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Možná i letos budeme mít trochu jiné Vánoce. Ale… 
neodvažuji se říct, že budou horší než jiné. Ač se to 
nezdá, byli jsme obdarováni. Umíme si víc vážit zdraví, 
života, lidí nám blízkých i  vzdálenějších. Někteří 
pochopili, že o hmotných dárcích život opravdu není. 
Další pochopili, že empatie a nesobeckost z nás nejen 
dělá lepší lidi, ale udělá nám dobře v duši. Jiní začali 
víc pomáhat, protože si víc všímají, co se v našem světě 
děje. Mnohé z nás hřeje naděje v  lepší časy, které by 
mohla přinést kultivovanější politická scéna. A  ještě 
mám jednu prosbu: mysleme víc na děti, se kterými 
se potkáváme na veřejnosti ve chvílích, kdy kvůli 
nebezpečí nákazy nosíme roušky. Mluvme s  nimi, 
reagujme na ně, komunikujme s nimi. Je mi líto, když 
vnímám, že nejmenším dětem chybí naše čitelná tvář, 
úsměvy, které jsou neviditelné. Potřebují z našich tváří 
odečítat kladné emoce. Potřebují slyšet naše hlasy, 
protože jen z očí nám všechno přečíst neumí. A když 
říkám děti, myslím tím všechny děti. I  když už jim 
je 15 nebo 18, protože křehkost se někdy maskuje 
naježenou slupkou.

A pokud se tedy nevydáme do společnosti, můžeme si 
zapálit svíčku a otevřít knížku básní.

Klidný advent a pohodu všem.

Městský úřad blahopřeje občanům, kteří
v měsíci prosinci oslaví významná výročí

Jubilea:
Marie Šimková  92 Hroznějovice
František Pečenka  91 Munice
Vlasta Vokůrková  85 Hluboká
Marie Šmídmajerová 80 Hluboká
Marie Holá  80 Hluboká
Jiří Veisser  75 Hluboká
Radislav Uvíra  75 Hluboká
Václava Papoušková 75 Hluboká
Bohumír Novotný 75 Hluboká
Drahoslava Kasalová 75 Hluboká

Do dalších let přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

Narodili se:
Nela Ambrožová  Hluboká
Karolína Vokrojová  Hluboká
Thea Holcová  Hluboká
Josefína Rysová  Purkarec
Dominik Adam  Hluboká

Opustili nás
Josef Vobejda  Hluboká
Vlasta Hoďánková  Hluboká
Miloslava Štýfalová  Poněšice
Anna Nohavová  Hluboká
Květa Jedličková  Hluboká

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

FRÁŇA ŠRÁMEK

VÁNOČNÍ
Po sněhu půjdu čistém, bílém,

hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.

Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,

až noční půjdu tmou.

Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,

a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,

tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,

světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,

tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají…

ŠŤASTNÉ VÁNOCE VE ZDRAVÍ 

A POKLIDU PŘEJE VŠEM 

OBČANŮM MĚSTSKÝ ÚŘAD 

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
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ZPRÁVY 
Z MĚSTA

ADVENT A VÁNOCE NA HLUBOKÉ BUDOU STÁT ZA TO!

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, ŘIDIČŮM

SLAVÍČCI NA ADVENTNÍCH TRZÍCH

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

V  rámci již pátého ročníku Andělské Hluboké připravila radnice a  řada 
dalších organizátorů bohatý program plný kulturních, společenských 
a církevních akcí. Startují Svatohubertskou mší a rozsvěcením vánočního 
stromu na první neděli adventní 28. listopadu a skončí poslední prohlídkou 
jesliček v kostele svatého Jana Nepomuckého v neděli 2. ledna.

„Zvláště o adventu máme přirozenou potřebu potkávat se, podat si ruku, 
sdílet zážitky. Proto také u  nás na Hluboké vznikla tahle krásná tradice. 
Žijeme ale obtížnou dobu a víc než kdy jindy se dnes potřebujeme potkávat 
spíše s anděly než s čerty, potřebujeme vidět světlo na konci tunelu. Pevně 
proto věřím, že pátá Andělská Hluboká proběhne v pořádku, ke spokojenosti 
a  radosti dětí i  dospělých návštěvníků a  že nám do ní nevstoupí žádná 
omezení. Byla by to určitě velká škoda, protože pro její úspěch jsme udělali 
maximum,“ soudí starosta Hluboké nad Vltavou, senátor Ing. Tomáš Jirsa.

Novinkou letošní Andělské Hluboké je Svatohubertská mše v  kostele 
sv.  Jana Nepomuckého za doprovodu trubačů a  chrámového zpěvu 
k  uctění památky patrona myslivců svatého Huberta, jehož příběh má 
co říci i  současníkům a  odkazuje na význam myslivosti a  mysliveckých 
tradic. Slavnostní mše spolu s  průvodem a  mysliveckými signály pořádá 
spolek Karlův Hrádek z. s. v neděli 28. listopadu od 13.30 hodin. Hlavními 
partnery akce je Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Římskokatolická 
farnost Hluboká nad Vltavou, Cigar & Hunting Club, VAV development 
a Diana – 1. myslivecký spolek žen.

Již tradiční událostí je bezpochyby rozsvěcení vánočního stromu 
o  první neděli adventní. „Po slavnostní Svatohubertské mši se mohou 
návštěvníci těšit i na další program na náměstí, který je po celý Advent pod 
taktovkou spolku Hluboká v pohybu. Symbolickým zahájením Adventu na 
Hluboké je již tradiční rozsvěcení vánočního stromu od 17 hodin. Stánky 

s občerstvením a vánočním sortimentem budou pro návštěvníky k dispozici 
na náměstí až do konce ledna. Vyvrcholením programu je Andělský průvod 
Masarykovou ulicí v soboru 18. prosince. Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
nám s Andělskou Hlubokou pomáhají, a hlavně přeji nám všem pohodový 
a klidný předvánoční čas,“ říká radní a předseda komise cestovního ruchu 
a kultury Jindřich Soukal.

Do Andělské Hluboké však patří i další akce významných partnerů města. 
„Patří sem tradiční akce Čerti nebo Štědrý den v ZOO, zimní prohlídková 
trasa zámku Hluboká, Advent v  Muzeu lesnictví, myslivosti a  rybářství 
Ohrada, vánoční koncerty pěveckého souboru Záviš a  program Alšovka 
Advent v  Alšově jihočeské galerii a  další. Nelze opomenout ani Advent 
a Vánoce v hlubockém kostele svatého Jana Nepomuckého. Děkujeme všem 
organizátorům a partnerům za vytvoření kouzelné předvánoční atmosféry 
v našem městě,“ dodává koordinátorka projektu Mgr. Lucie Jozová.

Rádi bychom také poděkovali partnerské Skupině ČEZ za partnerství 
v projektech Rozsvěcení vánočního stromu na Hluboké 2021 a Oranžového 
roku 2021 na Hluboké.

Kompletní program Andělské Hluboké 2021 naleznete na webu www.
andelska-hluboka.cz, v  prosincovém vydání Hlubockého zpravodaje, 
facebookovém profilu města.

Akce se budou konat v závislosti na aktuálních vládních protiepidemických 
opatřeních.

Přejeme všem Andělské Vánoce 2021!
Kontakt:

Mgr. Lucie Jozová – Městský úřad Hluboká nad Vltavou
Mgr. Markéta Vejvodová – Hluboká v pohybu

Vážení občané  – řidiči, s  nastávajícím zimním počasím je potřeba 
věnovat zvýšenou pozornost parkování vozidel na komunikacích. Pokud 
je to možné, parkujte vozy na vlastním pozemku mimo komunikace. 
Předejdete tak případnému poškození vozidla projíždějící technikou 
zimní údržby. Dodržujte prosím minimální zákonem stanovenou 
průjezdnou šířku vozovky tj.  min. 3 m (u  obousměrných komunikací 
by měla být 3 m pro každý směr, tedy celkem 6 m, což chápeme, že 
v  zástavbě nelze dodržet). Neparkujte prosím vozidla na chodnících, 
pokud to není nezbytně nutné. Tam, kde řidič údržby nebude mít 

dodatečnou bezpečnou šířku vozovky na projetí techniky tak, aby 
nehrozilo poškození zaparkovaných vozidel, nebo způsobení jiné škody 
na majetku, nebude v údržbě komunikace pokračovat. Jedná se zejména 
o  Horní ulici, nově i  oblast Holého Vrchu, problematické jsou dolní 
části Jiráskovy ulice a dalších ulic mezi paneláky (Nerudova, Mánesova) 
a zadní komunikace ke zdravotnímu středisku. Totéž platí i pro chodníky, 
zejména na Masarykově ulici před zařízeními s občerstvením (kavárny, 
cukrárny  apod.), kde předměty a  stavby nezaručují bezproblémový 
průjezd techniky. Děkujeme za pochopení. PMH

Na adventním trhu konaném v neděli 21.  listopadu v Knížecím dvoře 
zazněly vánoční písně a  koledy v  podání pěveckého sboru Slavíčci 
z  Hluboké. Koncert začal premiérou nadějné „ukulelistky“ Marušky 
Veselé, která doprovodila sbor při oblíbených Rolničkách. Všechny 
potěšilo, že si s  námi přišly zazpívat Kája Lomnická, Adéla Švehlová, 
Johana Rausová a Nela Hamplová. Bezvadnou tečkou za koncertem byla 
píseň Andělská od Zuzany Navarové, kterou zazpívaly Kája s Adélkou. 
Děkujeme panu Petru Píšovi za tradiční spolupráci. Přejeme všem 
krásné svátky, prožité v klidu a ve zdraví.

Od sobotu 20.  11.  2021 bude na zimním stadionu zahájeno VEŘEJNÉ 
BRUSLENÍ. Prosíme všechny, dodržujte nařízení vlády a u pokladny se 

prokazujte platným očkováním či testem, vše nad 12 let.
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ZPÍVEJTE S NÁMI V ZÁVIŠI

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ULICI RUSKÁ

NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V ZÁMOSTÍ

Milé dámy,
Ženský pěvecký sbor Záviš z  Hluboké nad Vltavou po delší časové 

odmlce způsobené koronavirem již opět půl roku zpívá a  nacvičuje na 
vánoční koncerty.

Od ledna  2022 bychom rády v  Záviši uvítaly nové zpěvačky, které 
by chtěly společně s  námi nacvičovat nové skladby a  prezentovat je na 
koncertních vystoupeních.

Novou uměleckou sezónu zahajujeme 11. ledna v 18.00 hodin v zasedací 
místnosti hlubockého městského úřadu. Více informací na telefonním 
čísle: 724095182.

Dveře v Záviši jsou pro každou příznivkyni zpěvu otevřené!
Za Ženský pěvecký sbor Mgr. Milena Horníková, sbormistryně

Vážení spoluobčané,
město Hluboká nad Vltavou plánuje v roce 2022 provést rekonstrukci 

místní komunikace v  ulici Ruská. Předpokládaný termín zahájení 
stavebních prací je leden  2022, předpokládaný termín dokončení je 
říjen  2022. V  rámci stavby dojde k  výměně kanalizace, plynovodu 
a  vodovodních přípojek, k  obnově veřejného osvětlení, k  rekonstrukci 

chodníků a na závěr k položení nového asfaltového povrchu. Stavba bude 
zahájena od křižovatky s ulicí Křesínská. Omlouváme se za komplikace, 
které budou s  touto stavbou nevyhnutelně spojeny. Děkujeme za 
pochopení,

MÚ Hluboká nad Vltavou

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat, že v  Zámostí u  křižovatky ulic 

Poněšická a Dobřejovická bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým 
polyuretanovým povrchem. Nové víceúčelové sportoviště disponuje 
hracími plochami na tenis, volejbal, minifotbal, házenou, badminton, 
jedním basketbalovým košem a jedním pingpongovým stolem.

Toto hřiště bude sloužit široké veřejnosti. Provozní doba tohoto areálu 
bude stanovena takto: 8:00  – 19:00 od září do února a  8:00  – 21:00 od 
března do srpna. Hřiště je oploceno a mimo stanovenou provozní dobu 
bude areál automaticky uzavřen. Na vstupní branky bude v  brzké době 
nainstalován elektrický zámek s  časovačem. Po stisknutí tlačítka bude 
tento zámek umožňovat volný vstup během provozní doby.

Součástí víceúčelového hřiště je sportovní vybavení, které se skládá 
ze sady sloupků pro tenis a volejbal, tenisové sítě a volejbalové sítě. Sítě 
budou uloženy v  bedně, která je v  současné době ve výrobě a  bude na 
místo dodána. Z  vnější strany hřiště jsou v  zemi zapuštěna pouzdra na 
uložení sloupků na volejbal a  tenis. Univerzální sloupky na sítě budou 
součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis 

a badminton. Při ostatních sportech musí být sloupky řádně uloženy do 
pouzder vně hřiště a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazena víčka. 
Manipulace s tímto sportovním vybavením náleží (z důvodu případného 
úrazu či poškození povrchu hřiště) pouze osobám starším 18 let.

