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Kynologické setkání k 30. výročí založení 
Českomoravské kynologické unie a výročí narození 

Gregora Johanna Mendela
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Je po volbách.
A  nutno říct, že byly letos 

v  republice, ale i  na Hluboké, 
docela hlasité… Moji tendenci 
psát mravoličné úvodníky a  nechat 
realitu plynout, jak se jí chce, to 
trochu nabouralo. Bylo nutno více 
naslouchat, číst, dívat se, porovnávat 
argumenty i emoční řeč těla. Myslím 
si, že už mám jasno. I ostatní voliči 
mají jasno a své hlasy vložili do uren.

O  tom jsou volby. Tak jako si 
volíme partnera do života, volíme 
i  své „vůdce“. Bůh suď, co z  toho je 
složitější. Každý jsme utvořen z jakési 
jemnohmotné látky, která si hledá 
podobně utvářené bytosti, s kterými 
rezonuje na stejné vlně.

Politik, ať už ten ve své funkci 
otřískaný, či politik nováček, má 
právo vyslovovat své názory. V ideálu 
by měl vést svou kampaň férově. 
Pokud je lživá, časem se to pozná. 
Pokud je pomlouvačná, ubližující 
druhým, degraduje tím politik sám 
sebe. Časem to možná pochopí sám, 
anebo to prohlédnou lidé okolo. 
Špatné slovo, vypuštěné nevhodně 
z pusy – protože je uložené v našem 
podvědomí a  vybublá na povrch, 
může hodně pokazit. A  také hodně 
prozradit. („Jako první vejdu do dveří 
a požádám o imunitu,“ nechtěně 
prořekla v souboji o Senát trestně 
stíhaná kandidátka hnutí ANO Jana 
Nagyová na dotaz České televize, co 
chce v případě vítězství udělat jako 
první.)

Volby jsou o tom, že každý máme 
právo zvolit toho, kdo vyjadřuje 

náš názor. Pokud jsme rozhodnuti, 
nikdo jiný nás nepřesvědčí. A tak je 
ta předvolební bitva hlavně o  tom, 
přesvědčit ještě nepřesvědčené.

Být v  politice, komunální či 
vyšší, a  třeba v  té úplně nejvyšší, 
znamená mít kolem sebe čím dál víc 
tleskačů a  pochlebovačů, než těch, 
kteří vám upřímně řeknou, ty vole, 
nemáš pravdu, zamysli se. Proto 
buďme vděční za přátele (i domnělé 
nepřátele), kteří mají odvahu říct 
vám nepříjemnou skutečnost do očí. 
Nesmíte si je ovšem odehnat.

Stoprocentně odlišit pravdu od lži, 
pomluvu od reality, mohou jen ti, co 
lež, pomluvu, nebo fámu do světa 
vypustili. I když… někdy se k vám ta 
fáma vrátí trochu pozměněná, a  vy 
nepoznáte, že byla původně vaše.

Opravdoví chlapi politici si 
pak můžou své názory vyříkat 
v  poslanecké sněmovně, v  zasedací 
místnosti radnic nebo v  krčmě. 
Hlavně by bylo fajn, kdyby přitom, 
gentlemani, neubližovali holkám. 
Zvlášť ne těm slušně a  kultivovaně 
vystupujícím. Ale ani těm hubatým. 
To se nedělá, to byl trapas už ve 
školce.

Takže, milí voliči a voličky, trénujte 
rozeznávání jednoduchosti pravdy 
od hluku a složitosti lží. Budeme brzy 
volit prezidenta! Aby nám zas někdo 
nelhal, nepomlouval a  netisknul 
lživé inzeráty v  novinách. Že není 
jednoduché rozeznat pravdu od lži, 
vysvětlil už před lety Jarek Nohavica, 
náš Jánošík. Který se však po letech 
také odkopal. Ach jo.

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

Ludmila Kosová 96 let Hluboká
Božena Plíhalová 85 let Bavorovice
Jaroslav Konvalina 80 let Hluboká
Marie Stropková 75 let Hluboká
Hana Prokešová 75 let Hluboká
Miloslav Pitrovský 75 let Bavorovice
Karel Klouda 75 let Kostelec
Dagmar Hájková 75 let Hluboká

Srdečně blahopřejeme a do dalších společných let 
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a tolerance.

Zlatá svatba:
V říjnu oslaví zlatou svatbu 

manželé Pavel a Ladislava Vítovcovi. Srdečně 
blahopřejeme a do dalších společných let přejeme pevné 

zdraví, hodně štěstí, lásky a tolerance.

