzují, že 
tento prostor byl z  nějakého strategického 
důvodu osídlen, zatím se neví, do jaké míry 
byl opevněn, do jaké míry souvisí se stávající 
architekturou tohoto místa…

Nálezy na Karlově Hrádku přinesly mnohá 
překvapení. Krásný důkaz toho, že my lidé se už 
po staletí chováme podobně – na nalezeném, ze 
střepů poskládaném torzu misky a dalších nádob 
už tehdy byla na spodním dnu vyryta značka. 
Archeologie nedokáže jednoznačně odpovědět, 
oč se jedná, může to být nějaké magické znamení, 

označení dotyčného výrobce či značka sběratele. 
Pro archeology je ale značka důkazem toho, že 
nádoby vznikly na hrnčířském kruhu nějakého 
hrnčíře, který označení používal, tudíž budou ty 
nádoby přibližně stejně staré a  zřejmě pochází 
ze stejného místa. Myslí si, že jde o věc unikátní 
a dokonce porovnávají otisk s podobnými, nikoli 
úplně totožnými, přesto ale velmi podobný znak 
byl nalezen na historické keramice na Vyšehradě. 
A ta se pohybuje ve 13. století…

Nalezené úlomky zvířecích kostí poblíž místa, 
kde zřejmě bylo topeniště, zase dokazují, že 
naši předci určitě nebyli vegetariáni a  rádi si 
pochutnali na pečínce. O  tom, o  jaké kosti se 
jedná, zjistí další výzkum odborníků. Dalším 
unikátem, který archeologové vynesli na světlo 
světa je i  drobná glazovaná keramika, z  doby 
zřejmě 13. –14. stol, jedná se zřejmě s největší 
pravděpodobností o  nějaký import  – tedy už 
tehdy jsme obchodovali a dováželi zboží zdaleka. 
A  už tehdy se také vedle nádobí pro dospělé 
vyrábělo nádobíčko pro malé strávníky či jejich 
panenky. Případně pak malé bezvýznamně se 
tvářící želízko je naopak unikátní záležitost: 
je to součást dveřního či nábytkového zámku. 
Kování a ozuby pomáhaly při posunu klíče.

Dnes už archeologie není jen krumpáč a lopata. 
Studenti se neučí jen odkryvnou techniku, jak 
postupovat směrem dolů a  registrovat nálezy 
z  určité vrstvy. Spolupráce s  pedagogy, vědci 
dalších profesí, které k  problému mají co říct, 
to je teď budoucnost pátrání v  minulosti. Na 
vše navazuje nejmodernější technika laboratoří 
a  dalších pracovišť, které dokážou nálezy 
dále vyhodnotit, určit a  osvětlit tak spoustu 
nezodpovězených otázek. Věda aplikuje 
nejmodernější technické disciplíny…

Náš seriál na pokračování, o bádání v historii 
Karlova Hrádku i  o  jeho budoucnosti, bude 
samozřejmě pokračovat. Držme palce všem, 
kteří mu pomáhají nalézt svoji minulost 
i budoucnost.

Karlův Hrádek
1357 první písemná zmínka
1958 památkově chráněn českým státem
2018 ve vlastnictví města Hluboká nad Vltavou
2019 zahájeny záchranné práce

Hledám slečnu/paní na hlídání 2,5 roku 
starého syna v Hluboké nad Vltavou – Zámostí 
(rodinný dům) v termínu 11. 11.–29. 11. 2019, 
6.00 –16.00 hod (pouze všední dny). Odměna 
20.000 Kč. Více informací na tel. 774 434 501.

Uvažujete o  firemní akci v  bowlingové 
herně? Zbývá několik málo volných termínů 
v listopadu a prosinci. Děkujeme za Váš zájem 
o naší hernu a těšíme se na Vaši návštěvu.
rezervace: 723 598 858

Koupím STARÉ peřiny tel. 606 514 445.

Josef Jurka – VO průmyslového zboží, Vltavská 
1011, Hluboká nad Vltavou

LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB 
PORCELÁNU A SKLA
(talíře, mísy, šálky, podšálky, mlékovky, 
cukřenky, konvice, dekorované soupravy,
růžový porcelán, exkluzivní soupravy, cibulák, 
odlívky, svícny, vázy…) Těšíme se na Vaši 
návštěvu.
Otevírací doba: Po – Pá 8,00 – 15,30
Tel. 387 965 492, 603 550 963

KARLŮV 
HRÁDEK
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Obnovený křížek

U nové cyklostezky potkáte na rohu Podskalské louky u odbočky směrem 
ke sportovnímu areálu, proti půvabnému kamennému domu, postavenému 
knížecí rodinou Schwarzenbergů, obnovený kříž na kamenném podstavci.

Zeptali jsme se paní Zemanové a paní Štěpánkové, které poblíž bydlí, 
jestli něco znají o historii křížku a obě se v  líčení historie shodují. Paní 
Zemanová říká, že podle slov jejího muže bývala kdysi v  jejich domě 
četnická stanice a  „jeden četník v  těžké životní situaci naproti stanici 
obrátil služební zbraň proti sobě, na místě skonal a kníže Schwarzenberg 
na tom místě křížek vystavěti nechal.“ Smutná událost z dob Rakouska 
Uherska. Muž se zastřelil z  důvodů, které dnes už neznáme. Nešťastná 

láska? Zlá manželka? Nemoc? Kdo ví. Křížek byl právě znovu instalován 
a  bude tak i  nadále připomínat smutnou událost v  životě lidském 
a kolemjdoucí si budou moci připomenout, že svět je někdy krásný, někdy 
smutný. Na křížku bývala i  schránka, která v  sobě skrývala dokument 
událost připomínající. Dokument už je ale ztracený. Paní Štěpánková, 
která se za obnovu křížku velmi přimlouvala, říká, že vedle kříže rostly 
dva fialové šeříky. Pokud budou zasazeny znovu, ráda o ně bude pečovat.

Zastavte se tedy někdy v tichém rozjímání anebo položte na kamenný 
schůdek květinu pro četníka z dávných časů.

SÚRAO stahuje žádosti o stanovení průzkumných území, vychází tak 
vstříc obcím
■ Správa úložišť radioaktivních odpadů která je pověřena výběrem lokality 
pro hlubinné úložiště, stahuje žádosti o stanovení průzkumných území ve 
všech devíti lokalitách.
(Týká se i našeho kraje, lokality Janoch u Temelína. pozn. redakce)
„Slíbili jsme obcím, že vyjdeme maximálně vstříc jejich požadavkům. 
A tímto krokem naplňujeme právě jeden z nich. Chceme ukázat, že z naší 
strany nejde jen o  obecné proklamace, ale o  konkrétní aktivity,“ uvedl 
ředitel SÚRAO Jan Prachař, který právě komunikaci považuje za klíčovou.
Nové žádosti o průzkumná území SÚRAO podá až poté, co bude schválen 
zúžený počet 4 vybraných lokalit (předpoklad do poloviny roku 2020). 

Po zúžení počtu lokalit bude následující fáze, kdy SÚRAO bude ověřovat 
informace v  hloubce, tedy prostřednictvím průzkumných prací, včetně 
vrtů. Vrty a jejich důkladný rozbor potvrdí nebo vyvrátí informace, které 
SÚRAO získala ve stávající fázi, tedy ve fázi geologického měření na 
povrchu.
Účelem těchto kroků bude výběr bezpečné lokality se stabilním a kvalitním 
geologickým masívem. Současně obce získají nárok na finanční příspěvky 
dle atomového zákona. Využít je mohou například pro zlepšení 
infrastruktury nebo další potřebné investice obce.

(z časopisu Zpravodaj správy úložišť radioaktivních odpadů, léto 2019)

HISTORIE
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HISTORIE

Neznámá historie hotelu Podhrad

Zajímavost, kterou jsme objevili na facebooku „Paměť národa Jihočeský 
kraj,“ překvapila i místní pamětníky. Nicméně zřejmě je pravdivá. Pokud by 
se našel někdo, kdo k této informaci má nějaké další podrobnosti, budeme 
rádi, pokud kontaktujete redakci. Děkujeme.

Hotel Podhrad v  Hluboké nad Vltavou má dlouhou a  také pohnutou 
historii. V letech 1948-49 se díky hoteliérovi Bohuslavu Vondráškovi stal 
zázemím a výchozím bodem pro ilegální odchody za hranice. Odtud odešlo 
do svobodného světa více než 30 osob, často významných předúnorových 
představitelů armády a  politické scény. Mezi nejvýznamnější patřil 
například generál Václav Vlček. Z  Hluboké k  šumavským převaděčům 
odvážel emigranty služebním vozem praporčík SNB Miroslav Pokorný 
(foto 1), který se do protikomunistické činnosti zapojil ze skutečného 
přesvědčení a nikdy si emigrantům neřekl o žádnou odměnu. Začátkem 
roku 1949 již byla na půdě hotelu připravena radiostanice, kterou měl 
proškolený dobrovolník Rudolf Lohonka (foto 2) udržovat spojení mezi 
centrálou CIC v Bavorsku a odbojovou skupinou profesora Karla Nigrína 
(foto 3). V  lednu 1949 však agent  – chodec Leopold Hájíček (foto 4), 
který radiostanici obstaral, porušil zásady konspirace, když místo úkrytu 
v  hotelu Podhrad navštívil svou matku v  Českých Budějovicích a  byl 
zatčen StB. To již byla postupně infiltrována i  pražská část Nigrínovy 
skupiny a v březnu 1949 došlo k rozsáhlému zatýkání.

zdroj: Pamět národa jižní Čechy
www.facebook.com/pamet.naroda.jiznicechy

V  diskuzi na fcb se k  příspěvku objevila i  vzpomínka na ženu pana 
Vondráška, údajně „byla nejlepší a  nejhodnější kuchařka v  mateřské 
školce, na Podhradě z druhé strany měla malý byt a žila v něm…“

Kdo byl Karel NIGRÍN?
* 29. 2. 1904 Nové Strašecí (okr. Rakovník) – † 21. 6. 1982 Praha

skaut, politický vězeň, zakladatel K  231, středoškolský profesor, 
beletrista, kulturní a vlastivědný publicista, autor turistických průvodců 
a překladatel z angličtiny.

Profesor Karel Nigrín byl významným účastníkem druhého i třetího 
odboje. Za války ho nacisté odsoudili k trestu smrti, ale podařilo se mu 
utéct až do Anglie, kde pracoval pro exilovou vládu. Podruhé ho k trestu 
smrti odsoudil komunistický režim, trest byl zmírněn na pětadvacet let, 
z  nichž si odseděl sedmnáct. V  roce 1968 spoluzaložil Klub bývalých 
politických vězňů (K231) a stal se jeho předsedou. Zemřel v roce 1982 
ve věku osmasedmdesáti let.

Za války působil v  londýnské emigraci a během pobytu v zahraničí 
shromažďoval tiskovou dokumentaci k  období 2. světové války 
a československého odboje. V poválečných letech tuto sbírku soustavně 
doplňoval.

Ve sbírce je shromážděno 108 titulů českých a  slovenských 
odborných publikací, svazky prací E. Beneše, beletrie, cizojazyčné 
knihy pojednávající o ČSR, odborná a faktografická literatura, anglické 
překlady prací E. Beneše, T.G. a Jana Masaryka, H. Ripky a Karla Čapka. 
Ve sbírce jsou také tituly československých emigrantských novin, 
sborníků a jiných periodik. Cennou část tvoří rukopisné tituly vlastních 
prací a studií Karla Nigrina – texty vzpomínek na odbojovou činnost, 
sborník o odboji na Moravském Slovácku na podzim 1939 a různorodá 
odbojová dokumentace.

V  roce 1939 uprchl gestapu z  uherskohradišťské nemocnice do 
Francie, kde nejdřív učil na střední škole a  poté působil jako ředitel 
informační sekce Československého národního výboru. V  červnu 
1940 odešel do Anglie, kde působil na Československém ministerstvu 
zahraničních věcí.

Dne 6. února 1949 byl zatčen Státní bezpečností a v červnu 1949 byl 
Státním soudem odsouzen za velezradu na doživotí. Podle rozsudku měl 
pomoci řadě osob odejít do exilu. Amnestií mu byl trest snížen v roce 
1955 na pětadvacet let. V roce 1966 byl propuštěn z vězení. V roce 1968 
byl zvolen do čela prozatímního ústředního výboru K 231. Po srpnové 
okupaci se stáhl do ústraní. Až do své smrti žil pod drobnohledem 
Státní bezpečnosti.

Klub bývalých politických vězňů (Klub 231, K 231) byla organizace 
sdružující politické vězně komunistického režimu uvězněné mezi 
únorem 1948 a počátkem šedesátých let. Založena byla 31. března 1968 
v  Praze, předsedou přípravného výboru se stal prof.  Karel Nigrín, 
tajemníkem byl zvolen Jaroslav Brodský; za členy se brzy hlásilo 
z  celé ČSSR na 80 tisíc lidí. Po srpnové invazi byla organizace Klub 
231 jako „jedno z  center kontrarevoluce“ zakázána a  rozhodnutím 
státních orgánů rozpuštěna. Řada představitelů Klubu 231 po okupaci 
emigrovala, např.  tajemník J. Brodský nebo předseda dokumentační 
komise klubu Ota Rambousek. V  roce 1990 na Klub 231 navázala 
Konfederace politických vězňů Československa (nyní Konfederace 
politických vězňů České republiky). Jméno Klub 231 resp. jeho zkratka 
K 231, pod nímž je organizace známa nejvíce, je odvozeno od zákona na 
ochranu lidově-demokratické republiky (zákon č. 231/1948 Sb.), podle 
nějž byla většina politických vězňů odsouzena.
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Používáte zdravý rozum?
anebo se necháváte opít rohlíkem?

INFORMACE

Rozesíláte známým lživé řetězové maily? Čtete a šíříte příspěvky z různých dezinformačních webů? Vážně vám nevadí, že jim každým otevřením 
článku zvyšujete čtenost a přinášíte zisk? Že děláte reklamu webům, které sleduje BIS – Bezpečnostní informační služba? I tyto weby mohou za 
současný marasmus u nás, jsou mezi námi voliči, kteří jim věří. V každém z nich prostě najdete jen lež a manipulaci, netřeba vědět, kterou konkrétně. 
Je to zbytečné. Bez kritického myšlení z naší strany to skutečně nepůjde. Pokud nevíte, které weby to jsou, tady máte informace…

Dezinformační web je internetová stránka, 
která zveřejňuje tendenční informace s  cílem 
zmanipulovat čtenáře ke změně názoru, chování 
či vyvolání názorové nejistoty.