Na hřišti bude umístěn provozní řád. Zde uvádíme některé body 
z provozního řádu:
Na hřiště je zakázáno vnášet předměty (zejména skleněné či jinak 
nebezpečné), které nesouvisejí se sportovní činností.
■ Po ukončení sportovních aktivit je povinnost vše vrátit do původního 
stavu. Před odchodem z  areálu zkontrolovat uzavření všech vstupních 
branek.
■ Zjištěné škody na zařízení a vybavení areálu je nutné nahlásit provozovateli.
■ V prostorách areálu platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů 
a jiných omamných látek.
■ Vstup do sportovního areálu je povolen pouze ve vhodné a  řádně 
očištěné obuvi. Platí přísný zákaz vstupu v obuvi se špunty (turfy, kopačky, 
podpatky apod.).
■ Po sportovních površích je zakázána jízda na kole, koloběžce, in-line 
bruslích či jiných motorových a elektrických vozidlech.
■ Je zakázáno vodění psů a jiných zvířat do prostoru sportovního areálu.
■ Je zakázáno mechanické poškozování povrchu jednotlivých sportovišť, 
oplocení, vybavení a  jejich zařízení. Je zakázáno lézt na konstrukce 
a oplocení.
■ Zákaz používání jakéhokoliv ozvučení a pouštění reprodukované hudby 
v areálu hřiště.
■ Hřiště neslouží komerčním účelům.
■ Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení areálu 
odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce/
odpovědná osoba.
■ Všichni návštěvníci provozují sportovní činnost na vlastní odpovědnost 
a bezpečí.

Doufáme, že nové víceúčelové hřiště bude dělat radost dospělým i dětem.

ZPRÁVY 
Z MĚSTA

PROJEKT „REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU – ZÁMOSTÍ“ byl realizován za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z  programu Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace je poskytována až do výše 60  % skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů akce, zbytek byl hrazen z rozpočtu města.
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145. VÝROČÍ  
HLUBOCKÝCH HASIČŮ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OSLAVIL 145. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SBORU… A DOSTAL KRÁSNÉ NOVÉ AUTO

13.  listopadu se konala oslava 145. výročí 
založení sboru dobrovolných hasičů v Hluboké 
nad Vltavou

15.00 hodin – vystavení techniky na náměstí
16.00 hodin – slavnostní předání nového auta 

starostou města a  slavnostní žehnání otcem 
Tomasem van Zavrelem

17.00  hodin  – slavnostní valná hromada 
v hotelu Záviš

Čteme ze zprávy o  činnosti vypracované 
starostou sboru dobrovolných hasičů Jiřím 
Karvánkem, který sboru starostuje už od roku 
1999. Přednesena při valné hromadě, pro členy 
sboru a  čestné hosty dne 13.  listopadu  2021 
v restauraci hotelu Záviš
K dnešnímu datu má sbor 71 členů, z  toho 18 
v zásahové jednotce, a 25 dětí.

Kromě počátku působení hasičů na Hluboké, 
kdy se do jejich řad hlásilo úřednictvo 
knížete a  různé vlivné osoby, tvořili členskou 
základnu většinou obyčejní pracovití lidé 
bez vysokoškolského vzdělání se vztahem 
k povinnostem, práci a pomoci bližnímu. Jsem 
rád a  mohu říct, že v  současné době je mezi 
námi několik vysokoškolsky vzdělaných členů 
a dokonce je mezi námi i Tony se synkem, kteří 
jsou vietnamské národnosti. Po většinu času 
táhli sbor lidé pro svou věc zapálení a  plně se 
věnující svému náročnému koníčku  – snad 
mohu říci poslání.

Jako starostové se po ředitelích 
Schwarzenberského velkostatku vystřídali:
Moric Mašek, Karel Slepička, Jan Kladrubský, 
Václav Irovský, Karel Smrž, Jan Slepička, 
Stanislav Bouda, Karel Ouška, František 
Slepička, Jiří Karvánek.

Kulturní a jiná činnost sboru
Je patrné, že při svém vzniku byl sbor největší 
organizovanou složkou ve městě. Jeho působení 
se též projevilo ve veřejném životě.

Ze zápisků patrno, že sbor měl své vlastní 
ochotnické divadlo, pořádal bály, koncerty, 
zábavní odpoledne a  měl vlastní pohřební 
pokladnu. Součástí sboru byl též samaritní 
oddíl. Hasiči také prováděli hlídkovou činnost 
v  obou světových válkách. V  poválečných 
letech pořádal sbor zájezdy po celé republice. 
Provozoval též dvě hudby, které hrály pod jeho 
jménem.

V  současné době byla obnovena tradice 
hasičských plesů, pořádány jsou dětské dny, 
naši hasiči se pravidelně stýkají s  kamarády 
hasiči z  celé republiky, pořadatelsky zajišťují 
různé sportovní akce. Jsou nápomocni při všech 
větších akcích města.

Hasiči zajišťují občerstvení při adventních 
trzích, vinobraní a koledách. V neposlední době 
aktivně přispíváme na všechny charitativní akce 
pořádané ve městě.

Práce s mládeží
Do roku 1953 není nikde v materiálech zmínka, 
že by sbor pracoval s mládeží.

V  padesátých letech začali do zbrojnice 
docházet se svými otci chlapci, kterým je dnes 
hodně přes sedmdesát let, a  i  když v  té době 
nebyli nikde vedeni, pomalu se stávali součástí 
sboru.

Když dospěli do jinošských let, vzniklo první 
dorostenecké družstvo ve složení: Jarda Vlk, 
Karel Šantora, Míra Horký, Fanda Slepička, 
Láďa Horký, Pavel Kvasnička a Jan Kaňov.

Po nich nastupovaly v žákovském věku dnešní 
zasloužilé matky a  babičky, které vytvořily 

silné družstvo nejprve žaček (v té době přešel 
kroužek mladých hasičů pod pionýrskou 
organizaci) a  když trochu povyrostly, bylo 
z  nich nejprve výborné družstvo dorostenek, 
později žen.

V  roce 1976 po vítězství v  krajském kole 
postoupily do národního kola v  Plzni. Když 
s  hasičinou začaly, bylo jim 13  let. Když 
končily po deseti letech soutěžní činnosti, měly 
všechny již jiné životní plány. Ještě jednou se 
všechny sešly při oslavách 110. výročí založení 
sboru a  ve své parádní disciplíně požárním 
útoku obsadily krásné 3. místo. Pak se rozjely 
do všech koutů republiky.

V roce 2011 se sbor pokusil obnovit soutěžní 
činnost družstva dorostenek a žen, bohužel po 
dvou letech tato snaha skončila pro nedostatek 
dívčího materiálu.

Od 80. let se pravidelně scházelo družstvo 
dětí a vystřídali se u něj skoro všichni členové 
sboru. Každý z nás ví, co obnáší práce s dětmi, 
co starostí dá, udržet je pohromadě a  čekat, 
zda z  každé skupinky alespoň jedno nebo 
dvě děti budou pokračovat v  dospělém věku 
s prací u sboru.

Před pěti lety jsem konstatoval, že sbor 
dětské družstvo bohužel nemá, že ve městě 
je spousta volnočasových aktivit a pro děti je 
zajímavější fotbal, hokej, baseball, koně…

Jsem rád, že mohu říct a hlasitě zvolat: TO 
UŽ NENÍ PRAVDA!

Podařilo se nám obnovit činnost dětí a díky 
novým vedoucím se dnes schází kolem 25 
mladých hasičů a  snad mohu prozradit, že 
v plánu je družstvo přípravky pro děti 5 – 7 let. 
Jako vedoucí dětí pracuje ve sboru Cedrik 
Klimeš.
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Technické vybavení sboru
Už v protokolu z roku1880 byl vyčíslen seznam 
nářadí hasičského, do kterého patřily 2 stříkačky 
dvoukolové, 2 proudní sestavy s příslušenstvím, 
jeden výpravní vůz dvoukolový pro nářadí, 
jeden vozík na hadice, 420 m konopných hadic 
se šroubením, dvoje kleště na hadice, čtyřdílný 
žebřík nastavovací, 6 žebříků s  háky, jeden 
žebřík střechový, jeden provaz silný 20 sáhů 
dlouhý, 2 sekery, 2 nosatce, 2 lopaty, 120 košíků 
na vodu, 1 konev na olej, 3 lucerny. Dále jako 

zbroj 96 přileb, 25 lezeckých pásů s karabinou, 
34 sekyrek, 74 kožených pásů, 13 malých 
lucerniček a  12 teplých houní pro promočené 
hasiče.

To vše je názorná ukázka, s jakým technickým 
vybavením začínali naši předchůdci. V  dalších 
letech se technika postupně modernizovala 
a doplňovala…

Pokud přeskočíme hezkých pár desetiletí, 
zavzpomínejme na techniku, která provázela 
náš sbor v posledních letech.

Velká sláva provázelo událost, kdy sbor 
získal před 33 lety novou Tatru 815. Hlubocký 
sbor byl v  té době první dobrovolný sbor, 
který takovou cisternu vlastnil. V roce 2008 se 
pomocí sdružených prostředků od kraje a města 
podařilo Tatru kompletně zrekonstruovat, aby 
sloužila až do letošního roku.

V  roce 2000 nám HZS převedl Tatru 148 
a 706 jsme předali do Kostelce. Tatrovku, která 
v  roce 2002 při povodních dostala co proto, 
se nám také podařilo nákladem 1 700 000 Kč 
zrekonstruovat a bylo z ní nádherné autíčko, ze 
kterého měli všichni radost.

V  roce 2005 přišel do sboru další skvost 
v  podobě nového dopravního automobilu 
IVECO. Tento technický automobil nahradil 
letitou Avii. Opět se podařilo sdružit prostředky, 
tentokrát 700 000 Kč město Hluboká, 500 000 Kč 
kraj a 300 000 Kč sbor. Součástí výbavy je v této 
době několik čerpadel, motorové pily a spousta 
ostatního nářadí.

V roce 2007 při přípravách státu na splavnění 
Vltavy jsme si uvědomili, že řeka je vlastně 
místo, na kterém při provozu lodí bude čas od 
času také třeba zasahovat. Město zakoupilo 
motorový člun a před třemi roky novou pracovní 
loď na zásahy po celé Hněvkovické přehradě. Už 
několikrát se osvědčila a  bez ní si již práci na 
vodě nedovedeme představit.

Historicky prvního automobilu se dočkali 
také kolegové z Purkarce.

Při oslavách 135. výročí jsme získali 
nejmodernější techniku v podobě Tatry Terrno.

145. VÝROČÍ  
HLUBOCKÝCH HASIČŮ
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Nový cisternový vůz Scania
V sobotu 13. listopadu mohli všichni na náměstí 
obdivovat nový přírůstek  – nejnovější model 
hasičské techniky v  podobě velkoobjemového 
cisternového automobilu SCANIA v  hodnotě 
9 500 000 Kč. Nezbývá než poděkovat městu 
Hluboká, že se o své hasiče takto stará.

Naši hasiči jsou vybaveni věcmi pro osobní 
ochranu a  výstrojí, která snese srovnání 
s profesionály, kompletními zásahovými obleky, 
moderní přilbou, zásahovou obuví, vybraní 
hasiči mají dýchací přístroje.

Poslední roky je vybavení našeho sboru na 
profesionální úrovni. Při součtu financí, 

které město do našeho sboru investovalo, 
započítáme-li nové hasičárny v Bavorovicích, 
Hroznějovicích, Purkarci, rekonstrukci 
v  Kostelci, víme, že takovou podporou se 
může pochlubit málokterý sbor.
Při vší skromnosti si naši hasiči myslí, že město 
může být hrdé na sbor dobrovolných hasičů, 
a  snaží se péči městu při všech příležitostech 
vracet zpět.

Dík patří městu Hluboká za zajištění 
finančních prostředků na nákup techniky, 
výzbroje a  vybavení. Hasiči děkují všem 
sponzorům a příznivcům. Dík patří samozřejmě 
i  členům přispívajícím za jejich morální 
podporu.

Zbývá si jen přát, aby další generace hasičů 
měly na Hluboké stejně podporující podmínky 
pro svoji záslužnou činnost.

HASIČI
Hlubočtí hasiči se v  létě rozloučili se svou 30  let opatrovanou 
a opečovávanou Tatrou.

Paní starostka s  místními hasiči z  Jaroměřic byli moc rádi, že po 
dlouhém hledání vhodného hasičského auta našli naši hlubockou Tatru. 
Přijeli si pro ni v pátek 13. srpna a hlubočtí hasiči jim předvedli sice 30 let 
starý stroj, ale pečivě udržovaný, čistý a vyleštěný, tak jak jsou zvyklí se 
o svou techniku po všechna léta starat. Naši ho prodali za 1,5 mil., auto 
prošlo před 10 lety důkladnou generální opravou.

Prázdné místo v  hasičárně nezůstalo prázdné dlouho, naši hasiči se 
brzo dočkali nového přírůstku vozového parku, kvalitního moderního 
auta s množstvím užitečných technických detailů. Veřejně ho slavnostně 
představili na hlubockém náměstí. Oslavy a  valné hromady sboru byli 
přítomni i hasiči z Jaroměřic. Auto, které od nás získali, jim zjednodušilo 
práci, kterou pro svou obec dělají… Jsou vděční, auto splnilo jejich 
očekávání a nešetří chválou na naše hasiče. Že i u nich jsou hasiči platnými 
pomocníky obecního života, předvedli prezentací svého praporu OBCI 

KU PROSPĚCHU, SOBĚ KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI. A  také 
stuhami s  nápisy, které oceňují jejich práci pro blaho spoluobčanů: ZA 
POMOC PŘI NOUZOVÉM STAVU 2020 SPOJENOU S  EPIDEMIÍ 
KORONAVIRU. 150 LET ČESKÉHO DOBROVOLNÉHO HASIČSTVA!

Zkrátka muži ve Sdružení hasičů Čech, Moravy i Slezska jsou si bratry 
a přáteli, a umějí si pomáhat napříč celou republikou.