Narodili se
Ema Zimmermannová Hluboká

Opustili nás
František Štindl Hluboká

Upozornění pro rodiče  – platná legislativa neumožňuje 
obcím využívat informace ze systému evidence obyvatel 
nad rámec právní úpravy stanovený v  zákoně o  obcích. 
Město Hluboká nad Vltavou by rádo zachovalo tradici 
„vítání občánků“ a  proto se obrací na Vás, rodiče 
novorozených dětí, s  žádostí o  spolupráci. Budete-li mít 
zájem, aby bylo Vaše děťátko pozváno na slavnostní vítání 
nových občánků, dostavte se prosím na městský úřad 
(kancelář č. 2, evidence obyvatel), kde vyplníte souhlas se 
zasláním pozvánky na tuto akci nebo využijte níže uvedený 
odkaz ke stažení dokumentu, který po vyplnění zašlete 
zpět na adresu: prchalova@hluboka.cz
Na vítání občánků budou pozvány děti do jednoho roku 
věku, s trvalým pobytem na území města.
Termín vítání občánků bude upřesněn dle počtu 
obdržených souhlasů.

Souhlas rodičů: http://obcan.hluboka.cz/node/56

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravda a lež
Šla Pravda světem a na chudý duchem se smála
Pro blahoslavený navlíkla honosný šat
V zákoutí špinavým drzá Lež ve stínu stála
Ta Pravdu pozvala k sobě přenocovat

A Pravda znavená usnula jen co si sedla
Ze sna se culila naivka důvěřivá
Jen oči zavřela už se Lež z postele zvedla
A začla si pokradmu zkoušet ten její háv

S Pravdou mně můžete leda tak políbit záda
ženská je ženská tak jakýpak cavyky s ní
Kdopak tu rozpozná která je Lež která Pravda
Až budou obě dvě donaha vysvlečený

Na její blůzu si její brož fešácky připla
Pod paží stříkla si jejím dezodorem
Peníze hodinky doklady všechno jí štípla
Odplivla odporně zaklela vypadla ven

K ránu až zjistila Pravda co všechno jí schází
Před zrcadlem se pak notně podivila
Někdo už odněkud donesl hrst černých sazí
Aby se ta čistá Pravda tak nelišila

Pravda se smála že na ni kameny házej
Vždyť lež je to všechno a Lež taky mý šaty má
Blahoslavení s ní protokol sepsali rázem
Byla to rozmluva dost málo přívětivá

Vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda
Ostatně cizí šmouhy přišili jí
Nějaká mrcha tu tvrdí že je prej Pravda
A zatím se potlouká nahá a ve škarpě spí

Ubohá Pravda se brání a přiznat se nechce
To máš holka marný jak chceš se dušuj a křič
Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce
A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč

Leckterej hlupák se dodneška o Pravdu hádá
Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš
Jistěže ve světě nakonec zvítězí Pravda
Ale až dokáže to co dokáže Lež

Často je k mání vodky jen půl litru na tři
A ani nevíš s kým dneska přenocuješ
Někdo tě vysvlíkne řeknou ti že ti to patří
A dřív než se naděješ nosí tvé kalhoty Lež
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

VÝSLEDKY VOLEB

NA HLUBOKÉ PODEPSALI KOALIČNÍ DOHODU
Už po dvaceti čtyřech hodinách po uveřejnění volebních výsledků 
sestavila Hluboká nad Vltavou novou koaliční vládu. Jedná se o uskupení 
sedmi stran a hnutí, jejichž lídři podepsali deklaraci vzájemné spolupráci 
v  nastávajícím čtyřletém období. Koaliční smlouva formálně spojila 
osmnáct úspěšných kandidátů do jedenadvacetičlenného zastupitelstva. 
Dohodu o vzájemné podpoře, s cílem většinového vlivu na péči o město, 
utvořily: Občanská demokratická strana; ANO 2011; Hluboká pro rodinu; 
ČSSD a  NEZÁVISLÍ; Zdraví Sport Prosperita; Starostové a  nezávislí; 

Hlubocko prosperující, bezpečné, pečující a  transparentní a  Místní 
hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a  měst. V  opozici zůstává 
pouze trojice zastupitelů z hnutí Nezávislí. Součástí koaliční smlouvy je 
předběžná dohoda o  poměrovém rozdělení politických postů ve vedení 
města a v jeho orgánech mezi zástupce koaličních partnerů.

Za novou koalici města
Bc. David Šťastný

stastny@hluboka.cz

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR KONANÉ  23. - 24. 9. 2022 - 1. KOLO
Volební obvod č. 10 - Český Krumlov

KANDIDÁT HLUBOKÁ I. HLUBOKÁ II ZÁMOSTÍ BAVOROVICE MUNICE PURKAREC KOSTELEC
HLUBOKÁ 
CELKEM Voleb.obv. č. 10

HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY %
1   Huneš Robert, PhDr., Mgr., MBA 61 14,62 58 10,68 81 11,94 5 3,90 4 4,65 8 10,12 10 10,86 227 11,22 7 717 16,22
2   Jirsa Tomáš, Ing., MBA 240 57,55 373 68,69 439 64,74 97 75,78 48 55,81 39 49,36 48 52,17 1 284 63,47 17 378 36,53
3   Uhlíř Dalibor, Ing. 56 13,42 47 8,65 70 10,32 6 4,68 13 15,11 15 18,98 16 17,39 223 11,02 7 814 16,42
4   Lorenc Miroslav 39 9,35 32 5,89 42 6,19 12 9,37 10 11,62 5 6,32 11 11,95 151 7,46 8 307 17,46
5   Mikeš Václav 21 5,03 33 6,07 46 6,78 8 6,25 11 12,79 12 15,18 7 7,60 138 6,82 6 351 13,35
PLATNÉ HLASY 417 543 678 128 86 79 92 2 023 47 567
ZAPSANÍ VOLIČI 999 1 143 1 304 226 177 165 199 4 213 117 776
VYDANÉ OBÁLKY 429 572 742 129 86 84 97 2 141 49 998
VOLEBNÍ ÚČAST 43,17 50,04 56,9 57,08 48,59 50,91 48,74 50,82 42,45