Existuje více žánrů dezinformačních webů. 
Obecně lze tvrdit, že dezinformační weby 
poskytují jiný způsob výkladu ideologie 
dominující ve společnosti a  jiný způsob výkladu 
mediovaných informací. Dalším identifikačním 
znamením jsou senzační titulky, které často vůbec 
nekorespondují s  tématem článku, který se pod 
daným titulkem skrývá. Dezinformační weby 
často šíří konspirační teorie, falešné zprávy – fake 
news nebo poplašné zprávy  – hoaxy. Své pojetí 
pravdy pak maskují jako „alternativní fakta“ 
(odtud někdy používané označení „alternativní 
média“) a  atakují zavedená média obviňováním 
ze lží a zatajování faktů. Dezinformačním webům 
často chybí dohledatelný zdroj. Nejde přitom 
jen o původ článku, ale i o jeho autora (oblíbený 
autor „redakce“) nebo majitele/provozovatele 
webové stránky. Pochybnosti o serióznosti článku 
nebo webového média lze potvrdit nebo vyvrátit 
pomocí techniky zvané fact-checking.

Vybrané české dezinformační weby 
analyzovala v  březnu 2016 studie Fakulty 
sociálních studií Masarykovy Univerzity 
„Analýza manipulativních technik na vybraných 
českých serverech“. Analýzou článků na 
serverech Sputnik, AC24, Parlamentní listy a Svět 
kolem nás byl vyvozen závěr, že v  téměř 40  % 
vybraných článků se objevovala manipulativní 
technika svalování viny, v  cca  34  % zveličování 
a  fámy, v  téměř 18  % případů neopodstatněné 
nálepkování a téměř 8 % článků obsahovalo názor 
autora. Manipulace na sledovaných serverech 
(s  výjimkou webu Svět kolem nás) nebyla ve 
formě manipulativních obrázků či videí. Přibližně 

1/3 zpravodajství (30,2 %) zmiňovala Rusko. Tyto 
zmínky byly v  63,6  % s  neutrálním vyzněním. 
Články vyznívající pro Rusko pozitivně i kriticky 
byly zastoupeny přibližně stejně. Pořadí deseti 
nejvíce zmiňovaných politiků bylo následovné 
(1.–10. místo): Miloš Zeman (toho času prezident 
ČR), Andrej Babiš (toho času ministr financí 
ČR), Vladimír Putin (toho času prezident 
Ruska), Bohuslav Sobotka (toho času premiér 
ČR), Angela Merkelová, Si Ťin-pching, Miroslav 
Kalousek, Barack Obama, Donald Trump, Recep 
Tayyip Erdoğan.

Kromě zmíněných manipulativních technik 
dezinformační weby své články často falešně 
zaštiťují odborníky, jejichž jména ale často nejsou 
příliš známá nebo dohledatelná.

Obrana proti dezinformacím
Bezpečnostní informační služba považuje 
proruské dezinformační weby za jednu ze 
součástí systému ruské hybridní strategie 
a  součást krycí kouřové clony, v  níž a  za níž se 
kryjí jiné zásadnější aktivity s  vazbou na Rusko 
a  jeho zájmy. Výroční zpráva Bezpečnostní 
informační služby za rok 2017 sděluje: „Drtivá 
většina dezinformačních webů v  českém jazyce 
je dílem českých (ideologicky motivovaných 
a přesvědčených o  škodlivosti NATO, EU, USA, 
liberální demokracie či prvoplánově proruských) 
občanů, které nepodporují ruské entity.“

Za bezpečnostní hrozbu označila dezinformační 
weby ve své výroční zprávě za rok 2018 Národní 
centrála proti organizovanému zločinu služby 
kriminální policie a  vyšetřování (NCOZ). Podle 
ní tato média mohou výrazně podporovat 
vyhraněnost a  radikální názory svých čtenářů, 
diváků či posluchačů. Existuje určitá míra synergie 
mezi alternativními médii a  populistickými 

subjekty, které vzájemně sdílejí stejná témata 
i názorové postoje a šíří domněnky, poplašné zprávy 
a  konspirační teorie. Šířením dezinformací jsou 
i mobilizační kampaně některých politických hnutí, 
které jsou založeny na vytváření atmosféry strachu, 
hrozeb z  určitých skupin obyvatel a  podněcování 
nenávisti.

Roku 2018 vznikla v České republice skupina 
„elfů“ pro aktivní boj s  internetovými trolly, 
kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu. 
Inspirovala se Litvou, kde podobná skupina 
působí již pět let a má stovky členů. Zdejší elfové 
jsou studenti, lékaři, učitelé, hasiči, podnikatelé, 
kybernetičtí specialisté, umělci, řemeslníci, 
vědci, policisté, vojáci i  některé veřejně známé 
osobnosti. Elfové svou identitu tají a  věnují 
se monitorování internetu jako dobrovolníci 
ve svém volném čase. Cílem elfů je odhalení 
falešných facebookových účtů, nebo konkrétních 
šiřitelů řetězových e-mailů se lživými nebo 
nenávistnými informacemi. Jazykovým rozborem 
zjistili, že někteří opakovaně používají rusismy. 
Jsou schopni vystopovat v  kyberprostoru 
konkrétní původce a vytvářejí i databázi rozborů 
nejčastějších řetězových e-mailů, kde budou 
dezinformace uvádět na pravou míru. Elfové jsou 
také za facebookovým profilem Smějící se bestie 
nebo twitterovým účtem Občanská výchova.

Dezinformační weby v České republice
V  České republice začal vzrůstat počet 
dezinformačních webů v roce 2014. Jejich seznam 
byl zveřejněn na stránkách časopisu Respekt, 
na webu Neovlivní.cz a  uvádí ho Think-tank 
Evropské hodnoty. Svůj seznam dezinformačních 
webů má i  Ministerstvo vnitra, je ale neveřejný. 
Společným rysem těchto webů je, že nelze 
dohledat zdroje jejich financování.

Hlavní proruské a dezinformační weby
Seznam uveřejněný Hospodářskými novinami na základě seznamu Neovlivní.cz, sestavený 
podle návštěvnosti za listopad 2018:
ParlamentniListy.cz – původně součást společnosti OUR MEDIA Michala Voráčka, od roku 
2016 je většinovým vlastníkem senátor Ivo Valenta. Přispěvateli jsou např. Petr Žantovský, Petr 
Hájek, Stanislav Novotný, Tereza Spencerová, Jan Schneider (ČSSD), ad. Přetiskují i články ryze 
prokremelských serverů.
cz.sputniknews.com  – oficiální ruská státní rozhlasová stanice a  zpravodajská agentura, 
následovník Hlasu Ruska
AC24.cz – provozuje podnikatel Ondřej Geršl
Aeronet.cz – autoři příspěvků se skrývají pod pseudonymy, vlastník domény skrytý.
ProtiProud.cz – patří do obchodního portfolia OUR MEDIA, a. s., většinového majitele Michala 
Voráčka, vydavatelem je pravá ruka bývalého prezidenta Klause Petr Hájek
Zvedavec.org  – založil v  září  1999 československý emigrant Vladimír Stwora, který žije 
v Torontu. Web zveřejnil antisemitský příspěvek, za který byl Stwora roku 2009 pravomocně 
odsouzen k podmíněnému trestu.
Vinegret.cz – portál v ruštině určený Rusům žijícím v Česku. Vydavatelem je společnost ArtLab 
Service vedená Jurijem Mirzoevem z Moskvy a Janem Němečkem.

NWOO.org (New World Order Opposition) – web řídí šiřitel konspiračních teorií Jan Korál. 
Antisemita a tajemník ANM Jan Korál je hospodářem tzv. Výboru národní kultury.
Rukojmi.cz  – doménu zaregistroval v  březnu 2015 ostravský podnikatel Marcel Kryl, 
šéfredaktorem serveru je Břetislav Olšer.
SkrytaPravda.cz – doména je registrovaná na jméno Petr Pokorný. Stejný člověk vystupuje jako 
hlavní autor webu i jako jeho provozovatel.
VlasteneckeNoviny.cz  – provozuje mediální skupina Alfa Libera,  o.  s., která až do podzimu 
provozovala hned několik webů, které šířily proruské vidění světa. Šéfredaktorem je Radek 
Velička. Roku 2015 se součástí tohoto webu stal jiný prokremelský web Stalo-se.cz, který 
provozoval Radek Velička, Alfa Libera, o. s.
EuroDenik.cz — vydavatelem je firma EKO Velari,  s.  r.  o. se sídlem v  pražském Bubenči. 
Společnost je ze 100  % vlastněna ruskými občany. Tři čtvrtě společnosti vlastní podnikatel 
Valeriy Khegay s trvalým bydlištěm v Moskvě. Zbylých 25 % patří Varvaře Bantser, která má 
podle volně dostupných informací bydliště v ruském Vladivostoku.
BezPolitickeKorektnosti.cz – za webem stojí Radek Velička a Alfa libera, o. s.
FreeGlobe.cz – patří do obchodního portfolia OUR MEDIA, a. s.
Výčet dezinformačních webů by mohl pokračovat...

zdroj: wikipedia
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Jmelí – symbol Vánoc, nebo nebezpečný parazit?

Většina z  nás má jmelí spojené s  atmosférou Vánoc, kdy jmelí vytváří 
kulisu nejkrásnějších svátků roku. Velmi významné jsou i léčebné účinky 
jmelí, protože snižuje krevní tlak, podporuje léčbu některých nádorových 
onemocnění a  tlumí bolesti hlavy. To jsou všechno pozitivní přínosy, 
nicméně během posledních let se na jmelí začínáme znovu více dívat jako 
na parazita, který ničí stromy a následně celou krajinu.

Jmelí bílé (Visum album) je poloparazitický druh, který roste v Evropě 
na listnatých stromech, jako jsou např. jabloně, topoly, břízy, javory, lípy, 
jeřabiny, akáty  atd. Příliš se mu nedaří na ořechu, platanu, dubu nebo 
buku. Může se vyskytovat i na jehličnanech – na borovicích a jedlích.

Když se na jmelí díváme z pozice pěstitele nebo zahrádkáře, tak se jedná 
o nebezpečného škůdce, který sice v zimě může vypadat hezky zeleně, ale 
dlouhodobě hostitelský strom vysaje, ten přestane rodit a následně zahyne.

Jmelí sice zpočátku roste velmi pomalu, ale když se dobře uchytí, 
začne růst až explozivně, a  tím odčerpá ze stromu hodně živin, vody 
i minerálů. Současně se jmelí stane semeništěm pro další stromy, kdy ptáci 
ho přenesou do okolí a výsledkem může být zamořená celá zahrada, park 
nebo krajina.

První negativní příznaky u  hostitelských stromů jsou pomalejší růst, 
snížená tvorba květů a plodů. Strom je celkově oslabený, napadají ho další 
houbové choroby, škůdci a  následně je křehký a  lámavý, což znamená 
nebezpečí pro okolí. Posledním stádiem je odumření celého stromu.

Situace začíná být vážná ve Zlínském a  Moravskoslezském kraji, kde 
jsou již vypisovány dotace pro obce na likvidaci jmelí a uvažuje se o tom, 
že jmelí bude zařazeno mezi invazivní druhy, jako je např. bolševník nebo 
křídlatka.

Ochrana proti jmelí je velmi složitá a není moc účinná. Základem je 
vyřezávání a  likvidace jmelí v  počátečních fázích vývoje. Pokud budete 
mít na zahradě jmelí, tak se snažte být nemilosrdný a  zasáhněte včas. 
V některých místech se snaží používat aplikaci růstových aktivátorů, které 
má jmelí vysílit v zimním období, ale účinek je sporný. Pokud máte levný 
zdroj vody, je velmi vhodné se snažit stromy zalít před zimou.

Negativní efekt jmelí se ještě více projevuje v posledních pěti letech, kdy 
máme sucho. Stromy snižují svoji obranyschopnost a  to pomáhá vývoji 
všech škodlivých organismů včetně jmelí. Až půjdete v zimě hlubockou 
krajinou, tak si všimněte, jak moc se již jmelí vyskytuje kolem nás.

Na přiložených fotografiích je lipová alej, která byla v Zámostí vysázená 
ve 30. letech minulého století a  sousedila s  naší zahradou. Ve stínu 
těchto lip jsem vyrůstal a  byla ozdobou naší zahrady. Dnes již musela 
být polovina aleje vykácena a druhou polovinu kácení čeká. Je to smutná 
proměna krajiny, takže zasáhněte včas, ať vám krása stromů na zahradách 
zůstane. Pokud se to nepodaří, budete muset vysázet stromy nové, které 
mohou mít odolnost ke jmelí, ale obávám se, že mohou být napadeny 
jinými škodlivými organismy. Jednodušší je stromy udržet při životě, než 
vysazovat nové.

Aleš Raus ml. člen Rady města

Chcete být první, kdo se dozví, co se u nás něco děje? 
 

Pak je tady pro vás služba města 

 Mobilní rozhlas 

Zaregistrujte se ZDARMA a budete vždy včas informováni. 
Přes registrační formulář na adrese: hlubokanadvltavou.mobilnirozhlas.cz 
Přes registrační leták – odevzdáním vyplněného ústřižku registračního letáku. 
Stažením aplikace Mobilní rozhlas ZDARMA: mobilnirozhlas.cz/mobilni-aplikace 

Budete dostávat především e-maily o aktuálním dění, jako je upozornění na odstávky energií, čištění 
Vaší ulice, pozvánky na kulturní a sportovní události a mnoho dalšího. 

 

Děkujeme, že s námi přecházíte na nový systém komunikace! 
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Když voda přináší otázky… a možná i odpovědi

Hned na úvod otázka první a  zásadní: 
„Dovedete si představit život bez vody?“ 
Sotva lze říci jinou odpověď než jasné „NE!“ 
A  odpovíme tak nepochybně všichni. Druhá 
otázka už tak jednoznačnou odpověď mít 
nemusí: „Dovedete si představit podzim 
v Hluboké nad Vltavou bez Mezinárodního 
filmového festivalu Voda Moře Oceány?“ 
Někdo možná odpoví: „Jaký festival?“ Někdo 
řekne: „Byla by škoda, kdyby nebyl, ale co by 
se dalo dělat.“ A mnozí z nás razantně řeknou 
„Ne, to tedy nedovedeme!“.