Zdeněk Galuška ve své nezapomenutelné knize Slovácko sa súdí, aj nesúdí 
půvabným slováckým nářečím úsměvně definoval těžkou práci hasičů. To 
neznamená, že bychom se posmívali. Naopak, na Hluboké dobře víme, za 
co všechno hasičům vděčíme.

UDRŽUJTE POŽÁR!
…To sa jednúc potkaly dvě procesí. Ti jedni chtěli, aby pršalo, a ti druzí 
zaséj, aby bylo sucho!

V  téj dědině bylo furt sucho jako na Sahaře a  tož pámbíček vyhověl 
enom jednej žádosti a popršalo… Ale jak! Do týdňa byla dědina zatopená. 
A včílkaj ti, co chtěli, aby pršalo, tož sa honém zaséj modlili, aby přestalo! 
Enom jeden člověk byl celkem spokojený – náčelník hasičů! Seděl na střeše 
zbrojnice a pochvalovál si:

„Krúci, to je vody – to by sa hasilo!“
„Máš pravdu, Janku“ pokyvovali hlavu stařeček, „tak už to v životě chodí. 

Ale dyž spomněls tych hasičů… Byl sem sa v nedělu podívat na cvičení 
tých mladých. To sú inší šohaji, jak zme byli my! Motorová stříkačka  
špígl-nikl, žebříky dvacet metrů dlúhé – to je inší robota – to sa hasí! My 
zme pumpovali rukama a hadiců nám z luže létaly žáby aj z rákosím. A dyž 
to začalo hořat, tož to aj zhořalo…

Tenkrát byl naším náčelníkem ševc Vincek Trča. Jak Jura Knutel zatrúbil 
trááá  – dááá!  – Trčovi se začaly třepat ruky aj z  nohama, překotil ponk 
z verpánkem, hnedkaj byly floky v máčce na šporhéltě. Hlavú uškubl ze 
zdi klecu z hrdličkú – do blůze lezl nohama a do gatí rukama! Jak sa začál 
motat po izbě, děcká byly v tu ranu vlezené pod postelú a stará Trčena enom 
klúčovú ďúrků ze síně nahlédala, až sa ta húlava přežene. Z ulice se vrátíl 

pro obušek a dyž býl u stříkačky, tož zistil, že nemá helmu – lebo v ní měla 
kočka koťata… Šak né nadarmo sa o něm říkalo, že je z divokých vajec, 
lebo nás při ohni všeckých tak dohúká, že než sme zešrúbovali hadice, bylo 
z chalupy popelisko… Dycky hlásál: „Co hoří, nechat hořat – a zachraňovat 
okolí!“

Jednú uhlédl, jak sa oknama valí dým z chalupy. Vletěl k súsedom, de 
nikdo nebýl doma, a začal zachraňovat.

Vylúpál im kachlové kamna, že ich už nikdo v životě nedál dohromady, 
a vyvalíl troje dveřma aj z futrama. Zeď, která súsedila z hořícím domem, 
polévál vodú, že malta opadala až na tihly. Kolikrát letěl s  puténkú pro 
vodu, sa povědět nedá. Dyž s tým býl hotový a celý morýtný vyšel na ulíc, 
tož zistíl, že nic nehořalo! Lebo dým, kerý sa valíl z oken, býl ze spálených 
buchet.

A  dyž ho jednú volali ze súsední dědiny, že u  nich hoří, doletěl 
s vyplazeným jazykem k telefónu a zařvál: „Tady je – tento – náčelník hasičů 
Vincek Trča! Zme v pohotovosti! Udržujte požár – za hodinu zme tam…“

Nato proletěl dědinú jak uragán, vpadl do hospody a  zařvál na sbor: 
„Chlapé, ešče jednú rundu dokola, pivo navrch a jedem!“

Šak také dyž k ohňu dojéli, tož zedníci už míšali maltu na novú chalupu…
Ale ináč to býl dobrý chlap. Nadřél se z lásky k bližnímu – a zadarmo! 

Ale v téj jeho hlavě to myslelo na inší notečku, než mělo. No a jedného dňa 
to chudák dorazíl načisto…

Stalo sa to na slavnostní schůzi, kde sa jednalo o tem, co se má vyšit na 
nový prápor. Trča si vzál slovo a pronésl: „Slavný výbore – teda tento – já 
bych na tento prápor navrhl – teda heslo: CO ŤA NEPÁLÍ – NEHAS!“

A tým dňěm náčelník Trča dohasil… “

145. VÝROČÍ  
HLUBOCKÝCH HASIČŮ

Ocenění členů SDH Hluboká ke 145. výročí 
sboru
Čestné uznání Okresní sdružení hasičů: 
Cedrik Klimeš a Vladimír Srbený

Čestné uznání Krajské sdružení hasičů: 
Jiří Beneš

Odznak sv.  Floriána: Vlastimil Gröger, 
Vlastislav Šindelář, Jan Vejvoda

Medaile za 50  let u  sboru: Martina 
Bártová, Marie Vlková, Jindra Houšková

Medaile za 60 let u sboru: Karel Dvořák
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ADVENT
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VÁNOČNÍ 
TÉMA

PANENKY
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VÁNOČNÍ 
TÉMA

Pokud jsem chtěla nadechnout předvánoční 
atmosféru, šla jsem najisto. Do pokojíku 
Ludmily Dominové. Přivedla jsem s  sebou 
kamarádku, která stejně jako Ludmila podlehla 
radosti z tvoření, a také radosti z radosti jiných, 
kterým svou prací radost přinášejí…

Ludmilka nezklamala. Letos například stvořila 
„biedermaierky“  – látkové ozdoby pošité 
květinami, korálky a  drobnými ornamenty, do 
kterých drátky vetkala vánoční koření: hřebíček 
a  skořici. Takže ty roztomilosti vám ještě 
provoní byt vánoční atmosférou. Jsou opravdu 
k pomilování. Ozdoby se dávaly jako dárek pro 
lásku, štěstí a boží požehnání. Koření je obtáčené 
zlatou kovovou nitkou z  dob dávno minulých, 
kterou dostala Ludmila darem. Ozdoby dříve 
patřily k panské germánské tradici, v Německu 
a Rakousku jsou k vidění nádherné věci. Říkají 
tomu klášterní práce, většinou je zřejmě tvořily 
řádové sestry.

Panenkový Betlém z waldorfských panenek 
tvoří Ludmila už hodně let, ani nepamatuje 
kolik. Každý rok přibude pár figurek a  mnohé 
z nich byly inspirovány podobou v okruhu lidí, 
které Ludmila zná. Mají na sobě oblečené pravé 
jihočeské kroje, blatský, kroj z  oblasti Velešína 
kolem 19. století, starou fázi doudlebského 
kroje, tehdy se nosil na českobudějovicku 
s  červeným šátkem kolem krku. Panenky 
a panáčci v šatičkách detailně propracovanými 
a  zdobenými. Včetně Ludmilina majstrštyku  – 
pečlivě ručně upravených rybích šupin použitých 
k výšivce. A to nejen těch kapřích, některé jsou 
z okouna, z parmy, štika má malinkaté šupinky, 
candát jemné průhledné šupinky. Je dobré je 
všechny kombinovat. Kvíteček je z  okouních 
šupinek, protože hezky vynikne, šupiny jsou 
čistě bílé. Korálky přidrží šupiny správně na 
místě. Mezi človíčky nechybí sem tam nějaké 
domácí zvířátko a samozřejmě oslík.

Letos přibyl farář církve československé 
husitské z Budějovic, loni se zas narodil pasák 
s  ovečkami, předloni ponocný s  trumpetou 
a  svou ženou s  nůší. Uvnitř panenek je ovčí 
vlna. Tvar postaviček drží drátěná kostra 
potažená bavlněnou látkou z  dětských 
punčocháčů.

Před časem udělala Ludmila betlém pro 
kapli Betlémskou v  Praze. Pro kostel církve 
husitské velký kříž z  odstřižků látek. Letos 
zase vymyslela pro kreativní časopis buclaté 
ozdoby z modrotisku, pošité korálky a rybími 
šupinami… 

Mít tolik nápadů, pokaždé jiných, 
originálních, realizovat tolik krásných věcí, 
udělat miliony stehů bavlnkou, přišít tisíce 
šupinek, upaličkovat stovky ozdob, to je 
práce na několik životů. Ludmila to všechno 
v pohodě zvládá v jediném.

Malé waldorfské panenky jsou originální a nikde na světě nenajdete druhou stejnou panenku. Pokud budete chtít ušít takovou panenku pro svou 
holčičku, nebo klučičí panenku pro chlapečka, měla by být naplněna ovčí vlnou, která dokonale reaguje na teplotu okolí. V létě bude příjemně chladit 
a v zimě naopak hřát. Materiály, ze kterých je panenka vyrobena, jsou pokud možno přírodní. Panenka voní bavlnou, lnem, či hedvábím. Tyto 
přírodní materiály jsou schopny přijmout vůni dítěte a panenka je mu tak blízko, jak to jen jde.

Panenky jako symbol holčičích Vánoc
Doba je možná jiná, modernější, ale ukažte 
mi holčičku, které ve svém dětství nehýčkala 
nějakou svoji panenku. A  jsou holčičky, ze 
kterých vyrostou velké holky, a  přesto s  nimi 
panenky zůstanou, nebo jich ještě začne 
přibývat, až je z nich velká panenkovská sbírka. 
Velmi staré panenky ocení spíš odborníci. Nám 
všem dělají největší radost takové hračky, které 
si pamatujeme z dětství, se kterými jsme si ještě 
sami jako malí hráli. A  máme touhu podobné 
hračky kupovat svým dětem a vnoučatům.

Povídání o  panenkách mělo motiv v  radosti 
dětí, v  tomto případě holčiček, pod vánočním 
stromečkem. Dnešní doba přináší bezpočet 
hraček, s  kterými si děti hrají a  jsou spíše 
moderního technického rázu. Ale doufejme, 
že panenky v  rukách holčiček zůstávají hlavně 
jako symbol mateřství a  propojení maminky 
a dítěte… V dřívějších dobách, kdy peněz moc 
nebylo, to byly právě panenky, které maminky 
vyráběly pro své dcerky doma.

A  protože Ludmila Dominová má pro 
panenky velkou slabost, sbírá je, opravuje a šije, 
začaly jsme otevírat tajuplné krabice a prohlížet 
panenky, které prošly dětskýma rukama našich 
babiček a  prababiček… Od panenek velkých 
sotva pět centimetrů až po ty velké…

„Tohle je sbírka panenek, kterým se říkalo 
panenky pro chudé,“ vysvětluje Ludmila. 
„Hlavička se dala koupit v  trafice, a  maminky 
nebo babičky pak panence došily a  vycpaly 
tělíčko.“

Panenky prodávané v  obchodě prodávali 

jednotlivci, později je vyráběla různá družstva 
na zakázku. Teprve později začaly celé panenky 
vyrábět malé rodinné firmy a  později se už 
panenky dělaly ve velkém v  továrnách. Firma 
Fatra, ano, ta co vyráběla později nafukovací 
hračky, je z  historického hlediska prvním 
zpracovatelem plastů v  České republice. Byla 
založena v roce 1935 koncernem Baťa. Prvními 
výrobky byly před válkou masky a  ochranné 
oděvy, později pryžové hračky, technická pryž. 
V  roce 1940 započala postupná orientace 
na zpracování plastických hmot. Originální 
panenky posazené na komodě u Ludmily v pokoji 
jsou od různých výrobců, z dob nejstarších po 
pozdější. Například některé mají na zádíčkách 
znak kočičky firmy Gumotex z  Břeclavi. 
Pamatujete panenky miminka let sedmdesátých, 
made in Czechoslovakia? Panenky zůstávaly 
nezměněny ve svém provedení na trhu i dvacet 
let, socialistické období nabádalo ke skromnosti 
ve výběru, měnily se tak maximálně šatečky 
na panenkách. O  to víc se pak panny sháněly 
v zahraničí, například v NDR, kde měli panenky 
chlapečky, černošky a  spousta různých typů 
panen. Nebo jsme kupovali za bony v  Tuzexu. 
Firma Hamiro vyráběla klasická miminka se 
zavíracíma očkama, která při pokládání do 
kočárku zaplakala.

Ludmila po dlouhá léta sháněla hlavičky 
nejstarších panenek na bazarech a  pak k  nim 
dodělávala tělíčko. Originálních panenek má 
jen pár a schválně ponechané v původním stavu. 
Některé nejsou značené. Těžko dohledat původ.

Když potřebovala Ludmila střih látkového 

tělíčka, originální panenku rozpárala, střih si 
obkreslila a  pak mohla šít tělíčka k  hlavičkám 
podle správné předlohy. Původní panenku zase 
sešila dohromady. A  ještě má plnou krabici 
celuloidových nahatých panenek… a  ty bude 
muset obléct.

V koutku sedí jedna větší celuloidová panenka 
oblečená opravdu honosně. V  nařasených 
sukénkách háčkovaných šatiček od Mileny 
Dušákové tady zdobí tak zvaná budoárová 
panenka.