Do druhého kola postupili kandidáti č. 2 a č. 4.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR KONANÉ  30.9. - 1. 10. 2022 - 2. KOLO

KANDIDÁT HLUBOKÁ I. HLUBOKÁ II ZÁMOSTÍ BAVOROVICE MUNICE PURKAREC KOSTELEC
HLUBOKÁ 
CELKEM Voleb.obv. č. 10

HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY %
2   Jirsa Tomáš Ing., MBA 163 77,61 234 81,81 314 78,89 72 86,74 40 74,07 22 66,66 53 86,88 898 79,82 12 188 66,36
4   Lorenc Miroslav 47 22,38 52 18,18 84 21,10 11 13,25 14 25,92 11 33,33 8 13,11 227 20,17 6 177 33,63
PLATNÉ HLASY 210 286 398 83 54 33 61 1 125 18 365
ZAPSANÍ VOLIČI 999 1 144 1 294 227 177 167 199 4 207 117 847
VYDANÉ OBÁLKY 212 286 400 83 54 33 62 1 130 18 458
VOLEBNÍ ÚČAST 21,22 25,00 30,91 36,56 30,51 19,76 31,16 26,86 15,66

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU KONANÉ 23. - 24. 9. 2022

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

HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY % HLASY %
1   MHNHRM 492 5,98 570 5,45 898 6,48 65 2,61 143 8,61 142 9,25 187 10,02 2 497 6,22
2   HLUBOKÁ PRO RODINU 927 11,28 1 116 10,66 2 188 15,78 190 7,63 115 6,93 235 15,31 389 20,84 5 160 12,86
3   PRO ZDRAVÍ 503 6,12 909 8,69 637 4,59 110 4,42 44 2,65 168 10,94 42 2,25 2 413 6,01
4   ANO 2011 1 408 17,13 1 701 16,25 1 643 11,85 605 24,31 547 32,95 316 20,59 442 23,67 6 662 16,61
5   KSČM 87 1,06 107 1,02 124 0,89 11 0,44 89 5,36 44 2,87 71 3,80 533 2,79
6   ODS 2 153 26,19 2 817 26,92 3 377 24,36 799 32,10 388 23,37 100 6,51 193 10,34 9 827 24,50
7   STAN HLUBOCKO 627 7,63 1 377 13,16 960 6,92 135 5,42 142 8,55 135 8,79 245 13,12 3 621 9,02
8   NEZÁVISLÍ 1 103 13,42 1 038 9,92 2 564 18,49 111 4,46 86 5,18 66 4,30 111 5,95 5 079 12,66
9   ČSSD A NEZÁVISLÍ 921 11,20 830 7,93 1 473 10,62 463 18,60 106 6,39 329 21,43 187 10,02 4 309 10,74
PLATNÉ HLASY 8 221 10 465 13 864 2 489 1 660 1 535 1 867 40 101
ZAPSANÍ VOLIČI 992 1 148 1 316 227 177 167 200 4 227
VYDANÉ OBÁLKY 454 578 742 131 87 90 102 2 184
VOLEBNÍ ÚČAST 45,77 50,35 56,38 57,71 49,15 53,89 51,00 51,67

Zvolení zastupitelé města Hluboká nad Vltavou ( získané hlasy) :

Volební strana mandáty Zvolení zastupitelé  (hlasy)
1   MHNHRM 1  Mgr. Zdeněk Pikl (195)
2   HLUBOKÁ PRO RODINU 3  Ing. Aleš Raus Ph.D (474), Ing. arch. Martin Veber (391), Radek Trčka (334)
3   PRO ZDRAVÍ 1  Jiří Karvánek (301)
4   ANO 2011 4  Jindřich Soukal (388), Mgr. Milena Thalerová (371), Ing. Oldřich Hoďánek (328), RNDr. Jan Horák (309)
6   ODS 5  Ing. Tomáš Jirsa MBA (782), MUDr. Ladislav Pešl (698), Ing. Pavel Dlouhý (529), Ing. Hana Šťastná (528), 

 Zdeněk Čmejrek (470)
7   STAN HLUBOCKO 2  Valerie Chromá, DiS. (381), MUDr. František Toušek (297)
8   NEZÁVISLÍ 3  Ing. Monika Březinová, PhD.(428), Romana Procházková (318), Leoš Tomíček (287)
9  ČSSD A NEZÁVISLÍ 2  Bc. David Šťastný (394), doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst (366)
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PODĚKOVÁNÍ PANU KASTELÁNOVI ZÁMKU HLUBOKÁ