Protože festival, který se letos konal ve 
dnech 11. až 15.  září už pošestnácté, patří 
jak svou délkou trvání, tak intenzitou, 
zajímavými náměty a  osobnostmi beze sporu 
k  nejvýznamnějším akcím v  našem městě. 
Protože díky desítkám soutěžních filmových 
snímků, fotografií a besed nás přivádí do míst, 
která by nám jinak zůstala neznámá. A protože 
nás motivuje dívat se na svět a přírodu v nových 
a často netušených souvislostech, které bychom 
asi v každodenním chvatu, shonu a zaběhnutém 
způsobu přemýšlení neobjevili.

Je tedy čas na otázku třetí: Jaký byl XVI. 
ročník MFF Voda Moře Oceány?
Z  pohledu čísel: na festivalu bylo celkem 
promítnuto 27 filmů z  devíti zemí světa, 
odborná porota je hodnotila v  sedmi 
kategoriích. Filmové snímky opět 
charakterizoval široký záběr různých námětů, 
z nichž většina měla výrazné environmentální 
poselství, alarmující k záchraně devastovaného 
prostředí vod slaných i sladkých. Z uvedených 
filmů jmenujme například film režiséra 
z  USA, Eika Duerra, Jsem voda  – dávám ti 
život. Pozoruhodný byl také film francouzské 
produkce Zkáza Středozemního moře, 
odhalující důsledky přelidnění, turistiky, 

klimatických změn, znečištění a nepřirozených 
úprav pobřeží. Domácí, tedy českou filmovou 
tvorbu, zastupoval mimo jiné poutavý snímek 
Vltavský triptych režiséra Josefa Krčka, který 
ve třech částech představuje Vltavu současným 
pohledem i  vzpomínkami pamětníků staré 
řeky, od pramene k ústí, nad vodou i pod vodou 
během čtyř ročních období. Příběh doprovází 
stejnojmenná Smetanova symfonická báseň.

Další číslovkou, spojenou s  festivalem, 
je trojka. Tři mimořádně zajímavé výstavy 
byly postupně slavnostními vernisážemi 
představeny v  KC Panorama, v  Residenci 
Hluboká a ve Wellness hotelu Diamant.

První výstavou byl fotoprojekt, nazvaný 
Spirit of Asia. Jak název napovídá, snímky 
zachycují zvláštní, tajemnou atmosféru Asie, 
kterou svými objektivy zachytili cestovatelé 
Lukáš Socha a  Tomáš Vaňourek. Ti v  rámci 
cestovatelského projektu Zikmund100 
projeli 32 zemí světa po stopách Zikmunda 
a  Hanzelky, a  zdokumentovali místa, která 
slavní cestovatelé objevovali před půl stoletím.

Také druhá výstava měla autorský rukopis, 
tedy, spíše „fotopis“, cestovatelů Tomáše 
Vaňourka a  Lukáše Sochy. Fotovýstava 
Life Aquatic nabídla divákům soubor 
velkoformátových fotografií z  cest pod 
mořskou hladinu, opět jako součást projektu 
Zikmund 100.

I  třetí výstava byla inspirována vodou  – 
velkoformátové fotografie na téma Voda, říčky 
s  mokřinami představil jejich autor, zpěvák 
Dan Bárta.

V  řeči čísel nesmí chybět ani číslovka 2. 
Stejně jako každý rok, i  letos měl festival 
dvě novinky. Tou první byly tvůrčí dílny pro 
děti, které se konaly v  Galerii Knížecí dvůr 
a  v  Alšově Jihočeské Galerii a  byly doplněny 
Modlitbou za stvoření v kostele a vernisáží děl 

zpívajícího sochaře Patrika Vlčka.
A  druhou novinkou byl „Nedělní 

dýchánek“, workshop o  dýchání podle Wim 
Hofovy metody, kterým účastníky provedl 
Martin Vystavěl. Během dechového cvičení 
se vyplavují hormony, alkalizuje se tělo 
a  dochází k  propojení fyzické a  mentální 
roviny osobnosti. Výsledkem cvičení je 
nastartování práce imunitního systému, 
zlepšení koncentrace a kvality spánku, a  také 
posunutí hranice fyzického výkonu.

MFF Voda Moře Oceány z  pohledu „otců 
zakladatelů“ Steve Lichtaga a Jindry Soukala:
Jindřich Soukal: „Festival skončil před 

několika málo dny, stále ještě si dojmy a zážitky 
urovnávám a  vybavuji. Už teď ale vím, že ta 
očekávání, která vždy při přípravě programu, 
výběru hostů a  určování hlavní námětové 
linie máme, byla splněna. Dny festivalu byly 
hektické jako vždy a byly naplněné setkáváním 
s  lidmi, kteří mají společnou nejen vodu, ale 
především to, že čas s  nimi je obohacením. 
A  to bez nadsázky. Za všechny si dovolím 
jmenovat setkání s  vrakovou potápěčkou 
a popularizátorkou, držitelkou ocenění DIWA 
a členkou americké síně slávy potápěček Sabine 
Kerkau a její přednáškou na téma Expedice do 
hlubinných vraků, která mimořádně zaujala 
zaplněný sál v KC Panorama. Dalším, neméně 
zajímavým setkáním byla beseda s  hodně 
důležitou tématikou, nazvaná Zvítězí doba 
plastová? To je opravdu hodně zneklidňující 
a  stále narůstající problém, zanesení nejen 
oceánů a moří plasty, týká se celkově přírody, 
a  jak z  debaty vyplynulo, týká se stále 
naléhavěji i  České republiky. Této debaty se 
zúčastnili Soňa Jonášová z Institutu cirkulární 
ekonomiky, Jan Freidinger z  Greenpeace, 
cestovatel a  mořský biolog Evžen Ulman 
a  režisér, cestovatel, potápěč Steve Lichtag. 
Potěšilo mne mnoho diskusních příspěvků 
z  řad publika, které potvrdily, že tohle téma 
začíná oslovovat stále více lidí.

A  do třetice, úžasný byl také edukativní 
program pro děti „Záchrana mořských želv 
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a  ochrana oceánů před plasty“, velké téma, 
kterým nás provedla dobrovolnice z organizací 
Oceán dětem a Prales dětem Aneta Tonzarová. 
A  nesmím opomenout ani tradiční golfový 
turnaj, výpravu na Karlův Hrádek, koncert 
Dana Bárty a En.Dru na hlubockém náměstí… 
a  to ani nemluvím o  závěrečném galavečeru, 
který kromě vyhlášení výsledků přinesl hlavně 
zajímavá setkání a pohodovou atmosféru. Bylo 
toho prostě za těch 5 dní moc a moc a asi mi 
bude ještě chvíli trvat, než si všechno v hlavě 
poskládám tak, abych mohl více hodnotit. 
Nicméně už teď jasně vím dvě zásadní věci: Je 
skvělé, že se v  letošním roce výrazně zvýšila 
návštěvnost  – z  3 500 diváků a  účastníků 
festivalu v loňském roce jsme to letos „vytáhli“ 
na 4 200. A tou druhou věcí je, že jsem moc rád, 
že jsme opět mohli festivalové dění prožívat 
v  Hluboké nad Vltavou a  všem Hlubočákům 
za to děkuji!“

Steve Lichtag: „Co k  tomu našemu 
„festiválku“ říci? Asi především to, že jsme 
velmi rádi, že i letos za námi přijeli lidé z celé 
republiky i  ze světa, jimž není vztah člověka 
k  vodě a  přírodě lhostejný. Filmaři, jachtaři, 
potápěči, cestovatelé a  hlavně lidé, kteří mají 
zájem o  rozumnou ekologii, Protože právě 
téma ochrany a  záchrany přírody  – a  říkám 

záměrně přírody, ne jen vody, protože to nelze 
oddělovat – se stále více a více stává hlavním 
motivem filmových snímků a  tedy i  celého 
festivalu. Nechtěl by věci dramatizovat, ale 
cestuji po celém světě, a  když se vracím na 
místa, kde jsem byl třeba před deseti lety 
a  vidím, jak jsou proměněna ve smetiště, 
zanesena plasty, jak mizí původní rostlinné 

a živočišné druhy, jak se mění charakter toho 
místa, tak jsem přesvědčen, že směr, kterým 
náš festival jde, je nejen správný, ale vlastně 
jediný možný. A o to víc si cením všech, kteří 
festival spoluvytváří, ať už jsou to organizátoři, 
hosté nebo diváci. Díky!“

Lucie Burianová
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Hroznějovické setkání rodáků

Dne 29.  června  2019 jsme v  Hroznějovicích uspořádali setkání rodáků 
a přátel obce u příležitosti 640. výročí založení obce. Od 13 hodin se konala 
bohoslužba v kapličce sv. Izidora, kterou celebroval pan farář Josef Staněk. 
Současně ji doprovázel na varhany pan Jiří Zajíc a kapela Šumavanka.

V  místní hasičské zbrojnici byla připravena výstava a  promítání 
dobových fotografií s malým občerstvením.

Od 16 hodin v hospůdce „U Klomfarů“ hrála k tanci a poslechu kapela 
Šumavanka, díky hostinským bylo zajištěno dostatek občerstvení pro 
všechny účastníky.

Pro děti byl odpoledne připraven na hřišti skákací hrad.
Děkujeme za účast na naší oslavě panu starostovi města Hluboká nad 

Vltavou Ing.  Tomáši Jirsovi, Ing.  Aleši Rausovi,  Ph.D., všem rodákům 
a přátelům obce, protože i díky jejich hojné účasti se oslava vydařila.

Velké poděkování také patří všem, kteří se podíleli na přípravách 
setkání, za finanční příspěvek Městu Hluboká nad Vltavou a společnosti 
ČEZ v rámci akce „Oranžového roku“.

Romana Hovorková, Osadní výbor Hroznějovice

Hlubocký knižní bazar 2019 byl tradičně úspěšný
Po páté jsme se při Slavnostech vína společně setkali u našeho stánku plného knížek. Tradiční Hlubocký knižní bazar Pro radost dětí z Dětského domova 
Boršov nad Vltavou byl letos významný ohromným množstvím darovaných knih. Náš dům byl a stále ještě je zavalený stovkami svazků. Také letošní 
výtěžek 9750 Kč ze 195 prodaných knížek ukazuje na stabilní ochotu spoluobčanů pomáhat. Všímáme si, že návštěva našeho stánku se pro mnohé z Vás 
stává milou tradicí a z toho máme velikou radost. Děkujeme všem dárcům i kupujícím za podporu projektu Pro radost a těšíme se na další roky.

Simona a Ivan Nestávalovi
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Z MINULOSTI

O svatém Václavu

Lesnický den na Ohradě

Václav, nejstarší syn českého knížete Vratislava a  jeho manželky 
Drahomíry, se narodil roku 907 nebo 908. Měl pět sourozenců. Na rozdíl 
od současných vládců okolních zemí byl od mládí vzděláván ve vědách, 
což mu později, v době vladaření, v očích domácí opozice spíše uškodilo. 
Češi totiž, podle tehdejšího mravu, žádali ve svém čele knížete bojovníka 
a ne zbožného učence, kterým Václav byl. Po otcově smrti nastoupil na 
knížecí stolec ve věku 14 let, což byla tehdy mez dospělosti. Dobře však 
pochopil tehdejší „mezinárodní situaci“ a  k  zvýšení prestiže Čech si 
vyprosil u mladého saského císaře Oty II. vzácný ostatek – rámě sv. Víta.

Na pražském hradišti potom dal, v místě pohanského obětiště, zbudovat 
knížecí kostel tohoto svatého. Václav prý osobně pomáhal s jeho zděním 
a sotva tušil, že si staví svůj hrob.

Málo je známo, že byl Václav ženatý a s manželkou měli syna Zbraslava. 
Jeho vláda nebyla vůbec „proněmecká“, jak se to snažili vylíčit Němci 
v  době Protektorátu. Tak často připomínaný poplatek 50 hřiven stříbra 
a 120 volů do Němec (což je ostatně pouhý dohad Palackého), nebyl v oné 
době ničím zvláštním. I  němečtí králové platili například poplatky  – 
výkupné Maďarům od jejich vojenských nájezdů. Václav, jako věřící 
křesťan v  čele státu, vedl pravděpodobně politiku dnešním slovem 
„nevměšování“, s mírovým cílem.

To bylo nepřijatelné pro opoziční skupinu českých bojovníků v  čele 
s jeho bratrem Boleslavem. Takdošlo k známé tragédii v Boleslavi, kde byl 
Václav zabit v pondělí 28. září roku 929. Pohřben byl tamtéž, až po třech 
letech přenesen do Prahy a uložen do kaple u sv. Víta.

Přemyslovská knížata brzy poznala, jak významnou mezinárodní 
podporou jim bude mučednický odkaz Václavův. Záhy byl svatořečen, 
v letech 992 – 94 sepsána o něm legenda a v Čechách slaven jeho svátek 
již koncem 10. století. Václavovou zásluhou bylo, že český národ vstoupil 
jako plnoprávný člen do společnosti západních kulturních zemí. K pověsti 
Čechů, coby obávaného vojenského lidu, se přidala představa země 
s křesťanskými a vzdělanými vůdci.

Založením pražského biskupství za Boleslava  II. se otevřela brána 
k  slavení památky svatého Václava. Vznikaly kostely jemu zasvěcené, 
svatováclavská píseň, jako národní hymna, zněla při všech důležitých 
událostech v zemi.

Zajímavostí je i  skutečnost, že první socha svatého Václava bylana 
koňském trhu, dnešním Václavském náměstí v Praze, postavena již v roce 
1678!

/Hluboce historicky fundovaná práce prof.  Josefa Pekaře 1870-1937 
Postavy a problémy českých dějin, ze které jsme čerpal výše uvedená fakta, 
ukazuje s jakou objektivitou nutno nahlížet na historické osobnosti. Dát 
každému po pravdě, co jemu náleží!/

František Kvapil
(Autor věnuje článek kaplím v Úsilném a Chlumci zasvěceným sv. Václavu)

V  sobotu 19.  října  2019 od 9 do 17  hodin pořádá Národní zemědělské 
muzeum Ohrada Lesnický den. Chce připomenout práci lesníků a význam 
lesa pro společnost.