Panenky bohaté i chudé
„Tohle je panenka firmy Käthe Kruse,“ předvádí 
Ludmila další panenku. „Byly to panny pro 
střední zámožnější vrstvu obyvatel a byla dražší 
a  samozřejmě i  dnes mají vyšší cenu. Firma 
byla prodána a  dala se dohromady s  firmou 
Schildkröt. To jsou prostě letité firmy, které 
nesou své dobré jméno na trh už dlouhá léta 
a panenky od nich byly a jsou žádané, mají svůj 
rozpoznatelný styl a  pro některé rodiny prostě 
mít takovou panenku znamená ukázat svoji 
úroveň.“

Nejlepší firemní značky si nadále cení své 
vysoké kvality a své výrobky vyrábějí v Evropě. 
Pokud si chcete dopřát skutečnou panenku 
s rodokmenem, musíte být ve výběru opatrní – 
byla opravdu vyrobena na našem kontinentu, 
nebo jen zabalena do krabice s označením EU?

Módní vlny hraček šly samozřejmě s  dobou 
a  módou. Méďové, jaké dnes už neuvidíte, 
delší čumáky, jiný tvar tělíčka, než na jaké jsme 
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zvyklí dnes. „Sto let“ staří dva ošuntělí foxteriéři 
z  filcové látky s  původně červenými obojky 
jsou dokladem, jak moc se časy mění. V  době 
čtyřicátých let byl foxík jedno z nejoblíbenějších 
psích plemen, dnes už ho na ulici potkáte jen 
díky velké náhodě. Stejně tak děti a  panenky 
oblečené do tehdy oblíbených námořnických 
oblečků. Panenku z roku 1945 dělala maminka 
pro svou dcerku, protože hračky nebyly, nebo 
byly tak drahé, že nic jiného nezbývalo.

Ukrajinské panenky vypadající trochu 
jako strašidlo na poli a  vskutku jsou vycpané 
slámou, oblečené typickou pestře tkanou látkou. 
Panenky, které visí v domě a hlídají dům, jsou 
v roli dobrého ducha domu, zahánějí zlé události 
a přinášejí ochranu.

Před šedesáti lety jsme milovaly panenky 
miminka, panenky mrkací, brečící, později 
i čůrací. Hubené Barbíny vnesly do světa dětství 
zase jiné téma, například anorexii.

U  Ludmily najdeme také spoustu novodobé 
inspirace: Tištěný obrázek na látce polštářku, 

ušitém formou patchworku ze tří vrstev měkce 
vypodložených. Motivy panenek jsou aktuální 
módou posledních let – líbivé obrázky panenek 
se zvířátkem populární Američanky Sarah 
Kay. Sarah píše knihy s  ilustrací panenek 
a s básničkami a holčičky ji milují.

Dneska všechny inspirace najdete nejen 
v  časopisech, jak tomu bylo dřív, ale na 
pinterestu, kde každý může uveřejnit kolekce 
obrázků, návody na internetu. Zkrátka pak už 
stačí mít chuť do práce, vhodný objekt, kterému 
pak vyšitý, uháčkovaný, upletený či jinak 
vyrobený dáreček můžete věnovat.

Ludmila kamarádce k  sedmdesátinám ušila 
panenku, která je jí velmi podobná: růžové vlasy, 
rozevláté oblečení, vůbec si nepřipouštějící své 
„stáří“, prostě celá ona. Dělala také panenky 
„saru bobo“ – oblíbené tradiční japonské malé 
červené panenky se zašpičatělými končetinami, 
jednoduchými obličejíky bez vyznačených 
detailů a  indigově modrým oblečením. Jsou 

vzpomínkou na dobu, kdy obáchan (babičky) 
vytvářely dětem hračky z odstřižků látek, které 
sehnaly.

Panenky ušité Ludmilou jsou rozmanité, 
takže si můžete vybrat krásný dárek pro svoji 
dceru nebo vnučku. Hadrové panenky šité 
„americkým stylem“ mají ohýbací ručky i nožky, 
protože v  místě loketních a  kolenních kloubů 
jsou pohyblivé díky spojení knoflíky. A  tak si 
chovám panenku, která má sama své miminko 
v náruči… Další výpravná panenka je dokonalá, 
včetně kožených botiček na nohou. Detaily 
prostě tvoří celek a na drobnostech záleží.

Za inspirací jezdí Ludmila Dominová i  na 
výstavy panenek. V Praze, se konají dvoudenní 
prezentace ve velkých sálech v  Národním 
domě, Tyršovo domě, a  jinde. Potkáte se 
tu s  historickými i  novodobými pannami 
z  celého světa a  spoustou sběratelů, výrobců 
a obdivovatelů panenek. Tak třeba za rok se tam 
s Ludmilou potkáte…

Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou, oceněná cenou Nositel tradice lidových řemesel, přední česká odbornice na současnou i historickou 
krajku, propagátorka tradiční výšivky rybí šupinou. Má velké zásluhy na zachování tradičních lidových řemesel a získala si tak velký respekt 
a  uznání. Ovládá všechny druhy textilních technik. Je organizátorkou a  lektorkou kurzů lidových řemesel, píše do odborných publikací, 
přednáší, vystavuje a působí jako poradkyně pracovníkům muzeí a vzdělávacích institucí. Mimo toto všechno je restaurátorkou i sběratelkou 
historického textilu.

Starožitné panenky
Starožitné panenky jsou drahé, ale na druhou stranu vzhledem k cenám za sklo, obrazy nebo šperky to nebývá tak vysoká částka. Spíše než 
investoři, toužící zbohatnout na starožitných panenkách, najdete panenky mezi sběrateli, kteří k nim mají svůj osobitý vztah.

Sběratelsky nejžádanější jsou panenky, typické dívčí hračky, vyrobené v 17. a ještě mladších stoletích. Hlavičky, nebo jen obličeje panenek se 
často vyráběly ze dřeva, vosku, porcelánu, papírmašé, biskvitu, celuloidu nebo byly látkové. Některé mají malované obličeje. Ty novější už měly 
pohyblivé oči, pohyblivá víčka s řasami. Panenky miminka už uměla plakat…

Centrem výroby panenek bylo především Německo. Velmi dlouho drželo prvenství co do kvality a  množství kusů. Následovala Francie 
s pozoruhodnou tradicí řemeslné výroby – zrodily se zde panenky Bébé s dětským vzhledem a Pařížanky s tváří dospělé ženy.

Panenky mají svou bohatou historii také v Itálii a Anglii. Centrem jejich výroby se později staly Spojené státy. Co si přejí sběratelé: Najít 
veškeré kusy jednotlivých řad konkrétních značek nebo časového období. Starožitné panenky mají své přesné katalogy, podobně jako třeba 
sbírání známek.

VÝSTAVA DOLL PRAGUE SE BUDE KONAT PŘÍŠTÍ ROK
Co můžete očekávat?

Nádherná, pohádková výstava v Paláci Lucerna, 11. – 13. 11. 2022. K vidění budou panenky od historických po současné v originálních 
i šitých modelech (Hamiro, Gumotex, Barbie, Monster High, Tonner), pokojíčky, nábytek, miniatury, kočárky.

• Profesionální panenkové umění z 42 zemí – státy Evropy, Japonsko, bývalý Sovět. svaz, USA, Afrika, Nový Zéland…
• Umělecké projekty českých loutkářů za účasti umělců z celého světa a stejně tak i mezinárodní umělecký projekt animátorů, doplněné kurzy 
řezbářství a zdarma kurzy animování filmu, které ocení nejen děti 
• Zdarma prezentace technik tvorby umělců – členů NIADA (National Institute of American Doll Artists) www.niada.org
• Poutavé ukázky českých uměleckých škol
• Osobní účast více než 120 profesionálních umělců v oboru uměleckých panenek a sběratelských medvědů Teddy
• Mistrovské kurzy špičkových lektorů známých jmen, zaměřené jak pro úplné amatéry, tak profesionály
• Dvě mezinárodní umělecké soutěže Art Doll Prague a Teddy Bear Prague s profesionální odbornou porotou a soutěž s cenami pro návštěvníky
• Charitativní projekt na podporu Domů se zvýšenou péčí – s možností zakoupení výrobků z jejich uměleckých dílen
• Obchodní zóna, kde je možné si nakoupit jak drobné umělecké předměty, dárky na Vánoce, tak i materiály pro vlastní tvoření
• Výstava je určena jak obdivovatelům umění, sběratelům a  investorům, tak široké veřejnosti – rodinám s dětmi, seniorům, studentům… 
s možností stravování po celý den za rozumnou cenu.
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KÄTHE KRUSE
Firma je panenkovou noblesou původem z německé manufaktury. Traduje 
se, že na západ od našich hranic patří klasická panenka Käthe Kruse do 
každé dobře situované domácnosti, přesněji řečeno  – je jedním z  jejích 
znaků.

Historie firmy je úzce spjata s  osobou herečky Käthe Kruse, její 
zakladatelky. V  jejím životě, přesněji v  životě obohaceném o  panenky, 
bylo mnoho důležitých mezníků, ale dá se říci, že nejdůležitějším datem, 
tedy i datem zahájení sériové produkce, byl rok 1910. Panenky firmy mají 
typické olejovými barvami ručně dekorované obličejíky. Tělíčko tradičně 
textilní. Dnešní moderní produkce firmy se soustřeďuje na reedice forem 
z rukou Käthe a Hanne Kruseových, převážně vinylové a vinylovo/textilní 
hračkové panenky, jejichž formy vznikly po roce 1990. Vyrábějí také 
waldorfské panenky a další textilní výrobky (hračky, oděvy, ložní prádlo)

ENGEL PUPPEN
je další z  německých tradičních firem, založena roku 1896. Největším 
odbytištěm jejích výrobků, byla Amerika. Tam získaly jejich panenky 
takovou oblibu, že firma ani neměla potřebu konkurovat tradičním 

firmám s převažujícím odbytištěm v Evropě. Mírně nostalgické panenky, 
které jsou opravdu panenkami. Vždy oblečeny do perfektně zpracovaných 
oblečků, na hlavičkách všívané umělé vlasy, jiné s  nádherně hustými 
perfektně zpracovanými parukami. Mohou být jak luxusními hračkami, 
tak výjimečnými sběratelskými kousky.

PANENKY SCHILDKRÖT
pro všechny, kdo mají rádi tradiční evropské firmy. Každá i  hračková 
panenka od německé firmy Schildkröt je také sběratelským kouskem. 
Firma, která nepřetržitě vyrábí panenky již od roku 1896.

PANENKY ANTONIO JUAN
Tradiční španělská firma Antonio Juan založena v  roce 1958 jako 
rodinný podnik. Tato značka si zakládá na tradici, modernosti a kvalitě 
svých hraček, které jsou vyráběny ve Španělsku. Panenky jsou vyrobeny 
z kvalitního vinylu s vlásky po celé hlavičce, dají se česat a případně umýt 
jemným šamponem.

PANNY S RODOKMENEM – NĚKTERÉ VÝZNAMNÉ FIRMY

Betlémy pro potešení
V předvánočním čase se můžete potěšit pohledem na práci dvou hlubockých výtvarnic, Ludmily 

Dominové a Jany Pulcové. Za sklem vstupní haly KC Panorama můžete obdivovat dva půvabné vystavené 
betlémy.

Jeden je vytvořen z „waldorfských panenek“ plněných ovčí vlnou, s motivy jihočeských krojů. Druhý je 
stvořen z kukuřičného šustí. Kouzlo lidových tradic a velký talent obou autorek vás určitě vánočně naladí.

Nezapomeňte se přijít s dětmi nebo vnoučaty během Adventu podívat.

Pokud byste si přáli mít svůj vlastní rodinný betlém, nebo zatoužíte  
po dárku s puncem originální ruční práce, neváhejte oslovit paní Dominovou (tel. 606 359 071) nebo 

paní Pulcovou (tel. 606 971 070). Ta má své betlémy vystavené celoročně doma a po dohodě se můžete 
přijít podívat.

Příjemné prožití adventního času Vám přeje
Město Hluboká nad Vltavou
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CO NOVÉHO V NOVÉM ROCE?
PTALI JSME SE ŘEDITELE PODNIKU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ING. JAROSLAVA RADY.

HLUBOKÁ UVÍTALA SDRUŽENÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Co se povedlo v  tomto roce, z  čeho máte 
radost?
V  tomto roce proběhlo několik významných 
událostí i v oblasti odpadového hospodářství. 
Jednou z  nich bylo pilotní ověření možností 
svozu plastových odpadů „Dům od domu“ 
(Door to Door). Po počátečních drobných 
peripetiích s  distribucí pytlů, programem na 
zpracování dat a dalšími drobnými příhodami 
se podařilo zavést a  rozšířit tento způsob 
sběru plastů na oblast Křesína. V  příštím 
roce se mohou na tento způsob sběru těšit 
i  občané dalších lokalit Zámostí a  satelitů 
jako je sídliště Hůrka či Holý Vrch nebo 
Fidelák. Spolu s rozšiřováním tohoto způsobu 
sběru budou postupně ubývat popelnice na 
sběrných místech v těchto lokalitách. Věříme, 
že omezování sběru opadu na veřejných 
prostranstvích přispěje k větší čistotě města.

Má město k dispozici dostatek prostoru pro 
ukládání odpadu?
To je velice dobrá otázka. Už mít budeme. Za 
klíčovou akci roku 2021, která přechází do 
začátku nového roku, je vybudování nové, 4. 
kazety na skládce Munice, která zajistí městu 

soběstačnost v ukládání, zejména komunálních 
odpadů, na dalších cca  20  let. Důvodem 
tohoto kroku byla jak naplněnost současné 
skládky, kdy se v  tomto roce zrekultivovala 
nákladem cca  6,5 miliónů část 2. a  3. kazety, 
tak obava ze skokového a  dále pak trvalého 
růstu cen v případě, že by se město stalo závislé 
na využívání cizích skládek komunálního 
odpadu. Díky politice státu bude do budoucna 
ukládání odpadů čím dál tím dražší, budou se 
zpřísňovat limity odevzdaného komunálního 
odpadu na občana. Poroto, abychom tyto 
dopady na občany Hluboké pokud možno 
zmírnili, rozhodlo se město investovat do 
rozšíření vlastní skládky.