V BAVOROVICÍCH UKLÍZELI

DĚKUJEME JIHOČESKÉMU KRAJI ZA FINANČNÍ PODPORU
Z PROGRAMOVÝCH DOTACÍ V ROCE 2022 PŘI REALIZACI TĚCHTO PROJEKTŮ:

MĚSTO 
HLUBOKÁ

Podpora činnosti infocentra Hluboká nad Vltavou – Obsahem tohoto 
projektu byla modernizace a správa webových stránek „turisty“ www.
hluboka.cz. Dále náklady na členství Infocentra v  ATIC za rok 2022 
a statistické sledování turistického ruchu.
výše dotace z JČK: 50.000 Kč
celkové uznatelné náklady: 74.428 Kč

Pořízení vybavení pro SDH Hluboká nad Vltavou  – Pro zvýšení 
akceschopnosti jednotky SDH Hluboká nad Vltavou bylo v  rámci 
projektu pořízeno toto vybavení: 2 ks přenosných stanic do vozidla 
Scania a pěnidlo do vozidla Scania.
výše dotace z JČK: 45.000 Kč
celkové uznatelné náklady: 64.286 Kč

Výměna mantinelů a  bezpečnostních skel  – Obsahem projektu byla 
výměna mantinelů, ochranného okopového pásu a bezpečnostních skel 
na ledové ploše.

výše dotace z JČK: 50.000 Kč
celkové uznatelné náklady: 71.429 Kč

Oprava vstupních dveří návesní kaple sv.  Isidora v  Hroznějovicích  – 
Projekt se týkal obnovy vstupních dveří vč. zárubní z dubového dřeva 
dle stávajících. Šlo o  kompletní výměnu spodní části vchodu (horní 
část byla zachována), tzn.  výměnu zárubní, samotných dveří s  tím, 
že byly zachovány detaily vč. odvětrávacího otvoru a  byla zachována 
stávající klika se zámkem.
výše dotace z JČK: 35.000 Kč
celkové uznatelné náklady: 50.000 Kč

Slavnosti vína a rybářské slavnosti - Obsahem projektu bylo uspořádání 
tradičních městských Slavností vína dne 17.  9.  2022 a  Rybářských 
slavností 28. 10. 2022 na hrázi Munického rybníka.
výše dotace z JČK: 40.000 Kč
celkové uznatelné náklady: 57.142 Kč

Kdykoliv navštívíte zámecký park, v jakémkoli ročním období, v jakoukoli 
denní dobu, bude krásný, nádherný, úžasný, kouzelný, dechberoucí. 
Spousta dalších superlativ by nedokázala vyjádřit, jaký poklad město 
a zámek Hluboká má. Vnímám jej tak, myslím, nejenom já, ale i ostatní 
obyvatelé Hluboké i lidé, kteří náhodně do parku zabloudí. Proto si myslím, 
že si zaslouží tu nejlepší péči a  nejlepší přístup ze strany návštěvníků. 
V parku jsou staré mohutné stromy, žije tu spousta drobných živočichů, 
hnízdí různé druhy ptáků. Ráno můžete vidět od jezírka vzlétat volavku, 
vaší procházkou vás bude doprovázet datel, sojka. Můžete pozorovat 
vrány, jak vyvádějí z hnízda svá mláďata a bedlivě střeží, aby jejich start 
byl bezpečný. V noci uslyšíte trochu strašidelné houkání nočních ptáků, 
a  dokonce můžete potkat nočního samotáře jezevce. Chodím do parku 
často, je to lék pro duši.

Krása, krása, krása. A  proto mi nedá se nevyjádřit k  červencové 
komerční akci Den princezen.

Proč se ve starém zámeckém parku musí pořádat komerční akce tohoto 
typu? Vadí mi na tom dvě věci.

Park by měl sloužit k procházkám, k poznávání, k odpočinku. Lidé tu 
nejsou sami! Určitá ohleduplnost k  ostatním živým tvorům, rostlinám 
a stromům je na místě.

Druhá skutečnost, která mi vadí, je trochu skrytá. Dětem se sděluje, 
předává informace, že do starého zámeckého parku takovýto druh 
pouťové zábavy patří.

Nedalo mi to, zajímal mě názor pana kastelána, zavolala jsem mu… 
A jsem moc ráda za jeho vyjádření. Tímto mu moc děkuji.

Lenka Brašničková

Myslivci v  Bavorovicích uklidili 
po nepořádných občanech 3 
černé skládky a  vygruntovali 
i hasičárnu.

Kaplička, která byla vandaly 
posprejována, byla umyta lihem 
a  přijata další opatření k  její 
ochraně.