Práce lesníků není lehká, je to především služba lesu a  služba dalším 
generacím. Jejich každodenní činností je udržování, zvelebování 
a ochrana lesů tak, aby je mohla využívat celá společnost. Kromě produkce 
dřeva, které je důležitou obnovitelnou surovinou, les poskytuje i využití 

k  rekreaci a  sportům. Les je však třeba vnímat také jako prostředek 
k ochraně půdy a vody či jako „zásobárnu kyslíku.“

Na programu Lesnického dne je promítání lesnických filmů, ukázky 
lesní pedagogiky, ukázky výroby dřeváků, dřevěných koryt, výroba šindelů, 
ruční opracování dřeva, ukázky dřevosochání. Program Lesnického dne 
obohatí DŘEVORUBECKÁ SHOW za účasti vicemistra světa Martina 
Komárka, která proběhne od 11 a  od 14 hod. Součástí programu bude 
prezentace firem STIHL (motorové pily), HULTAFORS (švédské sekery), 
MANATECH (lesnické stroje, štípačky dřeva).

V programu Lesnického dne je výstava historických pil od české firmy 
RINCO doplněná o  unikátní exponáty ze sbírky NZM. V  souvislosti 
s účastí pana Radana Bernackého, spoluautora knihy „Motorová pila a její 
historie“ si návštěvníci mohou knihu jak zakoupit, tak i nechat podepsat. 
Celodenní program oživí kapela Kůrovci. Pro děti jsou připraveny tvořivé 
výtvarné dílny.

Návštěvníci si mohou prohlédnout expozice muzea, výstavu Příroda 
v ilustraci – Barbora Janů, výstavu Lýkožrout smrkový – pohroma lesa.
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Dušičky za rohem – čas prolínání světa živých a mrtvých

Dechové nástroje a zpěvy naplnily hlubocký chrám

V  katolické církvi se 1.  listopadu slaví slavnost všech svatých, kteří se již 
radují v nebi. Den poté, tj. 2. listopadu, se koná vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé. První slavnost je plná naděje a radosti, z toho, co nás čeká. Druhý 
den je vzpomínkou, že smrt je bránou do věčného života. Začátek listopadu 
také nazýváme časem Dušiček. Právě v této době si připomínáme ty, které 
jsme měli rádi a již nejsou mezi námi. Prožili jsme s nimi krásné, ale často 
i těžké chvíle, neboť i ony patří do života, do každého vztahu. Lidé se i tento 
rok budou sjíždět k hrobům svých předků, aby tam položili květinu, zapálili 
svíčku a pokud toho jsou schopni, se také modlili za spásu jejich duše. Na 
hřbitovech je velký ruch a nádherná atmosféra. Přichází hluboce věřící, ale 
také ti, kteří s Bohem nechtějí mít nic společného.

Květiny se dávají čerstvé, nikoli umělé. Naznačují, že pomíjivost k životu 
patří. Současně odpovídáme za běh svého života, a máme se o něj starat. Tak 
se i květiny na hrobech mají obměňovat. Hrob bez květin značí osamělost. 
Tak i  svíčky nemají být na baterky, ale z vosku. Plamen je živý, ale svíčka 
také ubývá a  potřebuje péči, kromě toho je ekologická. Je to znamení, že 
život se nám den co den zkracuje a že máme být světlem a přinášet světlo 
do temnoty tohoto světa. To světlo nám také připomíná Světlo Kristovo, 

které se prostřednictvím paškálu přináší o velikonoční noci do kostela a od 
kterého si přítomní zapalují osobní svíčky. Světlo tak zaplavuje celý kostel 
a přináší radost a pokoj. Při pohřební mši svaté stojí v kostele vedle rakve 
zesnulého zapálený paškál, jako znamení jeho křtu, počátek nového života 
ve víře v Ježíše Krista.

Do dušiček se občas připlete Halloween. Touto událostí se staří Keltové 
loučili s  létem. Nejspíš už málokdo, který se do ulic vydá s  maskou, ví, že 
Keltové byli přesvědčení o tom, že se v noci z 31. října na 1.  listopad domů 
vracejí duše zemřelých a  vyhledávají pomoc příbuzných, aby jim pomohli 
překročit práh do země zesnulých, země boha mrtvých Anwinna. A tak jim 
příbuzní pomáhali tím, že jim svítili na cestu svítilnami vydlabaných z  řep 
(dnes se používají dýně). Masky a hadry je měli chránit před mocí zlých duchů.

Zvu každého, aby kolem Dušiček využil příležitosti k  tomu, aby za své 
zemřelé přinesl přímluvu s jejich jmény, které zazní v rámci bohoslužby. Je 
mi potěšením, že mnozí z vás tuto možnost využívají, byť možná do kostela 
tak často nebo vůbec nechodíte. Je to chvályhodná úcta k zemřelým. Děkuji 
Vám za to! Příležitostí je mnoho.

P. TOMAS+

V  pátek 30.  srpna se konal koncert lovecké duchovní hudby k  10. výročí 
Jihočeských trubačů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. 
Po patřičném přivítání místním duchovním správcem otcem Tomasem 
van Zavrelem, který z  této události měl očividně velikou radost, prováděl 
celým večerem MgA. Robert Tauer, ředitel Trubačské školy Josefa Selementa 
při OMS ČB a  vedoucí souboru Jihočeští trubači. Kromě toho je prvním 
hornistou Jihočeské komorní filharmonie a učitelem hudby.

Koncert byl vskutku velkolepý, a  to z  několika důvodů. Za prvé to byl 
velký počet účinkujících souborů a  též jejich kvalita. Nejrůznější lovecké 
skladby zněly v provedení jubilanta – Jihočeských trubačů. Dále účinkovali: 

Lovecké Trio Praha, Pražský trubačský sbor, Povltavští trubači, Prácheňští 
trubači a Trubači OMS Tábor. Dokonce dorazil spřátelený trubačský soubor 
z Rakouska. Všechny doprovázel Chrámový sbor Bohuslav z Lišova.

Velmi bohatý dvouhodinový program skončil závěrečnou skladbou, ve 
které účinkovaly všechny soubory společně, a tóny nástrojů se linuly daleko 
za kostelní zdi. Velký zástup návštěvníků odměnil účinkující dlouhým 
potleskem ve stoje a  všichni odcházeli s  úsměvem na tváři. Jihočeským 
trubačům přejeme do dalšího desetiletí hodně inspirace a radosti z hudby 
a těšíme se na další setkání při Hubertské mši svaté, která se tento rok na 
Hluboké koná v neděli 24. listopadu ve 14.00 hodin.

 

TRADIČNÍ  
SVATOHUBERTSKÁ 

MŠE SVATÁ  
 

 
 
 
 
 
 
 

sobota 24. 11. 2019 
16.30 myslivecké signály na náměstí 

17.00 mši sv. celebruje otec Tomas van Zavrel 
liturgii doprovází Jihočeští trubači a chrámový sbor z Lišova 

v kostele sv. Jana Nepomuckého 
Hluboká nad Vltavou 

 po bohoslužbě zvěřinový guláš v hlubockém pivovaru 
 

Nově: benefiční prodej mysliveckých adventních věnců  
a hlubockých vánočních oplatek 

 

Farnosti Hluboká nad Vltavou, Hosín a Purkarec vás zvou na 
 

 POVÍDÁNÍ 
O DESATERU 

pokračování cyklu o Božích přikázáních 
 
 
 
 
 
 

povede Doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 
 

 

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 
FARNÍ SÁL 

 

23. 10 od 19.00 hodin (7. přikázání) 
13. 11 od 19.00 hodin (8. přikázání) 

18. 12. od 19.00 hodin (9. a 10. přikázání) 
 

Jste také vítáni na středeční bohoslužbu v kostele: 
1700 pobožnost, 1730 mše sv., 1800 adorace 



www.hluboka.cz strana 17

Oslavy dvou významných výročí v jižních Čechách

V říjnu 2019 si celý svět připomene dvousté výročí velmi významné události 
náboženských dějin lidstva: narození Bába v Persii (Báb znamená Brána’). 
Báb způsobil v  perské společnosti 19. století převrat. Nazval se „Bránou“, 
protože byl bránou pro ještě významnější osobnost: Bahá’u’lláha, Zakladatele 
Bahá’í víry. Báb je často vnímán jako soudobá obdoba Jana Křtitele  – 
zvěstovatele Ježíše v Jeho době, protože připravoval ty, kteří v Něj věřili, pro 
příchod Bahá’u’lláha.

Báb a Bahá’u’lláh hlásali učení, která byla v době jejich života neslýchaná, 
ačkoli nyní se mnohá z  těchto učení zdají zcela běžná. Patří sem: jednota 
celého lidstva bez ohledu na rasu, vyznání či společenskou třídu; rovné 
příležitosti a práva pro muže i ženy; soulad vědy a náboženství; vzdělání pro 
všechny; odstranění extrémního bohatství a  chudoby; a  světový pomocný 
jazyk.

Okolo 20.000 následovníků Bába zaplatilo za svou odvahu a  oddanost 
své Víře a  jejím zásadám životem  – byli umučeni na podnět úřadů 
a náboženských vůdců Persie, kteří se snažili toto nové náboženství potlačit.

Sám Báb byl za zvláštních okolností veřejně popraven, zatímco Bahá’u’lláh 
a Jeho rodina byli posláni z Persie do vyhnanství a přes 40 let trpěli nesčetným 
strádáním. Bahá’í víra se od té doby rozšířila do všech koutů světa a své hojivé 
učení přináší stále více trpícímu lidstvu.

Všechny vás srdečně zveme na oslavy narození Bába a  Bahá’u’lláha 
pořádané Bahá’í společenstvím v  jižních Čechách. První oslava se bude 

konat v  pondělí 28.  října od 18:00 v  Českých Budějovicích v  Kulturním 
domě Slavie, Jirsíkova 243/2, a druhá v úterý 29. října od 19:00 v Hluboké 
nad Vltavou v Parkhotelu, Masarykova 602.

VÝZNAMNÁ 
VÝROČÍ
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NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ 

 

www.persaltus.cz 
+420 605 512 451 

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

 

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma. 
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ZANIKLÉ 
OBJEKTY

SUDÁRNA

Sudárna sice není něčím, co zcela zaniklo, protože objekt v pozměněné 
podobě stále existuje, ale Sudárna už to dávno není a také výroba už je 
zcela jiná, i  když určité společné prvky lze i  dnes najít. Ale není mým 
úkolem přinést zde nějaký rozbor historie Sudárny nebo snad její výroby, 
jde pouze o  vzpomínku na to, jak tuto, bezesporu důležitou fabriku, 
vnímala naše generace.

Za mého mládí byla Sudárna slavnou fabrikou, vyráběla zboží do 
mnoha zemí světa a nebyly to samozřejmě jenom sudy, ale vyráběly se 
tady kádě do koželužen, kovohutí, papíren a  lihovarů, zdejší machři 
dokázali konstruovat i louhárenské věže a vyráběly se i jiné pozoruhodné 
výrobky. Já jako dítě si pamatuju Sudárnu jako místo, kam jsme jezdili 
kupovat piliny. Padesátá ani šedesátá léta rozhodně nebyla léty přebytku, 
a tak se šetřilo, jak jen to šlo. Tehdy bylo v módě, topit přes zimu kamny, 
kterým se říkalo piliňáky. Piliny byly v Sudárně odpadní surovinou, byly 
pro lidi levné a trochu i pro fabriku přínosné. Dneska už zřejmě kamna 
zvaná piliňáky nikdo nezná.

Piliňáky tvořil plechový válec na nožičkách s deklem nahoře, v horní 
části odstupovala roura do komína, dole byl otvor pro zapálení a  tah. 
Dovnitř se vkládaly menší, nahoře otevřené válce, také plechové, do 
kterých se pěchovaly piliny. Pěchovaly se kolem silnějšího středového 
dřevěného kůlu, který se pak vyndal, stejně jako menší špalík, který dole 
ze strany zajišťoval spojení se středovým průduchem. Tudy se kamna 
zapálila a  pak se nechala hořet, jenom se reguloval přívod vzduchu. 
Dobře napěchovaný válec vydržel hořet 4 –5 hodin a kolem bylo příjemné 
teplíčko. Piliny byly levné, a  tak se tento způsob topení docela rozšířil. 
V Sudárně hřměly obráběcí stroje celý den a pilin tam bývaly hromady, 
vůně dřeva se šířila široko daleko. Nevýhodou piliňáků byla nutnost je 
hlídat. Piliny kolem středového průduchu prohořívaly nepravidelně, 
a  když byly někde hůře upěchované, stávalo se, že ve větším množství 
spadly dolů. To z kamen vystřelil ohnivý jazyk a do půli místnosti vyletěly 
hořící piliny, které bylo třeba rychle uhasit. Tehdy se jako podlahová 
krytina hodně často používalo linoleum, které bylo levné, když bylo nové, 
tak pěkně vypadalo, ale také velmi dobře hořelo.

V r. 1870 si v Podskalí zřídil židovský obchodník Philipp Stein továrnu 
na sudy. Výrobní hluk byl však neobyčejný a  rušil nejen Podskalí, 
ale byl údajně slyšet až na zámek, takže se továrna záhy přesunula do 
blízkosti hlubockého nádraží, kde její objekty najdeme dodnes. Továrna 
na sudy prosperovala a  už v  roce 1873 došlo k  rozšíření výrobních 
prostor, což nejspíš v místech u nádraží nebyl problém. Podnik neustále 
expandoval a po Steinovi ho vedli jeho synové Wolfgang, Viktor, David 
a Josef. V létech 1919 – 1922 byly přistavěny bednářské dílny při silnici 
k Vondrovu a Bezdrevu, v roce 1927 se z továrny už stal průmyslový kolos 
se dvěma stovkami zaměstnanců.