Může občan napomoci likvidaci odpadů 
způsobem, ze kterého bude mít dobrý pocit?
Pro občany může být zajímavý nápad opětného 
využití odložených funkčních věcí, takzvané 
„REUSE“, kdy v rámci sběrného dvora tyto věci 
nebudou okamžitě přijímány a  likvidovány 
jako odpad. Pokud občané odloží funkční věc, 
která je dobrém stavu a  schopná dále sloužit 
případným dalším zájemcům, pracovníci 
sběrného dvora tuto věc uloží odděleně od 

odpadu (dále nevyužitelných věcí). Poté 
dotyčnou věc nafotí nebo stručně slovně 
popíší a na internetových stránkách města pod 
odkazem „REUSE“, případně i na Facebooku, 
zveřejní nabídku těchto věcí. Pokud se do 
cca  10 až 14  dnů nenajde touto cestou nový 
majitel, odloženou věc pracovníci PMH 
zlikvidují spolu s  ostatním odpadem, nebo 
odevzdají specializovaným firmám v  rámci 
zpětného odběru v  souladu se zákonem. 
Pokud se vše podaří podle našich představ, 
spustíme REUSE ještě letos po Vánocích, kdy 
očekáváme největší nápor věcí s  nálepkou 
„REUSE“.

Co očekáváte od nového roku vy?
Doufám, že se konečně podaří překonat 
pandemii a  vrátit se k  normálnímu životu. 
Práce nás určitě čeká hodně nejen v odpadovém 
hospodářství, určitě se ne všechno povede, 
jak jsme si předsevzali, ale budeme se snažit, 
abychom i  my naší prací přispěli co nejvíce 
a  jak nejlépe umíme ke spokojenosti občanů 
žijících na „dobré adrese“, kterou Hluboká 
bezpochyby je.

Hezké svátky a úspěšný rok 2022 všem.

Začátkem října přivítala Hluboká nad Vltavou 
delegaci zástupců Sdružení Komunálních 
Služeb.

Tato instituce sdružuje jak technické služby 

z  celé republiky, tak dodavatele komunální 
techniky. Vznikla před 30 lety s cílem předávat 
si vzájemně poznatky a  zkušenosti v  oblasti 
nakládání s odpady, ale i  jako sdružení, které 

se snaží vnést, jako partner MŽP, logiku 
a hlavně praktický pohled na přípravu zákonů 
a vyhlášek.

Účastníky výjezdního zasedání SKS 
v Hluboké přivítal, jak za pana starostu města, 
který se díky povinnostem v  senátu nemohl 
zúčastnit, tak za místní technické služby, 
ředitel PMH Ing. Jaroslav Rada.

Po pracovním obědě v Restauraci v Podskalí 
při krátké projížďce městem a  následně 
procházce nově vybudovanou zónou ve 
Zborovské ulici, seznámil Ing.  Rada kolegy 
stručně s  městem a  jeho pamětihodnostmi 
a turisticky a rekreačně zajímavými místy.

V  zasedací místnosti městského úřadu 
představil Ing.  Rada místní technické 
služby, jejich práci a  i  obtíže, se kterými se, 
koneckonců jako každé technické služby, 
denně musí vyrovnávat.

Prezentace vzbudila značný zájem a  řadu 
otázek směrovaných do oblasti personální 
politiky, ale hlavně do oblasti zajištění svozu 
komunálního odpadu a  třídění odpadů. 
Pro většinu zúčastněných byl překvapením 
rozsah a  komplexnost služeb, které PMH 
zajišťuje. Hlavním tématem diskuse byly 
ožehavé problémy vyplývající z  nového 
zákona o odpadech. Jedním z nich byl přístup 
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jednotlivých obcí k  podnikatelské sféře. 
Pozornost upoutala jednak skutečnost, že 
podnikatelské subjekty na území města jsou 
zařazeny do odpadového hospodářství města, 
ale i  to, že občané Hluboké platí za svoz, 
likvidaci, a to i tříděných odpadů pouze 100 Kč 
na hlavu a rok. Pravda, je pár i obcí a města, kde 
občané za svoz komunálního odpadu neplatí 
vůbec. „To je do budoucna katastrofa, zejména 
ve vztahu k  novele zákona o  odpadech,“ 
zaznělo z  fóra, čímž bylo jasně řečeno, že 
neplatit nic, nebo symbolickou částku je cesta, 
která v budoucnu zatíží městský rozpočet tak, 
že nebude v  rozpočtech prostor pro důležité 
investice a  nezbytné opravy. U  účastníků 
vzbudilo obdiv i  souhlasné projevy právě 
probíhající rozšiřování skládky. Tento počin 
hodnotí jako prozíravý a  do budoucna 
ekonomicky nenahraditelný počin. Například 
v  okolí Benešova, a  obecně ve středních 
Čechách, se již zavřela většina velkých skládek 
a  dojezdové vzdálenosti k  nejbližší skládce 
jsou i  kolem 50 kilometrů. To pochopitelně 
likvidačně dopadá na obecní rozpočty. 
Otázky padaly i  na náročnost a  objem prací 

v  souvislosti s  živým turistickým ruchem 
na Hluboké, jako jedním z  významných 
turistických cílů. Největším problémem všech 
lázeňských a  turisticky významných měst je 
sezónnost a obrovský nárůst sezónních prací. 
Společným jmenovatelem je pak nemožnost 
vůbec sehnat pracovníky, natož alespoň trochu 
spolehlivé a o kvalitě nemluvě.

Diskuse se stočila na i na představený pilotní 
projekt PMH – Svoz tříděného odpadu Door 
to Door. Diskutovalo se hlavně o nepořádcích 
kolem sběrných míst na ulicích a  vhodnosti 
a  efektivnosti zavádění sběru od domů. Živá 
diskuse dokumentovala obecně palčivý stav 
s  trvalým nepořádkem kolem popelnic na 
tříděný odpad. Svoz D2D (Door to Door, 
nebo volně přeloženo Dům od Domu) většina 
delegátů vidí jako vhodný způsob řešení. 
Bohužel i  tato cesta má svá úskalí, kterým je 
například i  to, jak efektivně vyřešit ukládání 
a sběr tříděného odpadu pro panelové a bytové 
domy. Návrhů i  zkušeností bylo vysloveno 
mnoho, ale univerzálně aplikovatelný návrh 
jsme zatím bohužel nenašli. Snad při příštím 
jednání se k tématu vrátíme.

Pozitivní reakci vzbudila i  komunikace 
PMH, a  to jak v  oblasti informování občanů 
pomocí městského rozhlasu, internetových 
stránek, Hlubockého zpravodaje, ale 
i  speciálně, Podnikem místního hospodářství 
zřízených emailových adres např.  pro projekt 
D2D, které, vedle telefonních linek, slouží pro 
individuální dotazy občanů. Vysoce kladně 
byla hodnocena i spolupráce PMH se školami, 
jako například na projektu Evropské Unie  – 
Život PET lahve, na kterém místní technické 
služby spolupracovaly se studenty Gymnázia 
Česká, v Českých Budějovicích.

V  podvečer byla pro účastníky zajištěna 
i  prohlídka místního zámku, na které nás 
osobně uvítal pan Slaba, ředitel zámku. 
Rozloučení s  kolegy se neobešlo ani bez 
společné fotografie před zámkem. Předseda 
Rady sdružení, pan Bohumil Rataj, poté 
poděkoval za vzorně připravené setkání i  za 
trpělivost a  otevřené odpovědi na dlouhou 
řadu dotazů a vyjádřil přesvědčení, že vbrzku 
uvítají ve svém středu PMH, jako nového člena 
Sdružení komunálních služeb.

Ing. Jaroslav Rada

MY JSME... 
PARTNERS MARKET 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

–  Srovnáváme stovky finančních produktů na trhu 
a vybíráme z nich ty nejlepší. 

–  Věříme v celoživotní partnerství mezi klientem 
a poradcem. Pokud se finanční poradenství 
dělá dobře, pomáhá klientům k bohatšímu 
a svobodnějšímu životu. A to je náš cíl.

–  Jsme symbolem novodobého finančního 
plánování.

Partners Market  
České Budějovice

B. Němcové 1692/38,  
370 01 České Budějovice

Tel.: +420 604 507 519
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CAFE BAR KVĚTY NAVAROVÉ 
V TENISOVÉM KLUBU

Klubová tenisová restaurace je v provozu v nově 
postavené víceúčelové sportovní hale už skoro 
rok  – od letošního února. O  kuchyň i  obsluhu 
se stará Květa Navarová, s  vydatnou pomocí 
Štěpána Kačera a  dalších ochotných rukou. 
Jídelníček je tady plný příjemných překvapení. 
Slané i sladké, teplé jídlo, pivo plzeňské z trubek 
dobře čištěných, káva na stůl nebo také s sebou, 
a  to v  oplatkovém pohárku, který můžete na 
závěr ekologicky schroupat. Pasta z  arašídů se 
slaným karamelem, chuťovky, dezerty.

S  blížícími Vánocemi se těšte na vánoční 
punč anebo místní specialitku: mandlové mini 
vanilkové rohlíčky Květa servíruje do sklenky 
s rumem nebo s whisky – báječná chuť a radostné 
překvapení. Rohlíček se nerozmáčí, a  když 
dopijete poslední kapku alkoholu, mandlové 
těsto vám božsky křupne mezi zuby.

Hlubocký tenis je na Hluboké přítomen po 
dlouhá léta jako jeden z prvních sportů, které se 
tady etablovaly. Květa míní, že si hlubocký bílý 
sport tak hezkou halu zaslouží.

Přijďte se také podívat a ochutnat. Vítáni jsou 
tady všichni, včetně těch, kteří házejí svému 
psovi tenisák jenom jako aport…

Květo, sedíme v  restauraci tenisového klubu 
v  tenisové hale, nově postavené právě před 
rokem… Dotýká se sportovní prostředí 
atmosféry restaurace, kterou tady provozuješ?
Jsme sice uprostřed sportovního areálu, 
v budově haly, kde se hraje tenis i jiné kolektivní 
sporty, při konzumaci může náš host sledovat 
napínavé sportovní výkony na kurtech, ano, 
potkává se tady více lidí sportovně naladěných… 
Ale doufám, že se tady cítí příjemně sportovci 
i nesportovci.

Provoz časově přizpůsobuji akcím v  hale… 
Někdy jsem tu od sedmi ráno do sedmi 
večer, někdy od sedmi ráno do sedmi ráno. 

Čtyřiadvacítka už proběhla víckrát. Zvládám 
provoz podle rozsahu akce  – v  jedné osobě, 
ve dvou s  přítelem Štěpánem, a  někdy s  celou 
rodinou, v  létě přibereme brigádníky. Občas 
je to opravdu náročné. Podle toho, jak kolísá 
počet strávníků  – někdy je všední den s  pár 
návštěvníky a  plánovanými tréninky, jindy se 
odehrávají turnaje, občas proběhne školení, 
nebo oslavy narozenin, křtiny…

Přeju si, aby se tady hosté cítili dobře a  jako 
doma. Proto je tady kromě stolů i gauč a plyšové 
polštáře, aby si unavený návštěvník mohl 
odpočinout. Ne, ne, barva těch polštářů nemá 
připomínat karotku, ale oranžovou antuku… 
Už tady proběhlo pár polštářových bitev. Děti 
si zařádí, a  občas taková chvilka přijde i  na 
dospělé…

Jak si novou halu a  tedy zásadní změnu 
k lepšímu užívají členové tenisového klubu?
Vidím na nich, že pro ně je to velký splněný 
sen o  nové hale, jsou šťastní, pyšní na nové 
moderní prostředí a  jsou vděční. Samozřejmě 
s velkým objektem přicházejí i starosti, ale radost 
z nových možností převažuje. A myslím si, že si 
to hlubocký tenis zasloužil. Patří k  nejstarším 
sportům na Hluboké, a  pořád ho drží a  vede 
kolektivní duch a tenis se tady předává z generace 
na generaci.

Hrála jsi někdy tenis? Jsi sportovně zaměřená?
Byla jsem. Dělala jsem atletiku. Dneska už 
sportuju pouze tady na place, naběhám se hodně. 
Ale když už jsem tady uprostřed tenisového dění, 
určitě si občas pinknu. I  když moje technika 
je slabá, mám tenis ráda, je to elegantní sport. 
Příjemně se hraje a dobře se na něj kouká.

Já jsem už v  původním tenisovém areálu 
v tehdejší skromné klubovně kdysi fungovala po 
celých sedm sezón. Pracovala jsem „za barem“ – 

provozovala občerstvení. Pak jsem odešla 
pracovat do města, a když mě znovu oslovili, jestli 
se nechci vrátit do zbrusu nově postavené haly, 
byla to výzva. Ale byla jsem za tu nabídku ráda. 
Vrátila jsem se mezi lidi a do prostředí, kde jsem 
to vždycky vnímala jako svoji srdeční záležitost. 
I když už všechno vypadá zvenku jinak než dřív, 
uvnitř zůstali ti fajn lidi, kamarádi.