Opraveny byly plůtky kolem 
ovocných stromů. Hasiči se snaží, 
a je to vidět. Děkujeme!
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POHÁDKOVÉ SÍDLO UTKANÉ ZE SNU KRÁSNÉ PANÍ

Poznáváte? Takto je charakterizován zámek 
Hluboká na svých webových stránkách. Krásnou 
paní je míněna kněžna Eleonora, choť Jana 
Adolfa  II. ze Schwarzenbergu. Koncem roku 
2022 uplyne 210  let od jejího narození. Eleonora 
je veřejnosti známa především jako iniciátorka 
romantické přestavby zámku Hluboká do jeho 
novogotické podoby.

Kastelán Martin Slaba má na starost zámek 
Hluboká už téměř pět let. Do tak velkých 
přestaveb jako Eleonora a  Adolf se sice nepouští, 
ale i  tak má starostí víc než dost. Jeho pracovna 
je tak nějak „málo zámecká“. Střídmá, v přízemí. 
Velký pracovní stůl, knihovna přetékající šanony 
a  dokumenty různého druhu, výhledy z  oken 
k  cimbuří mostu zámecké brány a  ke vstupu do 
zimní zahrady. Je zřejmé, že kastelánské řemeslo 
znamená hodně práce ve prospěch zámku. Zámek 
a  jeho areál je rozlehlé a  rozmanité sídlo, škála 
nutných rekonstrukcí zahrnuje velmi speciální 
opravy.

Času na spokojené posedávání v  křesílkách 
zámeckých apartmánů se nedostává  – nikdy 
nebude hotovo.

Pane kasteláne, pro Hlubocký zpravodaj jsme si 
naposledy povídali roku 2018. Jak vám čas na 
zámku Hluboká utíká? A jaká byla ta doba mezi 
našimi rozhovory?
Čas na zámku utíká neskutečně rychle. Na 
Hlubokou jsem z  Ohrady přešel k  prvnímu 
listopadu roku 2017. Za pár týdnů to tedy bude 
pět let, což už je poměrně dlouhá doba na to, 
abych se mohl ohlédnout a  začít bilancovat. 
Pravdou je, že to vzhledem k vnějším okolnostem 
byla doba velmi turbulentní. Svět, jak jsme jej 
znali, skončil na přelomu let 2019 a 2020 a od té 
doby se vše velmi rychle mění, což se samozřejmě 
netýká jen zámku, ale celé společnosti. Během 

krizových let jsme se učili za pochodu a byli jsme 
nuceni značně improvizovat.

Ještě dnes dostávám od novinářů velmi často 
otázku, zda jsme se již vrátili do „normálu“. 
Zpravidla mají na mysli hlavně počet návštěvníků 
a  výnosy ze vstupného. Jsem si jist, že se 
k předkrizovým číslům jen tak nevrátíme. Vlastně 
až letošní sezóna, která zatím nebyla a doufám, že 
ani nebude přerušena lockdownem, nastavuje 
nový „normál“. Pro zajímavost: Zatímco na 
konci roku 2019 jsme evidovali téměř 300.000 
návštěvníků, vloni to bylo méně než 150.000. 
Nutno ovšem dodat, že zámek byl vloni od 
Nového roku až do 17. května kvůli covidu zcela 
uzavřen. Letos ke konci září máme již něco přes 
150.000 osob, do konce roku se návštěvnost může 
vyšplhat ještě na nějakých 170.000.

Výnosy lze srovnávat ještě hůře, jelikož se vedle 
propadu počtu návštěvníků zásadně změnila 
i cenová politika celého Národního památkového 
ústavu. Byl zrušen cenový rozdíl mezi českým 
a  cizojazyčným výkladem a  dále se změnil 
výpočet dětského vstupného. Zcela se zrušilo 
rodinné vstupné a děti dnes platí 40% základního 
vstupného, což se po Novém roce dokonce ještě 
sníží na 30 %. Pokud srovnáme roky 2019 a 2021, 
tak propad v celoročních tržbách činí asi 55 %.

Plánovat se moc nedá. Řešíte realitu, tak jak 
přichází?
Je to tak. Momentálně je před námi například další 
zajímavá výzva, zda vůbec budeme schopni udržet 
zimní provoz. Zcela čerstvou informací je, že 
zimní trasu letos budeme provozovat minimálně 
do Adventu. Následně si vše vyhodnotíme 
a rozhodneme se, zda bude smysluplné pokračovat 
až do konce března. Mou ambicí je zimní provoz 
udržet už jen proto, abychom podpořili turistický 
ruch v  regionu. Ale, a  to už se budu opakovat, 

musí to dávat ekonomický smysl. Na zimní trase 
musíme vytvořit takové podmínky, aby netrpěli 
turisté a aby vlhkost spojená se zimním provozem 
neničila vystavený mobiliář. A v neposlední řadě 
je také třeba připomenout, že zimní provoz se 
v minulosti opíral hlavně o organizované zájezdy 
turistů z  Číny a  z  Ruska, kteří momentálně 
na zámku až na vzácné výjimky zcela chybí, 
a  konečně že tento problém musíme nahlížet 
v kontextu nárůstu cen za energie. Vloni jsme za 
elektřinu zaplatili zhruba jeden milion, letos to 
bude už něco přes miliony dva. I když na zimní 
trase temperujeme přibližně jen na 10 stupňů, je 
to na otáčení elektroměrů citelně znát.