Sudy na pivo se vyráběly z  dubového dřeva, sudy na víno a  kořalky 
ze dřeva modřínového. Produkce zahrnovala jak sudy ležácké, tak 
transportní. Zajímavostí je, že pozdější n. p.  Budvar nikdy výrobky ze 

Sudárny nenakupoval, ale od samého 
počátku si vyráběl sudy ve vlastní 
bednárně. Přišla německá okupace 
a  Sudárna byla jako židovský majetek 
zabavena a  připadla rakouskému 
podnikateli R. Štroblovi. Za jeho éry 
byla zahájena rozsáhlá přestavba 

fabriky, ve které pokračovali i jeho potomci. Kam se až v přestavbě dostal 
a co všechno bylo předěláno, nevím. Po válce byla tendence seskupovat 
podniky do mohutných celků, a tak se v roce 1948 stala Sudárna součástí 
n. p. Zadrev Olomouc. V roce 1953 se osm sudárenských provozů sloučilo 
a  vznikly samostatné Jihočeské Sudárny n.p., ale ani to nebyla změna 
konečná. Dne 31. března 1955 byla Sudárna začleněna jako provoz pod 
Jihočeské dřevařské závody, pod nimiž pak existovala dalších čtyřicet let. 
Všelijaké přesuny a administrativní finty však Sudárně výrobu nezajistily. 
V  padesátých létech minulého století ještě výroba běžela dobře, ale od 
šedesátých let docházelo pozvolnému útlumu klasického sudovnictví. 
Potravinářství postupně zcela ovládly hliníkové sudy a dřevěná produkce 
postupně zanikala. Útlumu se nevyhnula ani hlubocká Sudárna. Ta se 
ale jako špičkový podnik dokázala na čas přizpůsobit a přešla na výrobu 
velkých kádí, které se vyvážely do všech možných koutů světa, i  do 
krajin pro nás tehdy exotických, jako byla Čína, Mongolsko a Srí Lanka. 
Pracovníci fabriky jezdili do světa a  v  nejrůznějších končinách kádě 
sestavovali a uváděli do provozu. Vyrábělo se až 220 obrovitých kádí do 
roka.

Ale ani toto už Sudárnu nezachránilo. Útlum produkce pozvolna 
pokračoval, občas se povedlo výrobu na čas oživit a zvednout, například 
v  sedmdesátých letech výrobou parket všelijakých typů a  dřevěných 
dlažebních špalíků, dřevěné zbytky se rozvážely jako palivové dříví. 
Skomírající výroba se devadesátých létech v podstatě zastavila a několik 
zbývajících zaměstnanců vyrábělo palety a  různé díly pro dřevostavby. 
Nakonec Dřevařské závody Sudárnu v r. 1995 prodaly. Nemám bohužel 
informace, kdo tehdy Sudárnu koupil a  co přesně se s  ní dělo. V  roce 
1995 tu ale vznikla firma s názvem Budějovická dřevozpracující továrna 
spol., s. r. o., která měla v obchodním rejstříku zapsanou řadu činností, 
z nichž jmenujme alespoň truhlářství a výrobu školních a kancelářských 
potřeb. V  r.  2003 se podnik přejmenoval na BDT Hluboká,  s.  r.  o. 
a předmětem podnikání se stala výroba strojů a zařízení pro všeobecné 
účely. Část firmy vyvíjející a  vyrábějící jednoúčelové stroje pro výrobu 
tužek se v r. 2005 od mateřské firmy oddělila a pokračuje dále pod názvem 
HS Maschinenbau,  s.  r.  o. ve vývoji a  výrobě jednoúčelových strojů. 
Na stejné adrese U  sudárny 434 sídlí od r.  1999 Holzwarenfabrik,  k.  s. 
(dejme tomu továrna na dřevěné zboží). To je firma zabývající se výrobou 
násad k různému načiní a nářadí, dřevěných briket a dodává i palivové 
dříví. Tako firma má ale kořeny v německé firmě Hans Schumann oHG 
založené v r. 1911. Jaká je provázanost těchto firem je skutečně z mého 
pohledu těžké říci, všechny tři však mají nějaký vztah k objektům bývalé 
Sudárny a částečně i sídlí v jejích původních objektech.

K  velkým změnám došlo v  objektech bývalé Sudárny v  roce 2003. 
Toho roku o Velikonočním pondělí zachvátily bývalou Sudárnu, tehdy již 
Holzwarenfabrik, plameny, které se rychle rozšířily na celý objekt. Požár 
byl zhoubný, protože prakticky všechno, co tu bylo, bylo dobře hořlavé 
a navíc se spekulovalo s tím, že tu jsou uskladněny i jiné věci, například 
pneumatiky. Co všechno bylo ve fabrice uskladněno, nikdo přesně 
nevěděl. Celou noc bojovaly hasičské sbory s  požárem, který za sebou 
zanechal čtyřicetimilionovou škodu. Provoz na trati České Budějovice – 
Plzeň, ale přerušen nebyl. Jak oheň vznikl, nebylo jasné, ale vyšetřovala se 
i verze úmyslného založení požáru. Jisto je, že tři uvedené firmy pohromu 
nějak přežily a dnes se opět více či méně dělí o bývalou Sudárnu.

Ještě bych zmínil to, že při silnici, která před bývalou Sudárnou 
odbočuje doprava k Vondrovu a Bezdrevu je po pravé straně další nová 
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fabrika, výrobce špičkového kreslicího i uměleckého zboží Faber – Castell. 
Takže oblast hlubockého nádraží se rozrostla v  moderní průmyslovou 
zónu, a i když už to dávno není Sudárna, pokračuje tu dřevovýroba dále, 
byť v poněkud jiné formě.

Nějakou historku spjatou přímo se Sudárnou v  zásobě nemám, ale 
hned vedle sídlí Elektrotechnické učiliště, které tam sídlilo i v šedesátých 
létech a příběh, který předkládám, docela dobře dokresluje poměry mezi 
mládeží těch let. Hoši z učiliště občas zavítali i na Hlubokou do městečka. 
Do hospody ne, to se nesmělo a takový úlet byl stíhán nejtvrdšími tresty, 
ale hoši občas chodívali do kina a taky občas za místníma holkama. A tak 
se taky stalo, že jistý hoch, kterému se říkalo Rak, chodíval za slečnou, 
která měla čtyři bratry zhruba v  mém věku. Rak byl o  něco starší než 
my a  obvykle býval doprovázen několika nohsledy, jakousi tělesnou 
stráží. V učňáku nejspíš měl pozici kápa, vůdce. Nu, a  jak to tak bývá, 
Rak by slečnu chtěl, ona jeho ne. On ten hoch zrovna nebyl dvojníkem 
Alaina Delona nebo Jeana Marais, ve tváři byl trochu poďobanej od akné, 
vytlemenej jako Mick Jagger, ale slušně narostlej a sebevědomí na úrovni 
Muhammada Alího, tehdy známého boxera pod jménem Cassius Clay.

Bratři D Rakovi vzkázali, ať za jejich sestrou nechodí, protože ona jej 
nechce, a  když si to nevezme k  srdci, že dostane do čuni. Ale on si to 
k srdci nevzal a dokonce se odvážil až do jámy lvové, přímo před barák, 
kde slečna bydlela. Nějací cucáci ze základky pro něj nebyli institucí, 
se kterou by se hodlal bavit. Tři bráchové D vykonávali zrovna nějaké 
práce na dvorku, my ostatní jsme na ně čekali a hráli na ulici fotbal, když 
tu se objevil Rak v doprovodu čtyř hochů. Jeden z nich byl zjevně jeho 
pobočník, jehož suverenita ovšem s Rakem stála a padala, tři další byli 
tak trochu neznámou. Zřejmě povinná kápova suita. Situace byla od 
samého začátku ostrá, Rak byl o hlavu větší než hoši D a cítil se jasně 
v převaze. My jsme přestali hrát a  čekali jsme, co bude. Občas jsme se 
sice poprali, ale to byly jen takové šťouchanice, při kterých pořádná rána 
nepadla, tohle ale vypadalo na pořádnou bitku. Na to jsme zvyklí nebyli. 
Věděli jsme ale, že hoši D mají mimořádnou sílu, což Rak a jeho nohsledi 
odhadli úplně špatně.

„Něco jsi mi vzkázal, tak jsem tady,“ začal Rak, jeho pobočník se nadul 
a pěstí si bouchal do dlaně. To ovšem bylo všechno, co předvedli. M. vylít 
a  bez rozmýšlení dal Rakovi pěstí do nosu. Ten nestačil ani ucuknout, 
v  nosu mu ohavně chřuplo a  po bradě se mu rozlila červená. Vzápětí 
padl na kolena a zjevně mu nebylo nejlíp. Brácha P nenechal své dvojče 
ve štychu a v mžiku skolil pobočníka ranou do zubů. Ten splasknul jak 
prokopnutej kopačák a poroučel se k zemi taky. Krvácející Rak byl sice 
na kolenou, ale ještě to nevzdal. Nevěřícně koukal na své ruce od krve 
a vykřikl:

„Ty si myslíš, že si takhle nechám rozbít hubu?“ a  vystartoval na M. 
Jenže ten na to čekal a Raka praštil znovu, rozsekl mu horní ret a poslal 
ho zpátky do kolen. Byla to rána, po které už zůstal Rak na zemi a  jen 
hekal a plival krev. Třetí brácha, taky P, který vypadal ze všech nejklidněji, 
jako by se ani nechtěl šarvátky zúčastnit, v ten moment přikročil k těm 
zbylejm třem, co na to koukali a nevěděli co dělat, protože takový vývoj 
událostí nečekali. Ten, co byl nejblíž, vyfasoval pěstí do žaludku, padl jak 
podťatej a začal se dávit. To už namachrovanej Rakův pobočník nechal 
kápa kápem a zcela nepokrytě zdrhal, sledován těmi dvěma, na které rána 
už nevyšla. Bylo hotovo. Hoši D se jakoby nic věnovali dál práci a my, 
diváci, jsme zasypali prchající sprškou kamení. Rak dostal mezi lopatky 
šutrem, jen to žuchlo, ale byl jako pěna, jednou rukou si držel u  nosu 
kapesník a druhou táhl toho, co vyfasoval žaludeční kapky, protože ten 
nebyl schopnej postavit se na nohy, potácel se a blil.

Jak Rak ustál na učňáku takovou blamáž, to jsme se nedozvěděli, 
každopádně k ničemu dalšímu už nedošlo, aspoň co vím. Jen nás ve škole 
upozornili, abychom s chlapci z učiliště nevyhledávali spory, neboť tam 
mají přísný režim a za poklesky jsou tvrdě trestáni. Takže to chovanci asi 
pořádně schytali. A my jsme o ničem nevěděli.

MUDr. Věnceslav Černý, z cyklu Historické historky a zaniklé objekty.
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SPORT

Beachovolejbal

Ohlédnutí za ukončenou letní sezónou na písku je ve znamení radosti, 
úspěchů a krásných zážitků. Ačkoli se začalo pravidelně trénovat a hrát 
kvůli chladnějšímu a  deštivějšímu květnu později, letní prázdniny 
obzvlášť dospělým „skalním“ hráčkám přály. V letošním roce bylo v oddíle 
registrováno celkem 60 členů, z toho 34 dospělých a 26 mládežníků a dětí.

Mladí hráči, resp. hráčky, jsou zásluhou hlubocké volejbalistky Valérie 
Chromé a profi trenéra Pavola Sebeniho nadšené a tréninky je moc baví. 
Beachvolejbal je pro ně odlehčenou podobou proti drilům na šestkovém 
volejbale, přesto fyzicky náročnější. Pády do rozehřátého písku jsou však 
oproti antuce velmi příjemné.

Dvojice Matylda Chromá a Alena Rybáčková, Nicol Fikotová a Dorota 
Chromá se na jaře účastnily kvalifikačního turnaje na Letní olympiádu 
mládeže. První hlubocký tým obsadil druhé a  druhý tým třetí místo. 
V  létě se pro všechny žáky a  žákyně pod taktovkou Poškoláka pořádal 
volejbalový kemp, jehož součástí byly i  tréninky na písku. V  neděli 
1. září se uskutečnil závěrečný žákovský turnaj, při kterém se naši mladí 

volejbalisté a volejbalistky rozloučili s prázdninami.
Dospělí hráči trénují dle svých možností v  odpoledních hodinách. 

Kategorie žen se pravidelně jednou až dvakrát týdně scházela a odehrála 
během sezóny mnoho tréninkových turnajů. „Srdcařkami“ jsou: Marcela 
Hošková, Monika Čutková, Štěpánka Nedvědová, Kamila Čermínová, 
Lucie Jozová, Jaroslava Šimková a Zdeňka Pirglová.

Smíšené dvojice a  další různě namíchané týmy si chodily zahrát 
nepravidelně, ale neméně zapáleně.

Naše sportoviště se nachází v přiměřeně dobrém stavu, výhledově bude 
třeba pořídit nové sloupky. Písek byl na kurty po jarní brigádě doplněn. 
Zde náleží velký dík Sokolu a Městu Hluboká/Vlt. za finanční podporu. 
Ojedinělý výhled z  kurtů na zámek nás všechny těší a  navždy bude 
uchvacovat.

Oddíl beachvolejbalu T.J.Sokol Hluboká/Vlt.
Zdeňka Pirglová
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SPORT

Bowling Hluboká Junior CUP III.

Baseball

Hlubocké U9 postoupily z kvalifikačního turnaje na MČR

Kroužek lezení se opět rozjíždí

Milí bowlingoví kamarádi,
mám velkou radost z účasti na dětských turnajích a chválím Vás za to. 

Na jihu Čech je tento turnaj jedničkou v dětských turnajích, ale nejsme 
pozadu ani v  celé České republice. Pokud beru v  úvahu, že například 
Praha, Brno, Olomouc mají v poměru k Hluboké o několik set tisíc, ne-li 
milion obyvatel více, tak si troufám říci, že Vaše děti jsou unikát v celé 
republice!

Moc jim děkuji za jejich zájem a jako hlavní věc – proč to dělám – je to, 
že aspoň na pár hodin v měsíci odloží tablety a telefony, a když si někdy 
hodí pěkný STRIKE, tak se rozzáří jako hvězdičky. To mi ke štěstí stačí!

Ještě jednou díky a  na dalším turnaji se uvidíme 10.  prosince. 
Přihlašování na turnaj je v plném proudu…

Jaroslav Vacek, http://bowlinghluboka.cz/

Podzimní nábory jsou opět tady!
Kdy?
Každé úterý 17:00 - 18:30
Kde?
Sportovně Relaxační Areál Hluboká nad Vltavou
Kde a kdy se dále trénuje?
Děti do 7 let každé úterý a čtvrtek 17:00 - 19:00 Sportovně relaxační areál 
Hluboká nad Vltavou. Hřiště C
Děti do 9 let každé úterý a středu 16:30 – 18:00 Sportovně relaxační areál 
Hluboká nad Vltavou. Hřiště D
Děti do 11  let každé pondělí, středu a  pátek 17:00  – 19:00 Sportovně 
relaxační areál Hluboká nad Vltavou. Hřiště B
Děti do 13  let každé pondělí, středu a  pátek 17:00  – 19:00 Sportovně 
relaxační areál Hluboká nad Vltavou. Hřiště A
Děti do 15  let každé pondělí, středu a  pátek 17:00  – 19:00 Sportovně 
relaxační areál Hluboká nad Vltavou. Hřiště A
Proč se stát hráčem?
Budeš rozvíjet své všestranného sportovní dovednosti.