Předtím, v  původní klubovně jsem zažila 
mnohem víc hezkých zážitků než těch špatných. 
I  když to byla neskutečná dřina. Proto jsem 
také přesně věděla, do čeho jdu, a  rozmýšlela 
se, jestli se do toho pustit znovu. Jenže pak jsem 
si uvědomila, že když se nevrátím teď, tak už se 
nevrátím nikdy a  bude mi to líto. Takže jsem 
nastoupila jako živnostník  – i  v  době covidové 
uzávěry, když všechno bylo zavřené a  hospody 
nefungovaly. Vstoupila jsem do naprosté 
nejistoty a bylo to náročné.

Podruhé jsi vstoupila do stejné řeky?
Dneska už jsem se vším srovnaná. Já doopravdy 
brečela, když to tady bourali. Původní 
klubovnu, celé okolí. Minulost. Jela jsem okolo 
z  Budějovic z  práce a  Aleš Bůrka na mě volal, 
Květo, klubovnu nám zbořili! Slezla jsem z kola 
a koukala: uprostřed rozvalin zůstal stát jenom 
ten cihličkový bar. Bylo mi z  toho tak smutno, 
že jsem musela rychle pryč. A  v  období, kdy 
demolovali a  stavěli, jsem projížděla na kole 
okolo, obracela hlavu na druhou stranu a  další 
půlrok se radši vůbec nedošla podívat, jak to tady 
vypadá. Teprve, když jsem viděla fotky na fcb, 
že je dostavěno a proběhlo slavnostní zahájení, 
řekla jsem si, tak jo, teď už můžu…

Musím říct, že jsou místa, která zůstanou 
člověku pod kůží. A já u tenisu prožila kus života. 
Můj syn na kurtech vyrostl. Hrál všechno, tenis, 
fotbal, chodil na hokej. A  ještě než se sem na 
Podskalskou louku vůbec vydal, tak si odehrál ve 
škole florbal. Nevím jak kde, ale tady na Hluboké 
je pro děti možnost sportovního vyžití obrovská. 
Děti, mládež a  potom už dospělí, mohou dělat 
cokoli, hokejku, raketu nebo pálku už měli 
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v ruce, umí se hýbat, umí sportovat, a kdykoli si 
mohou něco zahrát. A to je do života moc dobře.

Tenis je elegantní sport, taky ho musíš mít 
nejen v  těle, ale i  v  hlavě. Na kurtu jsi sám za 
sebe. Nikdo ti nepomůže. Stačí jeden míček, a je 
prohráno, končíš.

Byla bych ráda, aby se zase vrátily slavnější 
časy, kdy na Hluboké to tenisem žilo, jezdili 
sem známí tenisté a  turnaje patřily mezi velké 
společenské události.

Nová tenisová hala se ti líbí a  je dostatečně 
reprezentativní?
Je skvělá, dobře vymyšlená, s veškerým zázemím, 
šatny, sprchy dámské i pánské, je možné si tady 
nakoupit míčky, ponožky, u  mne se občerstvit. 
Nic nechybí.

Myslím, že by se tady občas mohly odehrávat 
i  kulturní nebo divadelní akce. Protože mě 
strašně mrzí, jak teď divadlo na Hluboké úplně 
utichlo. Tady velký prostor je, muselo by se ale 

ošetřit, jak ochránit povrch podlahové krytiny. 
Samozřejmě záleží na vedení tenisového klubu, 
ale myslím, že víceúčelově fungují i jiná podobná 
zařízení. Třeba bude možné inspirovat se jinde.

V  době, kdy hlubocký tenis fungoval 
v  nafukovací hale, se uvnitř dalo zorganizovat 
cokoli, tam byla klasická antuka, která není tak 
zranitelná. Ale byla tam zima. V nové sportovní 
hale je příjemně teplo a v létě chládek.

Máš to náročné, všechno na starost, nákup 
potravin, přípravu občerstvení, obsluhu. Práce 
hodně, zvládáš všechno jen s přítelem, synem, 
máš také dobrou pekařku a cukrářku v  jedné 
osobě… Na druhou stranu, jsi sama sobě paní 
a  na tobě záleží, jak to v  „kulinářské sekci“ 
funguje.
Toho si cením. Všechny nápady, skladba 
jídelníčku, recepty, všechno leží na mně. Teď 
jsme tu měli větší akci, můj přítel Štěpán mi na 
placu pomáhal a nakonec řekl: „Já jen koukám 
a  nechápu, jak jsi mohla odhadnout množství 
jídla, pití a zajistit, že to všechno mělo tak hladký 
průběh…“ Je to proto, že už mám zkušenost. 
Pokud dělám přípravu pro ohlášenou akci, 
večírek, oslavu narozenin, rodinou slavnost, 
dozvím se, kolik lidí přijde a  zařídím se podle 
toho. Když jsme secvičení, plyne to samo. Já 
kouzlím v kuchyni a  tvořím jídlo, nepotřebuju, 
aby na mně pokřikovali, co je potřeba, já to 
vnímám a většinou jsem naštěstí o krok vpředu. 
Svatbu nebo narozeniny  – všechno dáme ve 
třech lidech, směje se Květa. A  zvládneme to 
k veškeré spokojenosti.

V  běžném provozu tenisového centra 
nebo turnajů si podle rozvrhu obsazenosti 
kurtů vždycky zjistím, kolik skupin hráčů ten 
den projde halou. Věkové složení dětí nebo 
dospělých, víc bývá mužů než žen. Teď v zimní 
sezoně sem chodí trénovat i  fotbalisté. Podle 
obsazení haly se pak orientuju, má to svůj 
režim. Dopoledne chodí dospělí, odpoledne od 
13, 14  hodin jsou tréninky, dětem se tu věnují 
trenéři, zahrát si chodí kluboví členové i hosté, 
jezdí sem lidé odjinud, z Budějovic, Týna. Rodiče 
tady na děti počkají u kávy a moučníku, nebo si 
jdou nakoupit a vrátí se.



Hlubocký zpravodaj | prosinec 2021strana 20

ROZHOVOR

Je to tady krásné. V  létě se otevře velikánská 
terasa se spoustou míst k  sezení, venkovní 
stolky jsou také přímo pod okny směrem k cestě 
s výhledem na golfové hřiště. Na terase grilujeme, 
celé léto vlastně prožijeme na čerstvém vzduchu 
u venkovních kurtů.

Takže nejste úplně klasická restaurace 
s  typickými hosty, přicházejícími „z  ulice“. 
Přiznávám, že například moc netuším, co rádi 
baští mladí sportovní kluci… Co jim nabízíš?
Určitě bych 17 letému klukovi nenabídla guláš, 
to je mimo realitu. Obložené houstičky s stripsy 
(dozlatova smažené křupavé šťavnaté kuřecí 
kousky. Výborné jsou s bramborovou kaší nebo 
jen dipem  – a  pozor, jsou silně návykové.) 
Párek v  rohlíku musíš! Já se tomu tak bránila, 
říkala jsem: NE, nikdy! Tady bude jen moderní 
kuchyně! Lehká a  zdravá. Kdepak, přemluvili 
mně, párek v  rohlíku je pořád hit mladého 
věku. Stejně tak jsem se ošklíbala nad sekanou 
v housce – jenže přání klienta nadevše. Tak ano, 
občas bude, ale bude dobrá a domácí. A hezky 
obložená na talíři.

Prostě měla jsem nalajnované představy, 
a myslela, že přes ně nepojede vlak. Pak začala 
přicházet různá přání od stálých hostů: My 
bychom tady měli rádi rakouské víno od 
našeho oblíbeného vinaře. Dobře, proč ne. Tak 
si ho sami objednali, sami přivezli a teď ho sem 
chodí popíjet. Hodně chutnají například tousty. 
Klasika: šunka, sýr, v  našem podání opravdu 
s kvalitními ingrediencemi, žádné náhražky. To 
se pozná a strávníci to ocení.

Nebere někdo párek s  rohlíkem jako retro 
záležitost? Když procházím v  paměti 
budějovickou Lannovkou za mých 
středoškolských let, mohli jsme si koupit párek 
v rohlíku, hranolky s kečupem nebo tatarkou, 
nebo pudink s kopičkou zmrzliny v Pramence. 
A  byli jsme s  nabídkou rychlého občerstvení 
naprosto spokojení.

Neřekla bych, že mladí kluci berou pikador 
jako vzpomínku na mladá léta rodičů. Pro ně je 
to realita, která jim prostě chutná. Ve všedních 
dnech tady teplá jídla většinou nevařím. Lidí 
z  ulice zase tolik nepřijde. Cyklostezka je 
odkloněná k  řece, sem přicházejí  – ale spíš 
přijíždějí ti  – co míří za sportem. Rodiče vozí 
baseballisty, naproti je golf, za námi fotbal, 
hokej, u  nás tenis. Pokud je turnaj, začínám 
s  přípravami ráno v  šest. V  normální dny je 
tady večer velký otoč. Hráči si odehrají svůj čas 
a  přiběhnou hladoví: Dej mi něco k  jídlu, ale 
rychle…!

Převážně se tady pohybuje více mužů, 
připomíná mi to pánský sportovní klub, i když 
samozřejmě ženy také hrají tenis. Asi se tady 
všichni vzájemně znají, takže asi tu bývá jiná 
než typická restaurační nebo kavárenská 
sešlost?
Ano, je to jiné. Mužskou atmosféru mám 
ráda, je taková jednodušší, pravdivá, nikdo se 
nepřetvařuje. Jsou na mně hodní. Váží si toho, 
že tu jsem a  že to funguje. Tenisti byli hodní 
vždycky, i v původní klubovně proběhly nějaké 
vlny jen občas… směje se Květa.

Někdy je mi líto, že Hlubočáci ani neví, 
jak pěkné to tady je. Jdou okolo na procházku 
a  nenahlédnou dovnitř. Možná je nenapadá, 
že tenisová hala má tak pěkné zázemí, že 
je tu restaurace, v  létě radovánky na terase 
zastíněné mansardami, že se tady mohou 
zastavit náhodně, nebo si naopak objednat 
termín a  sejít se na narozeninové párty, oslavit 
křtiny… Zatím přicházejí lidé třeba z  podniků 
nebo vzdálenějších míst. Nejsme tu jen pro 
členy tenisového klubu. Posedět a  sledovat hru 
je docela zábavné. Vidíte hráče, jak makají, cedí 
litry potu, a  vy sedíte v  poklidu a  pijete kávu. 
Opepřeno tím, že hráče neslyšíte, takže vnímáte 
jakousi němohru, neslyšíte, co pokřikují, proč 
se rozčilují, proč hážou raketou o  zem. Anebo 
naopak vidíte, jak jim to krásně jde, jak jsou 
vyladění… Je to hrozně vtipné pozorovat a baví 
mě odezírat ze rtů.

Co ti dělá největší radost?
Okruh zákazníků se už vytvořil, takže většinu 
návštěvníků znám, další poznávám na 
objednaných akcích. Nejvíc mi dělá dobře, když 
hosté dojedí, vidíš na nich, jak moc jim chutnalo, 
a děkují mi. Já jsem pak dojatá a zase děkuju jim. 
Já bych se někdy uděkovala.

Sportovci každého druhu mají svoji společnou 
řeč, výrazy, vtipy, kterým jiní nerozumí. Tenis byl 
noblesní sport a dodnes bych řekla, že se ti kluci 
chovají – při vší úctě – jinak než třeba fotbalisti. 
Slušně oblečení, skoro žádná sprostá slova, to 
přetrvává. Nicméně i  na těch mladších je ta 
noblesa znát, přece jen od starších převezmou 
chování, které se na kurtu dříve nosilo. Je sice už 
jiná doba, i  tenista má své velké emoce, ale na 
kurtu si zanadává tak trochu pro sebe. Fotbalista, 
jak je zvyklý v  týmu a  venku na trávě, si spíš 
zahuláká. A to ho většinou někdo z těch starších 
tenistů okřikne, ať se krotí, a nejsou moc hlasití, 
že nejsou venku na louce…

Hostitelku vždycky potěší, když strávníkům 
chutná. Navíc nabízíš zdravou stravu, 
řekla bych lehkou kuchyni v  italském stylu. 
Chlebíčky z  celozrnných baget, například 
s  kvalitní šunkou typu prosciutto, dobré 
sýry, saláty, zeleninu, lahůdky různého typu 
a sladkosti klasické i moderní.
Míváme i  méně dietní dny. Husičku jsem 
nedělala, ale měli jsme kachní hody, upekla 
jsem stehýnka… Náročnější zákusky pro KN 
Café bar peče jedna moje příbuzná, chlebíčky 
a ostatní rychlý bufet si dělám na místě čerstvý 
vždy podle potřeby, a  většinou mi hned mizí 
pod rukama. Často si lidi berou i  do krabiček 
domů, díky, budu mít večeři… Mám ráda, když 
je občerstvení drobné, žádné velikánské housky, 
ale pestré jednotlivosti. Pak můžeš ochutnat víc 
věcí a vybrat si podle vlastní chuti. Víno klidně 
nalévám jen do 1 dcl skleničky. Mám rakouské, 
moravské, teď jsou martinská vína.

Vánoce se blíží, proto začínáme zadělávat 
na vanilkové rohlíčky, ořechy, máme staré 
babičkovské recepty a podle těch pečeme. Pokud 
chceš mít cukroví chuťově příjemné, pečeš ze 
surovin, které jsou přirozené, použiješ máslo, 
chceš, aby ti po konzumaci nebylo nedobře. 
Nejedeme kvantitu, ale kvalitu.
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PRVNÍ ROK V NOVÉ HALE…
Prezident tenisového klubu, pan Miloslav 
Bůrka, upřesnil některé detaily…
Slavnostně se hala otvírala v lednu roku 2021, 
kolaudaci celého objektu bylo nutné uzavřít 
do konce prosince předešlého roku. V  hale 
v  zimním období trénují tenisté, fotbalisté 
a baseballisté. Zatím tenisový klub nikdo další 
neoslovil, ale budoucnost i  hala je otevřená 
eventuálně dalším sportům.