Odliv financí ze vstupného ruských a čínských 
turistů je velký, to chápu. Ale přesto položím 
otázku: v  době, kdy jsme spolu mluvili, tedy 
zhruba před čtyřmi roky, byl jak zámek 
Hluboká, tak zámek Český Krumlov právě 
turisty z  některých asijských zemí naprosto 
přetížen. Dnes tu tedy nejsou. Neulevilo se 
vám?
Tohle je také velmi zajímavá otázka. Hluboká 
skutečně dlouhodobě patří mezi nejpřetíženější 
objekty. Na konci roku zpravidla obsadíme 
třetí místo v  rámci celé České republiky. Nápor 
turistů se na hlubockých interiérech pochopitelně 
velmi negativně projevuje. Jenže problém je, že 
přetížení se týká především hlavní trasy v prvním 
patře a  to zejména o  letních prázdninách, kdy 
se návštěvnost opírá o  domácí turisty. Během 
července a srpna roku 2019 reprezentační pokoje 
v  prvním patře navštívilo přibližně 127.000 lidí, 
vloni 101.000 a  letos 92.000. Z  těchto čísel je 
patrné, že i  v  létě jsme část návštěvníků ztratili, 
ale procentní propad není tak velký jako mimo 
hlavní sezonu, a že hlavní trasa je o prázdninách 
stále pod obrovským tlakem. Kolegové z  jiných 
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objektů mluví o přetížené trase, pokud jí projde 
už nějakých 50-60.000 lidí, a to za celou sezonu. 
Pokud se vrátím k  jádru vaší otázky, tak nám 
naopak turisté ze zmíněných zemí chybí, jelikož 
přijížděli ve významném množství i mimo hlavní 
sezonu a také na jinou než hlavní trasu.

My samozřejmě neustále hledáme kompromis 
mezi prezentací objektu a  jeho ochranou. 
Ideální je rozkládat návštěvnost v  čase a  mezi 
jednotlivými trasami, ale to v  praxi naráží na 
řadu praktických problémů. Turisté samozřejmě 

chtějí vidět to nejatraktivnější a tak jednoznačně 
preferují hlavní trasu. Nezanedbatelnou výhodou 
této trasy je i skutečnost, že její kapacita je až 55 
osob a  tak jako jediná pojme do jedné skupiny 
celý autobus. A  to je pro organizované skupiny, 
které neustále tlačí čas, velkou výhodou. Mnohdy 
jsme pak kritizováni ze strany návštěvníků, že 
se na hlavní trase kvůli velkému počtu osob 
necítí dobře. Proto se snažíme nabízet atraktivní 
alternativy pro návštěvníky, kteří si zámek chtějí 
vychutnat v  pomalejším tempu a  v  menších 
skupinách. K  tomu je ideální například čtvrtá 
trasa „hostinské pokoje“, kam do jedné skupiny 
pouštíme maximálně deset osob, návštěvníci se 
smí po místnostech pohybovat bez jakýchkoliv 
zábran a  prohlídku vedou zpravidla ti 
nejzkušenější průvodci.

Nabízíte ale i jiné speciality…
K  mé velké radosti existuje skupina lidí, pro 
které je navštěvování památek vášní, neřku-li 
nevšedním životním stylem. Tito návštěvníci 
si předem cíleně vybírají trasy, jako jsou právě 
zmíněné hlubocké hostinské pokoje, nebo 
navštěvují speciální prohlídky napříč celou 
zemí. Na Hluboké například nabízíme prohlídky 
s  osobností, kterou je v  našem případě bývalý 
ministr kultury Daniel Herman. Pana Hermana 
jsem si primárně vybral z toho důvodu, že u nás 
provázel již jako osmnáctiletý student. Pokud se 
vypravíte na prohlídku s  ním, můžete se navíc 
dozvědět nejen něco ze zákulisí ministerstva, ale 
zavzpomínáte i na Hlubokou v 80. letech. Velmi se 
nám osvědčily dětské prohlídky s paní kněžnou, 
které organizuje a osobně vede má kolegyně Jitka 
Machová. Jelikož je o tyto prohlídky velký zájem, 
pořídíme si příští rok ještě jednu kněžnu. Jako 
jeden z mála objektů u nás nabízíme i prohlídky 
pro neslyšící, což je pro cílovou skupinu 
fantastický zážitek. A já osobně si každou druhou 
neděli užívám kastelánské prohlídky na druhé 
trase, kde si povídáme nejen o osobnosti Adolfa 

Schwarzenberga, ale i o zákulisí péče o náš zámek. 
Mnohdy s  návštěvníky zůstávám po prohlídce 
ještě dlouhé minuty na nádvoří a  pokračujeme 
v  rozhovoru. Je to dobrá zpětná vazba a  často 
se dozvím i  řadu cenných informací, které jsem 
neznal. Také se snažíme dvakrát za rok ukazovat 
prostory, které běžně nejsou přístupné.