Staneš se článkem party kluků, kteří sdílejí lásku ke sportu a  rádi si 
zasoutěží.
V  budoucnu se můžeš podívat do světa díky reprezentačním akcím 
a  dalším turnajům  – sezóna 2019 kluky dostala do Španělska, Itálie, 
Taiwanu, Německa, Severní Karolína (USA) a Chicaga (USA).
A kdo vaše děti zaučí?
Kromě zkušených hlubockých trenérů také kluci, kteří se dostali až do 
reprezentace České republiky!
Kolik to bude stát?
Pro začátečníky a kategorii U7 a U9 je částka 1000 Kč / rok. Pro kategorie 
U11 - U15 je částka 2500,– / rok.

Baseballisté Sokola Hluboká mají také skvělé výhody jako například 
VOLNÉ VSTUPY NA VŠECHNY ATRAKCE VE SPORTOVNĚ - 
RELAXAČNÍM AREÁLU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU!
Bližší informace:

Martin Mužík, tel. 725 986 737
Ondřej Konvalinka, tel. 776 794 474

S  Draky jsme po pěkném zápase nakonec prohráli 12:2. Druhý zápas 
s Technikou byl nejen divácky, ale i herně mnohem zajímavější. Kluci se 
prali o každý bod. V první směně jsme Technice umožnili dát bod svou 
vlastní chybou (dlouhý přehoz první mety). Skóre bylo beze změny až 
do konce 3. směny. Na začátku 4. směny kluci konečně zabrali a několika 
krásnými odpaly, jejichž autory byli: Robert Heltzel, Augustýn Plátenka, 
Petr Mužík, Matouš Mlýnek, Martin Macháček a  Honzík Novotný 
uštědřili Technice 3 body. Technika měla dohrávku, ale kluci rychlými 
třemi auty změnu skóre nedovolili. Zasloužená výhra 3:1 nám sice trochu 
zvýšila tepovou frekvenci, ale zároveň nás velmi potěšila. Kluci tak skončili 
druzí ve skupině A a utkali se s 3. týmem ze skupiny B - jihlavskými Ježky. 
Tento pro nás neznámý soupeř vešel do zápasu bojovně, zdálo se ale, že 
hlubocké devítky, povzbuzeny z výhry proti Technice, prostě chtěly víc. 

Hned v  první směně zahráli kluci (Robert Heltzel (spojka)  – Matouš 
Mlýnek (druhá meta)  – Martin Macháček (první meta), nádherný 
dvojaut, kterým Ježky naprosto odzbrojili. Poté každou směnu přidávali 
další body. Ježci se přitom (v  souladu s  pravidly) rozhodli pátý nadhoz 
vyměnit za stativ. Krásný zápas nakonec skončil ve prospěch Hlubockých 
5:1. Ve všech zápasech se nám velmi dařilo v obraně. Za pochvalu jistě 
stojí výkony catcherů Jirky Svatoně a  Honzíka Novotného, dále pak 
neuvěřitelné chytání míčů Vašíkem Zemanem, Martinem Macháčkem 
a Petrem Mužíkem. To vše nás vcelku s přehledem posunulo na celkové 
čtvrté místo v  kvalifikačním turnaji a  zajistilo tak naší účast dne 27.  – 
29. 09. na mistrovství ČR v Blansku. Všichni kluci předvedli vyrovnané 
pěkné výkony.

Martin Macháček

Kroužek se bude měnit z  „Lezeckého kroužku pro malé děti“ (tedy ze 
zábavného kroužku s prvky lezení) na lezecký kroužek pro děti 5-9  let. 
Kroužek již nebude složen z nelezeckých, ale bude se plně věnovat přípravě 
a výuce lezení pro děti ve věku 5-9 let (začátečníky).

Máme také zájem, aby se členové lezeckého kroužku účastnili závodů 
v lezení a tím ukázali, co se naučili.

Od 17. září začalo první lezení pro školní rok 2019/2020 na Hluboké.
Kroužek probíhá ve sportovním areálu na Hluboké v úterý od 16 hodin.
Na zimu se opět přesuneme do tělocvičny na Sporthotel Barborka.
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Liga kadetek na Hluboké

FiLii po prázdninách

Parapaddleboarding má za sebou světovou závodní premiéru

Český pohár tříčlenných družstev ve stolním tenise

Příznivci softballu mohli zhlédnout velmi napínavá a vyrovnaná utkání. 
Samy hlubocké hráčky odehrály dva tiebreaky. Výhra v prvním tiebreaku 
nám zajistila přímý postup do finále, ve kterém jsme se utkaly se Snails 
Kunovice. Zpočátku se zápas vyvíjel příznivě pro nás, ale nakonec 
Kunovice v poslední směně srovnaly na 5:5 a druhý tiebreak byl na světě. 
Prohráváme 6:5, Snails se radují, my máme v očích slzičky. Přesto to byl 
pro nás velmi pěkný a úspěšný víkend. Na třetím místě se umístil Merklín, 
na čtvrtém Trhové Sviny.

Další zápasy posledního turnaje proběhly v Merklíně koncem září.
Kadetky budou pilně trénovat, aby uhrály co nejlepší výsledek.
Kadetská soutěž měla v letošním roce 24 týmů rozdělených do 4 divizí.

Začátek letošního roku jsme zahájily víkendovým soustředěním 
v sokolovně na Hluboké. Hlavní náplní byl nácvik nové hromadné skladby 
Miraculus. Krom nácviku jsme navštívily i  sportovní areál, kde děvčata 
příjemně strávila sobotní odpoledne.

Akce, které nás čekají do konce roku:
19. října – 2. soustředění pro sportovní část oddílu
23.  listopadu  – M-team cup v  Praze  – závody pro sportovní aerobic 
a soutěž SAMC

V  sobotu 21.  září navštívilo hlubocký přístav devatenáct průkopníků 
nového sportu parapaddleboardingu (modifikace paddleboardingu pro 
vozíčkáře). Hendikepovaní sportovci se zúčastnili závodu Pohár města 
Hluboká nad Vltavou a otevřeli tak projekt „Hluboká fandí parasportu“, 
ve kterém se v průběhu roku představí ještě tenis a basketbal na vozíku 
a také doprovodná akce App Run Wings for Life.

Startovní listina byla plná známých jmen špičkových sportovců 
z  komunity vozíčkářů, paralympijských medailistů a  reprezentantů. 
Nechyběla Běla Třebínová, Míra Šperk, Zbyněk Sýkora, Hlubočák Ivan 
Nestával ml. – a ostatní se jistě neurazí, když výčet osobností ukončím. 
Závodilo se na trati 500 m a 800 m. Pokud vás zajímají podrobnosti, budu 

rád, když navštívíte https://sport.aktualne.cz/parasport/, kde se dozvíte 
vše o této akci a další informace ze světa parasportu.

Atmosféra byla výborná. Reakce účastníků a diváků byly nadšené. Proto 
bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří se akce organizačně účastnili. 
Za podporu Městu Hluboká nad Vltavou. Za pomoc s organizací Jindrovi 
Soukalovi. Za záštitu panu starostovi Tomášovi Jirsovi. Za významnou 
pomoc na vodě Sboru dobrovolných hasičů a OO Policie ČR. Za zázemí 
správci přístavu. Za diváckou podporu sousedům.
Byl jsem velice hrdý na Hlubokou a  na Hlubočáky. DĚKUJU! To je 
hlavní důvod, proč Vám píšu…

Ivan Nestával st.

Domácí nastoupili v  sestavě: Tomáš Švrčina, Martin Dvořák a  Josef 
Rychlík. Posledně jmenovaný na poslední chvíli nahradil ze zdravotních 
důvodů Jiřího Hornycha.

Domácí na soupeře ze sportovního klubu U  Řeky doslova vlétli. 
V  úvodní čtyřhře nepovolili Dvořák se Švrčinou hostům ani set. Do 
prvního singlu nastoupil Rychlík proti Chodounskému, získal první set, 
druhý získal soupeř. Chléb se lámal v tom třetím, který se pro domácího 
hráče nevyvíjel příznivě, za stavu 5:10 však neuvěřitelnou šňůrou šesti 
míčků v řadě set otočil, Chodounský v něm stačil už jen vyrovnat na 11:11, 
ale následující dva body patřily domácímu hráči, který pak psychologickou 
výhodu využil ve čtvrtém setu a zápas tak ovládl poměrem 3:1

Na druhém stole se ve stejnou chvíli odehrávalo ještě větší drama, 
když se domácí Švrčina tahal pět setů o  každý míček se Šlehoferem. 
Nakonec ligového soupeře v posledním setu udolal nejtěsnějším možným 
výsledkem 13:11

Nadějné vedení domácích posílil v  posledním zápase první rundy 
Dvořák, když zvládl těsné koncovky všech tří setů (9, 9, 10) proti 
Kováříkovi a domácí nečekaně vedli 4:0!!! a k  jistotě postupu jim v tuto 
dobu chyběli „už“ jen dva body. Pokud by utkání skončilo remízou 5:5, 
počítaly by se sety, popř. míčky.

Nicméně ligový soupeř utkání nezabalil a  ve druhé rundě ovládl 
všechny tři singly. Nejdříve Švrčina těsně podlehl Chodounskému 2:3, 

Rychlík s Dvořákem shodně prohráli 0:3 a hosté se tak vrátili do zápasu.
Stav 4:3 před třetím kolem singlových zápasů dával tušit velké drama. 

Obrat nechtěl dopustit Švrčina, který přehrál Kováříka 3:1 a  upravil 
stav utkání na 5:3. Domácí tak začali počítat poměr setů a  zjistili, že 
k nečekanému postupu jim zbývá ve dvou posledních zápasech uhrát ještě 
3 sety. V tu dobu už ale Dvořák na prvním stole prohrával s Chodounským 
0:2 na sety a  nevypadalo to s  ním moc dobře. Na druhém stole mezi 
Rychlíkem a Šlehoferem byl také pro domácí nepříznivý stav 1:2 na sety. 
Drama vrcholilo. Dvořák ve třetím setu zabral a získal ho poměrem 12:10, 
a  tak domácím zbývalo získat k  postupu poslední set. To se podařilo 
Rychlíkovi, který čtvrtý set získal poměrem 12:10 a  v  posledním setu 
nakonec urval šestý bod pro domácí po výhře 13:11. Na druhém stole 
Dvořák nezvládl koncovku ve čtvrtém setu a podlehl soupeři 1:3.

To už domácím nemuselo vadit a mohli se radovat z konečné výhry 6:4 
a  postupu do dalšího kola, kde natrefí nejspíš opět na soupeře z  Plzně. 
Hluboká by měla přivítat Union Plzeň na domácí půdě v sobotu 21. 9.

Utkání precizně odřídil jako vrchní rozhodčí Martin Duspiva. Dík patří 
také třem diváků, kteří vydrželi až do konce.

Body domácí: Švrčina, Rychlík po 2, debl
Body hosté: Chodounský 2, Šlehofer, Kovářík po 1
Report: Martin Dvořák, 11. 9. 2019
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Netradiční prohlídky

Depozitární objekt pro Alšovu jihočeskou galerii

Pozvánka na muzikály
10. 11. 2019 neděle, od 15 hodin, divadlo BROADWAY, Na Příkopě, Praha

muzikál TRHÁK
Hrají: M. Dejdar, J. Vojtek, M. Etzler, D. Morávková, A. Stanková, S. Pogodová, J. Carda, B. Slezáček a další…

Známá hudba a známé písně autorské dvojice Smoljak – Svěrák. Zatímco filmová verze si utahuje z natáčení filmu, divadelní si bere na paškál 
přípravu muzikálu. Cena 890 Kč, včetně cesty do Prahy a zpět, odjezd ráno.

14. 12. 2019 sobota, od 14 hodin, divadlo HYBERNIA, Praha
muzikál GALILEO

Jeden muž, jedna pravda, jedno slunce, jedno náboženství, jedna láska, jedna otázka, jedna odpověď, a přece se točí… Napínavý příběh plný zvratů 
a silný příběh, ve kterém divák najde lásku, vášně, intriky, nenávist a romanticky laděný boj jedince proti společnosti.

Hrají a zpívají: Janek Ledecký/Tomáš Novotný, Bohouš Josef/Petr Kolář, Sabina Laurinová/Dasha, Ivana Chýlková/Elin Špidlová, Josef Vojtek/
Tomáš Trapl a další… Cena 790 Kč, včetně cesty do Prahy a zpět, odjezd ráno. Zastávky: České Budějovice, České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, 

Ševětín a další po domluvě.

Vstupenky prodává: Jitka Bezděková, kulturní a cestovní agentura, Hluboká nad Vltavou
telefon 387 965 153 nebo 728 194 574

Zámek Hluboká v letošním roce rozšířil nabídku netradičních prohlídek 
o  prohlídku reprezentačních pokojů se známou osobností, kterou je 
někdejší ministr kultury pan Daniel Herman. Volba pana Hermana 
není nahodilá, na zámku totiž provázel jako student několik sezón na 
počátku osmdesátých let. Lze proto předpokládat, že svůj výklad doplní 

o vzpomínky na studentská léta strávená na hlubockém zámku.
Rezervaci prohlídek lze udělat telefonicky (387 843 911) nebo mailem 

(hluboka@npu.cz). Ceny prohlídek jsou stejné jako běžné prohlídky první 
návštěvní trasy. Počet osob v jedné skupině je omezen na 25.

Ve středu 2.  10.  2019 ve 13:00  hodin proběhne slavnostní předání 
zrekonstruovaného depozitárního objektu AJG SPARTA v Puklicově ulici 
v Českých Budějovicích Alšově jihočeské galerii, za přítomnosti náměstka 
hejtmanky Jihočeského kraje Pavla Hrocha a vedoucího odboru kultury 
a památkové péče Patrika Červáka.

V roce 2017 byly zahájeny práce na objektu AJG SPARTA, nová pobočka 
Alšovy jihočeské galerie, díky získanému dotačnímu projektu IROP, 

reg. č.  CZ.06.  3.  33/0.0/0.0/16_026/0001713. Cílem projektu je celková 
rekonstrukce objektu a  vytvoření nových depozitárních prostor pro 
uchování sbírkových předmětů ve správě AJG, zřízení restaurátorské dílny 
se specializací papíru, odborné badatelny a edukační ateliér pro veřejnost. 
Záměrem AJG je posunout instituci do 21. století, která je otevřená nejširší 
veřejnosti, odborné i laické.