Začátky tenisu se na Hluboké datují zhruba 
do roku 1927, kdy vznikly dva tenisové dvorce 
nahoře u zámku. Především zde hráli úředníci 
schwarzenberského panství a  členové jejich 
rodin. Zájem o hru byl značný.

Roku 1934 kníže Schwarzenberg založil 
za nadšení sportovních příznivců na ploše 
vzniklé regulací Vltavy sportovní areál – a také 
tenisové kurty. Loni se pak poprvé za historii 
hlubockého tenisu kurty posunuly kousek dál 
směrem k hotelu pana Vopičky, takže získaný 
prostor přinesl potřebnou plochu navíc pro 
stavbu tenisové haly.

Ve výboru tenisového klubu je sedm 
členů, za hybnou sílu veškerého dění nejen 
sportovního, ale i  technického, označuje 
prezident Miloslav Bůrka pana Romana 
Malláta.

Byť nová hala, přece ještě není vše optimálně 
doladěno. Prvořadá nutnost je zajistit její 
každodenní fungování a  péči o  celý systém. 
Ještě pořád čekají záležitosti, které je nutné 
dořešit. Štěpán Kačer dotváří kamerový systém, 
neboť je tady hodně prostor, které je potřeba 
ohlídat. Ještě jedno velké okno s výhledem do 
haly je vznikne v prostoru klubové restaurace… 
V  přípravě jsou panely s  fotografiemi od 
historických tenisových dob až do současnosti. 
V plánu je ještě zřízení dalšího velkého okna, 
které zviditelní dění v hale.

Trenéři Marek Martinů a  Aleš Bůrka jsou 
stálí kluboví trenéři s  licencí, pracují pro 
tenisovou školu klubu a  zároveň poskytují 
výuku individuální. Bývalí ligoví hráči tenis 
umí hodně dobře, jsou to matadoři, kteří léta 
hráli i  v  zahraničí, takže zkušenosti, které 
předávají mladým, opravdu mají vydřené. 
Občas v hale trénují další soukromí trenéři.

Miloslav Bůrka podotýká, že díky Květě 
Navarové a  Štěpánovi Kačerovi získal 
Tenisový klub nadšené aktéry kulinářských 
prostor. Dobře vybavenou kuchyň a vše, co je 
potřeba pro hladké fungování a profesní život 
„stravovacího úseku“ haly má Květa k  ruce. 
Členové klubu a nejen oni, si ji hýčkají, protože 
hladový sportovec  – smutný sportovec. Ale 
taková situace v  příjemné klubové restauraci 
rozhodně nehrozí.

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA 
HLUBOKÁ
V prostoru haly jsou umístěny 2 tenisové kurty, 
barevně odlišené od ostatní plochy. Halu je 
možné využít i pro volejbal a nohejbal (hřiště 
ale nejsou nalajnovaná). Hala se pronajímá 
přes on-line rezervační systém.

(Sportovní prostor 1368 m2, umělý povrch, 
50 stojících diváků, klubový prostor 190 m2).

Vlastník objektu je Město Hluboká nad 
Vltavou, Provozovatel objektu, TJ Hluboká 
nad Vltavou, z. s., Kontaktní informace email: 
hala.hluboka@email.cz. Telefon: 702 265 364. 
Web: www.tenishluboka.cz

Dobrou práci na stavbě odvedli zaměstnanci 
MANE s. r. o, Prefa Praha s. r. o, STAVITELSTVÍ 
KAREL VÁCHA A SYN s. r. o, Sport-Technik 
Bohemia, s. r. o., mnohdy pracovali od pondělí 
do neděle… Kolaudováno bylo za velmi krátkou 
dobu, aby se termín stihl včas, pomáhali 
i dobrovolníci seniorského věku. Sponzorskými 
příspěvky přispěli např.  p.  Grill  – firma 
WEDOS, p. Mládek McDonalds, JUDr. Honsa, 
p.  Vopička se synem, Tomáš Jirsa a  další. 
Významnými sponzory jsou i účastníci stavby 
MANE,  s.  r.  o., STAVITELSTVÍ KAREL 
VÁCHA A  SYN,  s.  r.  o., Prefa Praha,  s.  r.  o., 
Sport-Technik Bohemia, s. r. o.

Co máš na jídelníčku?
Mám všechno. Ale ne napsáno na papíře. Zeptám 
se hosta: Co máte rád? Na co máte chuť? Nic 
není problém. Pro ženy připravím dobrý salát. 
Chutná ti rukola? Plísňový sýr? Olivy černé nebo 
zelené? Ušiju salát na míru. Pánům něco k pivu. 
Malý hlad, velký hlad? Zelňáky. Pomazánky. 
Uzený losos.

Každý pátek sem chodí taková osvědčená 
parta mladých mužů, připravuji pro ně každý 
pátek něco jiného. Masová směs na chleba. 
Kachní trhané maso na větší chlebíčky, kluci 
mají velké pusy. Rukolový salát s  pomerančem 
a  ořechy se k  té kachničce dokonale hodil. 
Další pátek mají jenom tlačenku. Na obyčejném 
měkkém chlebu. Chleby se sádlem. Jezdím pro 
dobrý chleba a  housky dvakrát denně, pečivo 
musí být opravdu čerstvé. Nechci, aby mi tady 
stály chuťovky a chlebíčky celý den. Připravuji je 
a doplňuji průběžně.

A  moc ráda něčím překvapím… Je tady 
sportovní akce, všichni hlásí, hele, nic moc 
velkýho, my jsme po snídani. Z  pultu udělám 
mini bufet, párečky, slaninka, vajíčka, zeleninka 
a  k  tomu domácí bábovka nebo štrúdl, anebo 
tiramisu… A  pak nastane hemžení, natažené 
ruce, všichni to do sebe cpou a  mísy jsou zase 
prázdné. Ozývají se zoufalé výkřiky: Proč nám 
to děláš?!

To miluju!

Já vím, že si to neobjednali. Ale vím, s  jakou 
radostí to všechno zbaští. Drobnosti na stůl 
skvělé, poskládáš si na talíř, na co máš zrovna 
chuť. Delikatesy, drobnosti na cestu domů také 
částečně připravuji sama. Směsi ořechů, para 
ořechů, kešu, a  k  tomu sušené brusinky nebo 
třešinky, si míchám sama. Všechno pocitově, 
předpokládám, že to, co chutná mně samotné, 
chutná i  ostatním. Dokonce i  nad sladkostmi 
se tady rozplývají udělaní chlapi, prý jim náš 
mascarpone krém nebo jiný „pudink“ připomněl 
dětství a  příště už se řadí do fronty, že si dají 
znovu.

Mám ráda spíš zdravé věci, a  tak sladkosti 
děláme malé, je to jen taková sladká tečka. Moje 
šikovná cukrářka, trpělivá, talentovaná, vymýšlí 
zajímavé novinky, moc ji to baví. Ale je strašně 
náročná, když se jí něco nepovede, bez milosti 
to letí do koše, a  já šílím, proboha proč??? Můj 
nápad byly makronky. Přidali jsme k nim potisky 
na jedlý papír. Zamilované figurky jsme měli na 
1. máje, teď zase budou na Valentýna. Krásné 
byly Velikonoce.

Prostě si hrajeme a ono to navíc chutná.

Blíží se Vánoce. Nějaké specialitky?
Už loni moji kluci, Štěpán a  bratranec Patrik 
Šimon, vedli jeden stánek ve městě. Pověsili si 
tam sobíky, takže jim lidi hned začali říkat stánek 
„U dvou sobíků“, kluci jsou vysocí, je na ně vidět, 

dělali srandičky, pouštěli hudbu… Budeme zase 
střídat dobroty, co získaly na oblibě. A  musím 
říct, že podpora města je úžasná. Tady máš 
stánek, elektriku a pracuj si. Klobouk dolů před 
městem, takhle to opravdu nedělají všude…

Hoši se osvědčili, takže pro velký úspěch si 
to letos zase zopakují  – tedy doufejme, jestli 
covid…

Musíme se přizpůsobit. Nejde to – brečet. Buď 
se zhroutíš anebo se kousneš a makáš dál.

Je tady draho?
My nejsme drazí. Ceny balancuju tak, aby byly 
slušné pro mě i pro zákazníky.

Byla tady na tenise taková partička z Budějovic, 
pak si sedli a  koukají, jé, Zelená, Ferrari, to se 
pilo před dvaceti lety. Chvíli poseděli, platili a já 
sčítám položky a  říkám, dobře, tři zelené, 60 
korun. A  oni koukají: Prosím??? Kolik??? Tak 
moment! Kolik nás je? Osmnáct je nás tady? 
Osmnáct! Tak prosíme 18 zelenejch! A  rychle! 
Páni, na Hluboké, s  výhledem na zámek, 
koukáme na golf, a za dvacku!

Odcházeli rozzáření!
A  ptali se, neměla byste zdražit? A  já říkám: 

proč? Já jsem spokojená, vy ne?
Vybalancovala jsem ceny tak, abych nemusela 

za ¼ roku zdražovat.
e-mail: kvetanavarova@seznam.cz

 tel. 776 286 221
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Dana Šťastná Flídrová, hlubocký rodačka, byla tak laskava, že poskytla 
Hlubockému zpravodaji fotografie, které mají duši…

…Byla to moc krásná sobota. Dopoledne byla Dana s  manželem 
u maminky (bývalá paní učitelka Charvátová), navštívila hlubocký hřbitov 
a  spolu se synem se vydali na krátký výlet. Minuli ten den doopravdy 
Strašidelnou ZOO a  jeli se podívat se na Bezdrev. Správně tušili, že při 
počasí, které nám ten den bylo darováno, navíc kolem 15. hodiny, kdy 
sluníčko usedlo těsně nad „hladinou“, bude přichystána pastva pro oči. 
Byla. Bylo to tak krásné! Ticho, jen občas k uším dolehlo nějaké slovo od 
zbylých rybářů, rackové, úsměvný pozdrav s několika málo lidmi, kteří si 

také užívali „opuštěný a vypuštěný“ Bezdrev. Dana fotila fotku za fotkou, 
aby si tenhle „hlubocký pocitový ohříváček“ s  sebou mohla přenést do 
Prahy, kde žije… Fotky jsou krásná záležitost, ale stejně prý nejvíc ulpěl 
ten výjimečný zážitek ve vzpomínce – a jeho obraz zůstává před očima.

To jsou takové neobyčejně obyčejné dny, na které se nedá zapomenout.
Pokochat se můžete fotkami z objektivu Dany i jejího manžela. Vyberte 

si, který z obrázků tajuplné hladiny Bezdreva uvízne pod víčky vám.
Pozdravují i všechny hlubocké vodní víly a vodníci, kapři, štiky a sumci 

z tajuplných vod rybníka Bezdreva…

BEZDREV VE FOTOGRAFII MANŽELŮ ŠŤASTNÝCH
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Rybářské dny byly určeny všem – významnou 
část návštěvníků tvořili rodiče s dětmi.
První ročník Rybářských dnů na baště se konal 
během podzimních prázdnin a státního svátku 
ve dnech 27. a 28.  října 2021. Načasování spo-
lek sladil s výlovem rybníka probíhajícím v těsné 
blízkosti areálu. Na událost dorazily nejen oby-
vatelé Hluboké, ale i „soudsedé“ ze Zlivi, okol-
ních obcí a Českých Budějovic. V rámci volného 
vstupného si mohli prohlédnout prostory bašty, 
poslechnout živou hudbu, posedět, ochutnat 
některé ze specialit a pořídit si ručně vyrobené 
podzimní věnce a dekorace.

Milovníci dobrého jídla a pití byli jako v ráji.
Odejít z události s prázdným žaludkem bylo do-
slova nemožné. Na každém kroku totiž voněly 
delikatesy všeho druhu. Rybotéka servírovala 
řadu rybích specialit, milovníci masa ochutna-
li pečené sele, které mohli zapít pivem u stánku 
Pivovaru Hluboká. Nechyběl tradiční trdelník, 
české koláče, poctivá káva, polévka nebo dortíky 
a zákusky od Klárky. Svůj stánek mělo i řeznictví 
Mauz, kde bylo možné si zakoupit farmářské pa-
štiky a pomazánky.

Děti tvořily, sportovaly a poznávaly ryby.
Oba dny byly dětem k  dispozici tvořivá díl-
na a  náš dětský klub. V  něm si děti vyrábě-
ly podzimní dekorace a  keramické rybič-
ky, které si pak na památku odnesly domů. 
V  kvízu si mohly otestovat, jak jsou na tom 
s  poznáváním sladkovodních ryb, úspěšní ře-
šitelé obdrželi medaile. Dále bylo pro děti při-
praveno modelování s  přírodní modelínou 
Doughland, kolotoč, malování na obličej a spor-
tovní koutek.

K poslechu hrála živá hudba, na pódiu se vy-
střídaly známé tváře.
Během obou dnů mohli návštěvníci posedět 
a  zaposlouchat se do melodií dvou hudebních 
těles. V úterý se se svými kolegy z kapely MP3 
představila publiku Jana Jíšová, která na baště 
vyučuje matematiku a přírodní vědy v rámci in-
dividuálního vzdělávání. Čtvrteční sváteční den 
patřil country kapele Zlatý Skořápky v  čele se 
Zlatou Paulovou.