Vím, že jste teď několikrát ukazovali zámeckou 
vodárnu.
Ano, vltavská vodárna, kterou považuji za 

nedílnou součást našeho zámku, nedávno prošla 
nákladnou a  náročnou rekonstrukcí, o  čemž 
mimochodem velmi záslužně a  podrobně 
referoval i  tento Zpravodaj. Především mě těší 
skutečnost, že se podařilo prosadit památkově 
citlivou rekonstrukci, která zachovala historickou 
podstatu této unikátní technické památky. 
Velký dík patří Zdeňkovi Vaindlovi, který jako 
jeden z  mála odborníků dokázal zcela pochopit 
původní technologie a následně vodárnu upravit 
tak, aby se její stav co nejvíce blížil podobě z roku 
1908, kdy byla nově osazena dvěma Francisovými 
turbínami. Pokud by čtenáře zajímalo zákulisí 
této velmi náročné obnovy, tak je mohu pozvat 
na přednášku pana Vaindla, která se uskuteční 
v  pondělí 17.  října od 17:00 v  přednáškovém 
sále Národního památkového ústavu v  Českých 
Budějovicích na Senovážném náměstí. Sám se 
určitě půjdu podívat.

Pane kasteláne, máte tedy na zámku všechno 
hotovo? Nebo naopak spřádáte další plány?
Plánů máme velké množství na řadu let dopředu. 
V této chvíli se začnou již realizovat projekty, na 
kterých jsem začal pracovat se svými kolegy po 
svém příchodu na Hlubokou. Ještě letos bychom 
měli zahájit práce na vybudování závlahového 
systému v obou zámeckých zahradách. To je velmi 
důležitý počin pro dlouhodobou udržitelnost 
našeho areálu, který se vlivem vnějších okolností 
mění. Paní Jitka Böhmová, která se o  park 
a zahrady starala úctyhodných čtyřicet let, říká, že 
klimatickou změnu pozorovala už během její éry. 
Viditelné je to například na usychání historických 
dubových porostů. Na opravu zámecké vodárny 
logicky naváže i obnova novogotické vodárenské 
věže, která stojí na návrší před průčelím zámku 
a která je bohužel ve velmi špatném stavu. Hotovo 
by podle plánu mělo být do konce roku 2023. Již 
několik let plánujeme opravu opěrné zdi Horní 
zámecké zahrady. Tyto práce jsme odložili až 
po prozkoumání podzemního systému pod 

touto zdí, abychom před rekonstrukcí zajistili 
její řádné odvodnění. Z  malé akce se nakonec 
vyklubal rozsáhlý projekt dokumentace a obnovy 
veškerých hlubockých podzemních systémů, 
který jsme zahájili již v roce 2018. V této chvíli se 
nám podařilo zdokumentovat více než dva a půl 
kilometru podzemních systémů, jež jsou naprosto 
klíčové pro stabilitu nejen vlastního hlubockého 
zámku, ale i  okolních pozemků. Podařilo se již 
opravit nejhorší místa, která byla v  kritickém 
stavu. V  následujících letech nás ještě čeká 

náročná a trpělivá obnova celého systému. Systém 
samozřejmě neprobíhá jen pod našimi pozemky. 
Vím, že odborná firma, která se o  náš systém 
stará, již například konzultovala se zástupci města 
i  propadlý chodník kousek od náměstí, což též 
souvisí s  historickým podzemním systémem, 
který byl bohužel řadu let zanedbáván.

To zní docela nebezpečně…
Věřím, že v  této chvíli jsme již nejhorší místa 
zajistili a že momentálně nehrozí žádné riziko. Až 
se zhruba za tři roky systém opraví, bude zámku 
a areálu velmi prospěšný. Primárně slouží k tomu, 
aby dešťová voda ze zámeckého areálu odtékala 
bezpečně pryč a aby pod zámkem vzduch proudil 
tak, aby jej vysušoval. Tam, kde je systém narušen, 
dlouhodobě stojí voda a  historické zdivo je ve 
špatné kondici. A  zůstaneme-li ještě chvíli pod 
zemí, tak se nám netradiční cestou podařilo 
získat projekt na napojení zámku na veřejnou 
kanalizaci a  to za výrazné podpory společnosti 
ČEVAK,  a.  s. Věřím, že realizace přijde na řadu 
někdy v polovině 20. let.

Tak ještě nějakou třešničku na dort?
Často se mě lidé ptají, zda a kdy se vrátí můstek 
na ostrov v  zámeckém rybníku. Nový most je 
již vyprojektovaný. Nedávno jsme ovšem našli 
krásnou fotografii z  konce 19. století, kde jsou 
dobře vidět detaily konstrukce původního mostu. 
Rád bych ještě stávající projekt poupravil podlé 
této historické fotografie. A nezbývá než doufat, 
že se nám stavbu nového mostku podaří prosadit 
mezi priority příštího roku. Musíme totiž stále 
počítat s  tím, že budeme v  následujících letech 
šetřit ještě více, než jsme byli zvyklí.