KNÍŽECÍ DVŮR
Aktuální výstava

14. 9. 2019–26. 10. 2019 Patrik Vlček – sochy, kresby
Nejbližší akce

2. 11. 2019–22. 11. 2019 Kolektivní výstava kmenových autorů galerie

Milí spoluobčané,
v  letošním roce uspořádalo město Hluboká nad Vltavou autobusový 
zájezd do partnerského města Koločava v Podkarpatské Rusi. Z důvodu 
pozitivních ohlasů se město rozhodlo v příštím roce expedici zopakovat.

Termín zájezdu: pátek 5. 6. 2020 - sobota 13. 6. 2020

Odjezd v pátek 5.6, v podvečer, příjezd do Koločavy v sobotu dopoledne, 
odjezd z Koločavy v pátek 12. 6. po obědě, příjezd na Hlubokou v sobotu 
ráno a víkend na aklimatizaci.

Cena za dopravu: 2000 Kč tam a zpět
Cena za ubytování: 15 €/den za postel se snídaní. WC a  sprchy 

k dispozici. Na cestu je třeba mít platný cestovní pas.

Program: Výlety, turistika, příroda, památky na Československo, bečka 
a čan, hory, výlet na gruzaviku a tak. Optejte se účastníků výpravy v roce 
2019. Článek o návštěvě Koločavy vyšel v Hlubockém zpravodaji - číslo 
červenec – srpen.

Zájezd se uskuteční pouze tehdy, přihlásí-li se dostatečný počet zájemců 
(cca 35-40).

Informace a  závazné přihlášky již nyní u  Lucie Jozové 774 22 50 63, 
jozova@hluboka.cz nebo u Tomáše Jirsy 777 20 60 14.

Váš MÚ Hluboká nad Vltavou
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ROZHOVOR

                     TJ HLUBOKÁ vyhlašuje 

 

NÁBOR DO 
VOLEJBALOVÉHO 

 ODDÍLU 
 

 

                BAVÍ TĚ MÍČOVÉ HRY? 

                             JSI KOLEKTIVNÍ HRÁČKA? 

RÁDA SE UČÍŠ NOVÝM VĚCEM? 

JE TI OD 7 DO 12 LET? 
 

 

POKUD JSI NA TYTO OTÁZKY ODPOVĚDĚLA ANO, TAK SE PŘIDEJ DO NAŠEHO 
VOLEJBALOVÉHO TÝMU. 

 

NABÍZÍME TI: PŘÍJEMNÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ 

             TÝM KVALIFIKOVANÝCH TRENÉREK 

             SKVĚLÝ KOLEKTIV 

 

TRÉNUJEME KAŽDÉ PONDĚLÍ A PÁTEK OD 16:00 DO 17:30 
V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 

 

TAK TO PŘIJĎ S NÁMI ZKUSIT! 
 

 

KONTAKT: 

JITKA BLÁHOVÁ, mobil 602 610 957, e-mail: soboro@seznam.cz 

KATEŘINA BLÁHOVÁ, mobil 603 833 362, e-mail: kackablahova@seznam.cz 

  

 

Pozvánka na seminář 

Novinky v dotacích 
pro úspornou domácnost 

Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického 

domu, solární panely, zachytávání dešťové vody – i na to můžete získat 

dotaci! 

Státní fond životního prostředí ČR a Obec Včelná Vás srdečně zvou na setkání k novinkám 
v dotačním programu Nová zelená úsporám, který podporuje rekonstrukce a výstavbu 
domů či úsporné zdroje energie. Informace získáte také k programu Dešťovka zaměřenému 
na podporu využívání srážkové a odpadní vody v domácnostech. 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

7. listopadu 2019 v 17.00 hod.  

Zasedací místnost městského úřadu  

 Masarykova 36, Hluboká nad Vltavou. 

 

Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek získat, kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho 

vyřízení. Ukážeme vám, že získat dotaci není tak obtížné, jak se může zdát. Prostor bude i 

pro vaše dotazy a individuální konzultace. 

Seminář je bezplatný. Dostavit se můžete bez předchozího přihlášení.  

Termín: 
12. 10. 2019

Časový rozvrh: 
9:00 – 14:00 

Místo konání: 
TCM BOHEMIA, Nad Pilou 1516 

Hluboká nad Vltavou

Lektor: 
Ing. Martin Janouch

Cena semináře 
650 Kč

TRÁVENÍ a TRÁVICÍ PROBLÉMY 

Zjistíme, jak veliký vliv mají 
trávicí problémy i na imunitu, 
únavu a špatnou náladu. 
Budeme si povídat o úpravě 
zdravotních problémů 
pomocí přírodních produktů 
tradiční čínské medicíny, 
vhodné životosprávy 
a zdravé stravy.

Zaměříme se zejména na 
tyto problémy:
 � vylučování (zácpa, průjem)
 � nadýmání, pálení žáhy
 � bolesti žaludku
 � obezita
 � únava

Projdeme si hlavní 
symptomy, zásady léčby, 
úpravu životosprávy, 
ukážeme si akupresurní 
body, bylinné směsi a pár 
jednoduchých triků na 
bezpečnou úlevu.

Hluboká nad Vltavou

www.tcminstitut.czseminare@tcminstitut.cz +420 222 075 282 

BURZA
Podzim-Zima 2019

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou
Vás srdečně zve na

Jde o burzu dětského a těhotenského  oblečení, 
hraček a sportovních potřeb.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU  V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU (NAPROTI KOSTELU)

Zájemci o prodej si požádají o přidělení pořadového čísla emailem na
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz.

Připraví si seznam věcí (formulář Vám bude zaslán na email)
a věci označí dle instrukcí.

Příjem věcí proběhne: ve čtvrtek (10.10.2019) od 16:00 do 18:00 hodin.
Výdej neprodaných věcí proběhne: v pátek (11.10.2019) od 16:00 do 18:00 hodin.

• MC si účtuje 20 % z ceny prodaných věcí od nečlenů a 10 % od členů.
• Počet věcí je omezen na max. 50 ks.  

• MC si vyhrazuje právo odmítnout věci v případě neprodejnosti.

Více informací na našem webu www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz
nebo na facebooku www.facebook.com/mchlubokanadvltavou.

11.10. 
pátek 

9:00-16:00
a10.10. 

ctvrtek 
18:00-20:00
ˇ

Burza_podzim-zima_2019.indd   1 25.08.2019   17:43:27
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Infocentrum: vítejte na Hluboké
Letní sezóna znamená tradiční nápor pro 
hlubocké restaurace, ubytovací zařízení, zámek, 
zoo, sportovní centrum, cyklostezky, dnes už 
i řeku. Příliv turistů pocítí i místní občané, kteří 
se už ale naučili shovívavosti. Pokud by turisti 
zlobili, nastoupí městská policie. Na turistickou 
sezonu je připraveno město, které za pomoci 
odborníků plánuje vše tak, aby turista ve městě 
našel vše, co potřebuje a  co ho přesvědčí, že 
dovolená u nás byla správná volba.

A  pokud si návštěvník města v  něčem neví 
rady – je tady infocentrum. Místo, kde poradí, 
zařídí, vyřídí a to všechno s úsměvem a ihned. 
Svoji letošní služební premiéru v  něm zahájila 
Ing.  Simona Homolková a  její tým. Jak se jim 
vedlo? Zeptali jsme se.

Simono, ty jsi poměrně zcestovalá a  možná 
proto si tě tohle povolání našlo. Člověk, který 
má hodně nacestováno se určitě do pocitů 
a  potřeb turisty vcítí líp než domácí pecivál. 
Tohle ale není tvá první pracovní štace. Čím 
vším sis v profesním životě prošla?
Všechno, co jsem dělala, se vždycky točilo okolo 
marketingu a obchodu. Což je obor, který jsem 
vystudovala na Jihočeské univerzitě, a  docela 
dobře mi pomáhá v praxi.

Studium je vždycky dobré, ale je potřeba ho 
podpořit i úsilím a taky člověk musí hodně chtít. 
Bylo to poznat i  letos, kdy jsme v  Infocentru 
měli na praxi studenty/ky z Jihočeské univerzity. 
Poznáš, kdo má k téhle práci blízko, nebo kdo – 
i  když odvede slušnou práci  – je téhle profesi 
vzdálenější. Někdo zvládne kontakt s  lidmi líp, 
naučí se zvládat různé, někdy i stresové situace, 
zkrátka jsme lidé různí a  každý je předurčen 
profesi, která ho naplní a bude ho bavit.

A ty máš talent k čemu?
Potřebuji k  životu komunikaci, lidi, a  trošku 
vzruchu. Jsem akční člověk.

Moje první štace po univerzitě byla pro mě 
jasný plán. Chtěla jsem vyjet do zahraničí. Doma 
mě ještě nic nevázalo, žádný profesní kariérní 
plán na obzoru. Chtěla jsem poznávat svět, 
vzdálit se od maminky a od tatínka. Dneska to 
vidím jasně a pochopili to i rodiče: že zkušenost 
ze světa mladému člověku opravdu hodně dá. 
Sice netuším, jak to někdy v  budoucnu budu 
brát já, až mi moje holčička jako dospělá bude 
chtít odcestovat… Protože vím, že se pak perete 
s  různými událostmi a  překážkami, ze kterých 
mají rodiče strach. Naštěstí osud v mém případě 
stál vždycky na mé straně a potkala jsem v cizině 
báječné lidi. A  díky takovémuto setkání jsem 
měla možnost procestovat celou Anglii, Skotsko 
a  Irsko. Takže zkušenosti a  zážitky ohromné. 
Sice jsem původně chtěla do USA, ale právě 
kvůli rodičům a jejich obavám z toho, aby mezi 

námi neležela ta velká louže, jsem mé první 
pracovní zkušenosti sbírala vlastně nedaleko  – 
ve Velké Británii.

Rozkoukala ses ve světě…
Ano. Byl to čas, kdy jsem se naučila si všechno 
zařizovat sama, spoléhat na sebe. I  když jsem 
vyjela s agenturou, dál už jsem se starala sama, 
sama si hledala novou pracovní příležitost. 
Myslím, že odjet sám, je lepší než s  nějakou 
partičkou, protože člověk musí sám zapracovat 
na všem, co je potřeba. Líp se učí řeč, líp navazuje 
kontakty, nezůstává ve své sociální bublině…

A jak to bylo dál?
Já to tak v životě mám: prostě mi to najednou 
přeskočí, dohraje deska a já ji otočím, a jdu dál 
jiným směrem. Někdy je to k nepochopení, právě 
jsem v  té době zažádala a  získala další vízum. 
A já si řekla dost, končím s prací a jedu domů. 
Když se zpětně podívám, mám to tak pokaždé. 
Nastoupila jsem do Motoru Jikov jako obchodní 
manažerka. Hodně jsem služebně cestovala, 
zvláště do Itálie a  Slovinska, skvěle využila 
mojí angličtinu… Bavilo mě to, Italové raději 
komunikují napřímo než písemně, a  cestování 
v rámci profese mě zajímalo a bavilo. Nicméně 
technicky hodně zaměřený Motor Jikov mě 
úplně nenaplňoval, tak jsem se porozhlédla 
jinde a  ještě dostudovala polygrafii. Tyhle 
znalosti jsem pak zúročila v mé srdcovce – firmě 
Rašelina Soběslav, kam jsem nastoupila jako 
vedoucí marketingu a  pak následně pracovala 
i  jako šéfredaktorka časopisu Zahradnická 
kuchařka. Zúročila jsem tam mnoho věcí, které 
mě pracovně posunuly dál.

Ty jsi prodávala rašelinu?
Rašelina je dobrý artikl! Firma nabízí hodně 
produktů, postupně jsme rozšiřovali produktové 
řady i  služby. Nebyla jsem líná a  cestovala 
s našimi obchodními zástupci, seznamovala se 
s  klienty, kteří v  té době od firmy nakupovali, 
zjišťovala, co vlastně od nás potřebují, oslovovali 
jsme nové zákazníky… Tehdy to byla příjemná 
doba rozvoje mého obchodního ducha, mně 
se povedlo přivést na trh velmi dobrý výrobek, 
který se v  té době osvědčil, pracovat v  tomhle 
oboru bylo moc pěkné.

To už jsem cestovala za klienty po Česku 
a Slovensku, ale účastnili jsme se různých výstav 
a konferencí v zahraničí. Jela jsem dokonce na 
konferenci rašelinářů do Irska a Švédska. Takže 
to byla spokojenost na obou stranách. Protože 
to, co přinesl podnik mě, já zase oplácela tak, 
že jsem navrhovala výrobkům nový design, 
seřadila je do produktových řad, hýřila nápady 
na podporu prodeje, a protože jsme právě proto 
prošli různými televizními pořady a  inzercí 

v časopisech, dovedlo mě to nakonec k myšlence, 
proč nevydávat vlastní firemní časopis. A to se 
ukázalo jako hodně dobrý nápad. Takže jsme 
připravili časopis plný rad k  zahradničení, 
o domu, zahradě, jezírkách, a dalších koníčcích 
kolem pěstování kytek, zeleniny, chovu zvířat, 
přidali zajímavé články o  zdravém životním 
stylu, bylinkách, kuchařských receptech 
a  všem, co je nějak spojené se zahradou. To 
je Zahradnická kuchařka. Tehdy vycházela 
v  tištěné podobě, do světa jsme ji vypravili 
poprvé jako časopis v  příloze časopisů Květy, 
Vlasta, Dům a zahrada.

Náklad býval kolem 70 000 kusů, každé 
dva měsíce. Já do té doby nikdy žurnalistiku 
nedělala, velmi ji obdivuji, ale dnes si říkám: už 
nikdy víc! Bylo to náročné, půl roku intenzivní 
práce, než jsme titul rozběhli a  podrželi a  pak 
z  toho bylo těžké vyběhnout. Dnes už ho 
najdete na webu jako internetový časopis. Pořád 
má své sledovatele, kolegové, které jsem si ke 
spolupráci tehdy vybrala, se o něj starají dodnes 
a  má úroveň, protože obsahem jsou odborné 
články pěstování a prací na zahradě. A my Češi 
jako národ zahrádkářů a všemožných kutilů se 
o tyhle věci zajímáme.

Časopis byla moje další velká životní lekce.