Pořadatele překvapila vysoká návštěvnost.
Přes dvacet stánků a  aktivit, slunečné počasí 
a celkem čtyři tisíce návštěvníků – to jsou Rybář-
ské dny v  číslech. Markéta Vejdovová s  Karlou 
Peldovou si první ročník pochvalují: „Několik 
týdnů jsme chystali interiéry, exteriéry i program 
prvního ročníku, skvělé počasí a  účast předčily 
naše očekávání a dodaly nám chuť do pořádání 
událostí i  v této netradiční době. Vážíme si ná-
vštěvy všech a těšíme se na další společná setkání. 
Pokud byste se chtěli stát součástí dalšího ročníku 
Rybářských dnů, určitě nám dejte včas vědět.“

Někteří z partnerů Rybářských dnů:
• Dům v pohybu – odpolední klub pro děti
• Rybotéka
• Pivovar Hluboká
• Grill Bill
• Kytky za humny
• CAFE BISTRO na dobré cestě
• Mauz řeznictví
• Dorty od Klárky a další.

www.hlubokavpohybu.cz
foto: Karla Fotograf Peldová, archiv spolku; 

autor dvojstrany: Aleš Dokulil

Po první etapě rekonstrukce Bezdrevské bašty, která se nachází jen pár metrů od hráze rybníka Bezdrev, se vedení spolku Hlu-
boká v pohybu rozhodlo využít její prostory naplno. V návaznosti na výuku, dětský klub a tematické noci se zrodila myšlenka 
na Rybářské dny na baště, která se dočkala realizace na konci letošního října. Prohlédněte si, jak událost probíhala.

DVA SKVĚLÉ RYBÁŘSKÉ DNY NA BAŠTĚ
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ANDĚLSKÁ HLUBOKÁ? SLEDUJTE PROGRAM 
I AKTUÁLNÍ INFORMACE NA FACEBOOKU

V  minulém čísle Hlubockého zpravodaje jsme 
informovali o tradiční adventní události v našem 
městě. Vzhledem k epidemiologickým nařízením 
není možné předpovědět vývoj v dalších týdnech, 
slibujeme však, že organizační tým v čele s Marké-
tou Vejvodovou a Karlou Peldovou bude i nadále 
dělat maximum proto, aby občanům města Hlu-
boká v  rámci možností zprostředkoval co mož-
ná nejpříjemnější zážitek stejně jako v předcho-
zích letech. Podrobný program najdete na webu 
www.andelska-hluboka.cz, o  případných změ-
nách vás budeme informovat na Facebooku 
/hlubokavpohybu.

SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI NEPŘIJEL, 
TEMATICKÁ NOC ALE KONÍM PATŘILA

Spolek Hluboká v pohybu uspořádal další tema-
tickou noc pro děti, tentokrát svatomartinskou. 
Z  pátka na sobotu o  druhém listopadovém ví-
kendu se děti sešly v prostorách Rybářské bašty, 
kde strávily další noc plnou zábavy a poznání. Bě-
hem večera upekly svatomartinské rohlíčky, které 
se jim opravdu povedly! Legenda praví, že svatý 
Martin přijíždí na bílém koni. Proto se i děti v so-
botu ráno vydaly do přilehlé jízdárny na Vondro-
vě, aby si koně prohlédly zblízka a vyzkoušely si 
jízdu tomto fascinujícím stvoření. Přestože venku 
nesněžilo a koně byly různých barev, pro děti to 
byl nezapomenutelný zážitek.

Vedle kurzů pro předškoláky a Montessori dílni-
ček stále probíhají pravidelná logopedická setká-
ní s  Mgr.  Monikou Molhancovou, vždy v  úterý 
a ve čtvrtek.

Podrobnosti & rezervace kurzů: 
telefonicky: 777 147 740 

e-mailem: hlubokavpohybu@gmail.com.
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GOLFOVÝ KLUB HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

tak jako každoročně, s blížícím se koncem golfové sezóny, opět nabízí 
možnost za zvýhodněných podmínek uhradit členské poplatky pro 
nadcházející sezónu 2022.

V  současné době dělá klub vše pro to, aby sezóna byla co nejdelší, 
resp. vůbec nekončila a hřiště bylo v co nejlepší kondici také v zimním 
období, pokud nebude zasypáno sněhem.

Recepce je stále celoročně v  provozu, k  dispozici pro dotazy, 
rezervace, apod.

Stejně tak restaurace, pokud situace dovolí (v  případě nařízení 
uzavření vstupu do restaurací bude k  dispozici výdejové okénko, 
případně bistro na jamce č. 10), bude v daných časech v provozu také 
po celou zimu až do zahájení nové golfové sezóny 2022 a bude se těšit 
na Vaši návštěvu. Neváhejte si rezervovat stůl v  příjemném prostředí 
s neopakovatelným výhledem na hřiště.

Velice děkujeme za přízeň a  kladné ohlasy v  letošní sezóně a  jsme 
velice potěšeni, že úpravy a naše aktivity pozorně vnímáte a hodnotíte 
pozitivně, což nás samozřejmě motivuje náš resort pro Vás nadále 
zvelebovat.

Nejinak tomu bude i během letošní zimní sezóny a sezóny 2022.

A NA CO SE TEDY MŮŽETE TĚŠIT V NÁSLEDUJÍCÍ 
SEZÓNĚ?
Jistě jste si všimli, že téměř všechny plány, které jsme si předsevzali, 
jsme splnili, a  to i  přes nepřízeň situace zaviněné pandemií, stále se 
zvyšujícími náklady téměř všech materiálů, hnojiv, energií a  omezení 
pořádaných akcí na začátku sezóny. Věříme, že tento trend udržíme 
i nadále a Vy, členové, budete na našem hřišti nadále spokojeni.

CO JSME V TÉTO SEZÓNĚ SLÍBILI A ZREALIZOVALI:
– vybudování avizovaného parkoviště včetně terénních úprav v okolí
– vybudování příchodových cest k driving range a klubovně
– vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily
– vybudování nových reklamních ploch
– částečná revitalizace stávajících vodních překážek
– výstavba jezírka na jamce č. 15, výstavba jezírka mezi jamkou č. 9 a 10
– hloubkové špuntování a pískování fervejí
– pokračování v rozšíření závlahového systému
– budování nových záhonů a remízků
– výsadba stromů (hřiště, parkoviště a okolí)
– nové drivingové míče
– vybudování občerstvovacího altánku u jamky č. 10
– úpravy některých přechodových cest
– zprovoznění vodotrysku pro jezírko u jamky č. 1

CO DALŠÍHO PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ MÁME 
V PLÁNU:

– rozšíření krytého driving range
– rozšíření závlahového systému
– výsadba cca 200 ks stromů
– budování dalších reklamních ploch
– pořízení nové techniky
– vytvoření relax zóny (vedle klubovny)
– instalace chladících zařízení do altánů jamky č. 1 a 10
– redesign stávajících vodních překážek (jamky č. 10, 7, 5, 3…)
– úprava přechodových cest
– redesign jamky č. 18 včetně budování nového greenu
– výstavba nové lávky pro vstup na jamku č. 4
– nové osvětlení terasy
– redesign fasády klubovny (směr silnice)
– úprava stávajících záhonků a remízků v prostorách hřiště
– rekonstrukce a sjednocení bílých a žlutých odpališť u jamky č. 18
– rekonstrukce lávky k zahradnictví
– revitalizace bunkrů
– modernizace zázemí recepce
– instalace odpadkových košů na parkovišti
– nvestice do vybavení a doplňků na hřišti
– nvestice do strojového parku
– navazování nových partnerských dohod s golfovými resorty

Věříme, že vše opět zvládneme dle plánu a vy se tak opět budete mít 
na co těšit :-)

Více informací a  aktuální ceník členských poplatků naleznete 
v příloze nebo na www.golfhluboka.cz.

Džubox Jede 
na Hlubokou

 

 

Jihočeské divadlo Malé divadlo

Pátek 10. 12. 2021 
od 17 hodin 

nám. Čsl. armády 
Hluboká nad Vltavou

Pojízdný 
teatromat 

Malého divadla
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TOULKY PŘÍRODOU 
KOLEM HLUBOKÉ

JAROMÍR ZUMR: ZE ZÁPISNÍKU FOTOGRAFA PŘÍRODY

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Zasněžený les láká nejen k  procházkám, ale 
i  k  fotografickým lovům. Každý fotograf chce 
ulovit další nové a  ještě lepší snímky, a  tak se 
neúnavně toulá lesem, pozoruje dění kolem 
sebe a stále fotografuje.

Když prohlížím snímky mladých divočáků na 
sněhu, ihned se mi vybaví chvilka, kdy jsem tyto 
mládence v  lese spatřil a  fotografoval. Bylo to 
v jedné oboře a se vzpomínkou je spojena i veselá 
historka. Na úvod musím přiznat, že v některých 
okamžicích, když fotografuji určitá zvířata 
a musím na záběr vyčkávat hezky dlouho – pak 
v  samotném finále, kdy se mi konečně podaří 
vytvořit pěkný záběr, jsem tak šťasten, že se věc 
podařila, že se svými fotografickými „úlovky“ 
dokonce hovořím. Říkám jim jmény, která mi 
v  daném okamžiku přijdou na mysl, nebo je 
oslovuji „kamaráde“ a podobně. Jindy zase svým 
modelům a  modelkám polohlasem děkuji. Je to 
ode mne uznání za to, že mi umožnili vytvořit 
pěkný snímek. Např.  jelen v  říji, který mi na 
chvíli „pózoval“ v  ranní mlze, a  ihned neodešel, 
si zaslouží můj obdiv. Proto k  němu mluvím 
a vybízím jej, aby ještě popošel dál až na horizont. 
A  v  okamžiku, jako by mne slyšel, tam odejde 
a  troubí. Já mu potom radostně děkuji. Nahlas 
říkám: „Díky kamaráde, moc děkuji“. Stejné je to 
i u jiných zvířat.

A  nyní k  historce divokých prasat v  oboře. 
Na krmelišti byla bouda se zásobou krmení, 
odkud se krmení odnášelo na místa. Někde je to 
zařízené tak, že se krmení dováží do lesa každý 
den a  předkládá zvěři. Tato bouda s  krmením 
byla často využívána právě fotografy, kteří sem 
jezdili fotografovat černou zvěř. Není na tom 
nic divného, vždyť většina všech snímků černé 

zvěře pochází právě z obor, jen nepatrné procento 
snímků, které známe z  tisku, bylo pořízeno ve 
volné přírodě.

Ten den, kdy jsem se vydal do obory, byl les 
posypán čerstvým sněhem, a  proto jsem auto 
nechal na kraji lesa a šel pomalu pěšky až k plotu 
obory. U vrat byla přelízka, aby se nemusely při 
každodenní návštěvě odevírat vrata. Bouda na 
krmení byla těsně u plotu nedaleko vrat. Ta byla 
zamčená, ale já měl od oborníka klíč. Vlezl jsem 
dovnitř a trpělivě čekal, až se objeví nějaká zvěř. 
Záměrně jsem nekrmil, a  jen čekal na osamělé 
kusy, které se tu a tam vždy objevily a vyčkávaly 
na příchod oborníka, který jim založí potravu. 
Nechtěl jsem, aby se najednou přihnala tlupa 

černé zvěře. V takových případech se fotografuje 
obtížně. Zvířata do sebe strkají, odhánějí se  – 
o takové záběry jsem nestál… Po nějaké době se 
objevili dva lončáci a  společně hledali potravu. 
Občas rozryli sníh, aby tam něco našli k snědku. 
Potom na jednoho přišla milostná touha a  tak 
si vyskočil na kamaráda, aby si vyzkoušel, jak to 
jednou bude doopravdy, až povyroste a vyhlédne si 
partnerku. Asi za hodinu mého čekání se objevila 
dospělá bachyně. Když viděla, že na krmelišti 
není předloženo nic k snědku, tak si opodál mého 
úkrytu lehla do sněhu. Prostě čekala, až se objeví 
někdo s krmením, jak na to byla zvyklá.

Tuhle příležitost jsem využil k  fotografování 
a  snímal ležící bachyni. Ta se občas nadzvedla, 
aby se přesvědčila, že někdo nejde. Potom se zase 
spokojeně natáhla do sněhu a  jen pozorovala 
okolí. V momentě, kdy se znovu nadzvedla, jsem 
k ní začal polohlasem promlouvat: „Ještě jednou 
Máňo, vydrž, no tak, nedělej drahoty…“ Když se 
najednou postavila na přední běhy, znovu jsem na 
ni mluvil: „Vidíš, že jsi šikovná holka.“ Dnes si už 
nevzpomínám, co jsem jí všechno řekl, nebo slíbil, 
ale celý můj rozhovor s  „černou“ manekýnkou 
vyslechl za plotem polesný, který se přišel podívat 
na divočáky, aby se přesvědčil, zda tam bude 
potřebný kus k  odstřelu pro ohlášeného hosta. 
Když slyšel můj rozhovor, tak zase diskrétně a tiše 
odešel. Druhý den se potom ptal oborníka, zda 
neví s jakou „babou“ tam byl ten fotograf, protože 
se tam děly zajímavé věci.

A  tak se snadno dostane i  fotograf do „řečí“. 
Při další příležitosti, když jsme se sešli s polesným 
i  oborníkem, jsme si to potom u  skleničky 
vysvětlili. Nevím, zda mi uvěřili, jak to bylo 
doopravdy…
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