A kdy došlo na cestování?
Mé velké cestování začalo v  roce 1999, kdy 
jsem s  partnerem, později manželem, strávila 
měsíc v  USA. Kromě celé Evropy jsme 
zamířili několikrát do Karibu (Dominikánská 
republika, Kuba, Jamajka, Florida, Venezuela), 
Indie, Vietnamu, Kambodži, na Srí Lanku, 
do Singapuru, Honkongu a  dokonce i  do 
Pakistánu. Navštívili jsme i  oblíbené ostrovy 
Maledivy.

Vždycky jsme si všechno předem sami 
zařídili, od ubytování přes jízdenky a  letenky. 
Bylo to nádherné, zážitky a zajímavé zkušenosti. 
Musím říct, že mě překvapuje, proč takhle na 
vlastní pěst cestuje stále tak málo lidí. V době, 
když jsou mladí, pracovně uvolnění, proč 
nemají touhu poznávat svět? Za nás to bylo ještě 
o  něco složitější, internet tehdy ještě nebyl na 
každém kroku a  nebylo na něj navázáno tolik 
služeb jako dnes.

Rozhodně je to zajímavější než vyjet 
s  cestovkou na jedno místo, do jednoho 
hotelu, týden se koupat v  hotelovém bazénu 
a opalovat na pláži a pak zase stejnou cestou 
domů na gauč.
Chce to asi jistou povahu, protože ne každý 
vycestuje jen tak na vlastní pěst do neznáma. Ale 
zase se připraví o nezapomenutelné zážitky. Mně 
se třeba strašně moc líbil Vietnam, Pákistán, 
moc ráda bych se vrátila i do Indie. Tyhle země 
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musíš chtít a milovat. Získáš povědomí o  tom, 
jak to tam funguje, jaké kultury se tam prolínají. 
Nikoho nemůžeš za něco odsuzovat, když nevíš, 
v jakých podmínkách žije.

My si nevybírali k  přespávání drahé hotely, 
a  proto jsme při hledání ubytování potkávali 
obyčejné lidi, kteří nám pomohli, s radou kam 
a  jak dojet. Vždycky jsme zkrátka šli do ulic 
a  tam někoho oslovili. Měli jsme na lidi štěstí, 
v obchodě, v restauraci se nám věnovali a řešili 
náš problém. Všechny cesty nám dopadly dobře. 
Cestování je svoboda, poznávání, zvědavost, 
vzájemné kontakty, třeba kostrbatá domluva, 
ale je to právě na tom seznamování se různých 
kultur a  lidí odjinud krásné. Nikdy se nám 
nestalo, že by někdo reagoval nepřátelsky, zle 
a nechtěl pomoci.

Teď, když máme dceru pořád ještě relativně 
malou, je jí šest let, jsme tenhle typ cestování 
stopli. Nejsem přece jen naprostý dobrodruh, 
abych bloudila světem s miminem v šátku a měla 
předplacené pouhé tři dny spaní v hostelu a další 
ubytování hledala až na místě…

Když dva zamilovaní putují světem… 
Každá cesta a  zážitky na ní jsou jedinečné, 
nezopakují se. Můj muž taky říká, nechoďme 
po trasách, kudy chodí turisté. Jdeme tam, 
kam chodí místní, ti poradí, kde se ubytovat 
a kde dobře najíst.
Mně cestování dalo hrozně moc. I když se okolí 
divilo. Můj šéf v Rašelině vždycky spráskl ruce, 
ježíšmarjá, kam to zase jedete? Do Pákistánu? 
A vrátíte se vůbec? Mám hledat náhradu?

Byla to zrovna tahle cesta, přejížděli jsme ze Srí 
Lanky do Pákistánu, když vycházelo první číslo 
Zahradnické kuchařky. A my se díky internetu 

propojili s  naším skvělým grafikem, který byl 
v té době v Thajsku, pracoval v pohodě na dálku 
na svém počítači, i  s  kolegyní, která byla v  tu 
dobu zrovna někde v Essenu. Takže jsme takhle 
výjimečně zvládli přivést první číslo časopisu 
na svět. Tehdy to ještě nebylo tak obvyklé, 
dnes už jsme všichni zase trochu dál, ale my se 
tehdy  – všichni hodně vzdáleni domovskému 
pracovišti – krásně propojili. A tak jsme zvládli 
na dálku zkontrolovat náhledy tisku, pohlídat 
tiskárnu a první číslo vyšlo úplně dokonalé i bez 
naší fyzické přítomnosti.

Ty jsi tedy taková inovátorka!
Jsem taková průkopnice neprozkoumaných 
cest, směje se Simona. A  to se mi daří zavádět 
i  do mých pracovních pozic. Když si myslím, 
že by něco mohlo jít jinak, zkusím to, a ono to 
funguje. Když jsem čekala miminko, řekla jsem 
svému tehdejšímu šéfovi, že nenastoupím na 
mateřskou podle předpisu, ale dokud mi bude 
dobře, zůstanu v práci. A zůstala, pracovala, a po 
narození holčičky jsem zase hodně pracovala 
z domova – což tehdy také ještě nebylo obvyklé. 
Díky tomu, to pak podobně zvládly i  mladší 
kolegyně. Takže pikantní bylo, to už moje 
těhotenství bylo na hraně, že jsme s  kolegy na 
pracovní schůzce vehementně řešili další číslo 
časopisu až do odpoledne a  večer už jsem jim 
volala z porodnice, že se mi narodila holčička. 
To se docela divili…

Takže zkusit nové postupy, nebát se 
a odvážit – a přesvědčit okolí, že to jde, když se 
chce. To jsem já. Někdy bych už ale docela ráda, 
aby ty nové nápady prosazoval zase někdo jiný 
a já se jen vezla…

Připomíná mi to trochu to Cimrmanovo 
„prokopávání slepých uliček“. Tys je prokopala 
a  ukázalo se, že nejsou slepé. Že máma 
na mateřské je schopna skvělých výkonů 
z  domova, s  vděčností, že může pracovat 
a zůstat s dítětem. To je známá věc. Škoda, že 
to chápe tak málo zaměstnavatelů.
Mě práce vždycky bavila, těšila, dávám do ní 
hodně ze své invence. Nuda mě nebaví, jsem 
spíš workholik. Ale naštěstí manžel mě zase 
vždycky dovedl zbrzdit a vytáhnout mě třeba na 
daleké cesty. Pro mě to období života bylo skvělé 
a  vzpomínám na ně ráda. Ale teď jsem zase 
tady, dcerka začala chodit do školy a já chci být 
poblíž a ukotvenější v práci, a proto mě oslovila 
nabídka Infocentra. Dělat s dítětem úkoly první 
třídy je pro mě teď důležité.

Jsi tedy člověk na svém místě. Vždyť jsi 
zcestovalejší než leckterý klient hlubockého 
infocentra. A kolik Čechů opravdu na vlastní 
kůži zažilo země dál od matičky Evropy? My 
Češi jsme takoví Všeználci. Přesně víme, jak 
si žijí Italové, Němci nebo Eskymáci, a nejlíp 
to vědí hlavně ti, co u  nich nikdy nebyli. 
Můžeš vidět filmy, a  číst knížky, ale dokud 
si neprojdeš cizinu s  baťůžkem na zádech 
a pokud možno vedlejšími ulicemi a s někým 
místním, nic moc se nedovíš.
Jako cestovatel vím, co návštěvník potřebuje 
v cizí zemi. Evropu jsem projela křížem krážem. 
Ale cestovali jsme mnohem dál, a byli jsme na 
místech, která měla do luxusu hodně daleko.

A to je teď krásné na mé práci v Infocentru. 
Teď totiž přijíždí spousta lidí z  různých koutů 
světa k  nám. Přišli turisté z  Kalifornie, Indie, 
Vietnamu, Nového Zélandu, z Kanady… a když 
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si začnou povídat a  já jim řeknu, ano, já u vás 
taky byla, tak jsou nadšení, že znám jejich 
domovinu a že jsme také poznávali jejich zemi. 
Mám k nim v tu chvíli blíž, protože se okamžitě 
cítí u  nás jako doma a  berou mě jako přítele. 
Máme něco společného.

Já mluvím anglicky. Rukama nohama se 
domluvíte vždycky. Nebát se mluvit. Kdo chce, 
ten vás pochopí.

Simono, ty jsi hlubocká rodačka?
Nejsem. Narodila jsem se ve Vodňanech. Žiju 
si víc životů. Ráda jedu do Prahy, podívat se 
na ni a zase se vrátit – ne, to nemám na mysli 
takové to ježdění po dálnici a zase se zpátky, být 
v hlavním městě služebně každý týden, ale nic 
z něho nevidět. Těšíme se, že teď, když už naše 
holčička roste, si zase začneme rozšiřovat akční 
rádius.

Tak jak mě znali moji spolužáci z vejšky, spíš 
by mě možná tipovali na ženskou, která zamíří 
do velkoměsta a tam se usadí. Ale já postupem 
času zjistila, že nejlíp je mi na samotě u lesa. Já 
i manžel Hlubokou milujeme, jsme rádi, že jsme 
se usadili právě tady.

Tvá první turistická sezóna v  Infocentru. Co 
ti dala?
Radost z  toho, že teď přijde trochu klidnější 
období, usmívá se Simona. Radost z toho, že se 
návštěvníkům na Hluboké líbí, jsou spokojení 
a  chválí, poskytli jsme všechno, co se od nás 
očekává. Mohu říct, že z  99  % našich služeb 
využili lidé příjemní, i  když samozřejmě se 
občas stane, že někdo se chce nepohodnout 
nebo je prostě věčně nespokojený. Sezonu jsme 
zvládli. A  po celou dobu jsme ani na jednu 
hodinu nezavřeli.

Tahle práce mě baví, i  když má svá úskalí. 
Ale to má každá práce. A  to jsem chtěla od 
začátku – abychom tu byli nejen pro turisty, ale 
i  pro místní. Nacházejí si k  nám cestu. Máme 
tady Uloženku, Fotolab, CB systém takže tím 
oslovujeme i  Hlubočáky. Skládáme prodejní 
sortiment, co zaujme, teď například velké balení 
džusů z Lhenic.

Podařilo se nám sestavit dobrou partu, za to 
jsem moc ráda. Přes léto je nás víc o studentky. 
Já a paní Ertlová jsme to hlavní jádro, na ni se 
mohu ve všem spolehnout.

Je jasné, že 99  % turistů jde na zámek, ale 
dnes už je tu stezka Vltavy, cyklistika a ostatní 
sporty. Lodě  – už se na ně lidé ptají. Zoo je 
topka pro rodiny s dětmi, ale nejen pro ně. Lidi 
by si mohli informace sami najít na internetu, 
nebo v průvodci, ale přijdou se zeptat k nám, 
protože mají větší důvěru v  radu místních. 
Poradíme, kde se mohou dobře najíst, kam 
mohou na krátký nebo delší výlet, a  za jinou 
zábavou. Nesmíte jen doporučovat, musíte 
naslouchat, zeptat se na očekávání, přání a pak 
poradit. Každé město má svou atmosféru a  je 
na hostech, jak si ji chtějí užívat. Myslím, 

že také Infocentrum by mělo nabízet něco 
individuálního, co město definuje.

Je pravda, že nic není tak proměnlivé jako 
turistický ruch. Nejdřív k  nám jezdili pro 
revoluci Evropané, pak Rusové, teď hlavně 
Asiati. Vše se mění a je nutno se přizpůsobovat.
To je pravda, stejně tak mě upozorňovali, že 
pokud jeden rok jde nějaký suvenýr na dračku, 
a  já si ho koupím do zásoby, tak příští rok mi 
může zůstat na skladě netknutý. Život je změna. 
Takže zkoušíme nabídnout jednak to, co turisté 
očekávají od infocentra, ale také nabídneme 
věci místní nebo nějak originální. Teď přes zimu 
máme chvilku popřemýšlet o tom, co by je mohlo 
oslovit. Je pravda, že u  nás se chovají turisté 
jinak než v Praze. Proto si myslím, že je důležité, 
aby naše infocentrum sloužilo nejen cizincům, 
ale i českým turistům a zvláště hlubockým. Vést 
ideální infocentrum, vědět, co všechno v  něm 
poskytovat a  nabízet, to bych si samozřejmě 
hned nechala patentovat. Pochopitelně, kamkoli 
dnes s  manželem cestujeme, všude navštívíme 
místní infocentrum. Někde se přiznám, někde 
ne, okukuju a  porovnávám. Těší mne, že naše 
íčko je velmi pěkné, a  to, co nabízíme, není 
všude.

Vím, že patřím sem, do Čech. Nejlíp do 
jižních Čech. Protože tady je krásně a  naše 
zem má spoustu bohatství a  šikovné lidi. 
Uklidňuje mě myšlenka, že vždycky mohu 
kamkoli vycestovat, to už je dnes naštěstí 
naprosto přirozené. Viděla jsem Ameriku, ale 
vím, že by mi tam spousta věcí nepopsatelných 

a  nevyjádřitelných chyběla. Určitě je to 
fantastická zem, a někdy se tam chci vrátit, ale 
už nejsem tak oslněná jako poprvé…

Co turista potřebuje?
Vlídnost, dobré jídlo, příjemné ubytování, 
historické i  zábavné atrakce. Příjemný zážitek 
plodí závislost a touhu se vracet, a takový turista, 
třeba ne každý rok, ale občas, se na místa, kde 
mu bylo dobře, vrátí.

Máme období, kdy chceme poznat celý svět, máme 
období, kdy se chceme usadit, a pak také období, 
kdy už chceme jezdit jen na ta místa, která známe 
a kde nám bylo dobře.
Simona zažila překvapené turisty, kteří se chtěli 
ubytovat, a  velmi se divili, že prostě není volné 
místo k přespání. Ptali se několikrát a nemohli to 
pochopit. Ano, Hluboká je žádaná lokalita.

Vlakové nádraží ani dokonalá šéfka infocentra 
nepřenese blíž k  městu. Ale umí vysvětlit, že 
autobus jede každou půlhodinu do Budějovic 
a tam se dá nastoupit na jakýkoli vlak.

Hluboká má výhodu malého příjemného 
městečka poblíž velkého města, poblíž hranic 
a  není úplně daleko od Prahy. My Češi máme 
krásnou krajinu, hrady a  zámky, romantická 
města, pivo, vepřoknedlozelo, české granáty, hezké 
holky… a spoustu dalšího. My se máme!

Jednou jste host. Jednou hostitel. Jednou 
jste turista, jednou šéfka infocentra. Vítejte na 
Hluboké! A je jedno, jestli tu prožijete jeden den, 
14 dní dovolené, nebo celý život…

ROZHOVOR
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