Bude mít šetření na zámek nějaký další viditelný 
dopad? Diskutované a  citlivé je momentálně 
téma nočního nasvícení památek…
Vzhledem k  tomu, že noční nasvícení zámku je 
hrazeno z rozpočtu města, tak nemá na zámecký 
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rozpočet v  této chvíli žádný vliv. Jinou otázkou 
ovšem je, že se celá instalace nočního osvětlení 
blíží svému fyzickému dožití a  patrně nebude 
možné ji za několik let opravit. Celou instalaci 
budeme muset přebudovat v  souladu s  novými 
technologiemi a  normami. V  současnosti je 
problematika osvětlení památek navíc velkým 
tématem v  celé Evropě. Jak víme ze zpráv, 
v  Německu nebo ve Francii noční osvětlení 
hromadně vypínají. Kdo ví, jaký bude náhled 
společnosti na tuto věc za pár let, až náš systém 
dožije, a  zda vůbec bude reálné prosadit jeho 
velmi nákladnou rekonstrukci mezi investiční 
priority… Tímto nechci nic předjímat, jen 
upozorňuji, že se některé zaběhlé stereotypy 
v těchto časech rychle mění.

 
Na jedné straně úspěchy, ale starostí máte také 
víc než dost. Máte nějaké dlouhodobé cíle?
Momentálně řešíme tři větší dlouhodobější 
projekty. Od padesátých let prostory někdejší 
zimní jízdárny využívá Alšova jihočeská galerie. 
Kolegové z  AJG nedávno zveřejnili ambiciózní 
plán vystavět novou galerijní budovu v  centru 
Českých Budějovic, jelikož historická budova 
jízdárny ze své podstaty nemůže poskytovat zázemí 
odpovídající standardům moderní galerijní práce. 
My se samozřejmě musíme připravit na situaci, že 
bychom jízdárnu výhledově skutečně převzali do 
vlastní péče. Brzy zadáme studii využitelnosti, 
která by nám měla tento problém pomoci vyřešit. 
Mou ideální představou je rehabilitace prostoru 
vlastní jízdárny do podoby jakou měla za 
Schwarzenbergů (výstava unikátních historických 

dopravních prostředků, sedel a  koňských 
postrojů) v  kombinaci s  vytvořením zázemí pro 
kvalitní zákaznický servis v přilehlých prostorách. 
To znamená vybudování nových pokladen 
a obchodu s kavárnou, jak to známe z prestižních 
zahraničních muzeí a  galerií. S  jízdárnou úzce 
souvisí druhý dlouhodobý cíl, kterým je obnova 
zimní zahrady – skleníku. Je to patrně jediná část 
zámku, která nikdy neprošla zásadní rekonstrukcí. 
Opravu a  následné využití skleníku musíme 
pochopitelně zvažovat v  kontextu budoucího 
využití sousední zimní jízdárny. Jednou věcí je 
vlastní oprava této unikátní technické památky, 
druhou pak její následné využití. Zůstaneme-
li v  rovině ideálů, bylo by skvělé obnovit zimní 
zahradu v  původní kráse. Zkuste si to na chvíli 
představit. Konečně třetím dlouhodobým cílem je 
vytvoření důstojného zázemí pro naše zahradníky.

A  ještě mám otázku z  raného léta, na den, 
kdy sem do exteriéru parku zavítaly davy 
„malých princezen“ a  vlastně zablokovaly jak 
park u zámku, tak auty veřejný prostor města. 
Hlubočtí těžce nesou, pokud „jejich“ park 
a jeho fauna i flóra je v nepohodě, nechráněna 
ve chvíli, která touto nadpočetnou návštěvou 
nastala.
My si samozřejmě našeho parku ceníme a snažíme 
se o něj řádně pečovat. Zároveň jsme občas pod 
tlakem, že park uzavíráme veškerému dění, což 
je z  velké míry pravda. Po mém „přestupu“ na 
Hlubokou jsem často slýchával o zdařilém setkání 
princezen v roce 2015 a byl jsem dotazován, zda 
se tato úspěšná akce bude opakovat. Když se letos 

objevila nabídka akci do zámeckého parku vrátit, 
po jistém váhání jsem svolil. Jako podmínku jsem 
si ovšem stanovil, že organizátoři kvůli rizikové 
povaze obdobných akcí musí vše projednat i  se 
zástupci města a především pak s městskou policií, 
což se stalo. Pořadatelům se však díky obrovské 
mediální kampani podařilo vzbudit nerealistická 
očekávání ze strany veřejnosti, která pak následně 
nedokázali naplnit. Plánovaná návštěvnost byla 
mnohonásobně překročena. Zároveň jsem nebyl 
spokojen ani s  vlastní podobou akce, jelikož 
didaktické prvky jednoznačně zastínila čirá 
komerce. Proto neplánuji, že by se podobný 
projekt do parku v dohledné budoucnosti vrátil. 
Za ideální a přiměřenou akci, která se v parku již 
po několik let pravidelně a bez problémů opakuje, 
naopak považuji dětský den, který pořádají 
hlubočtí hasiči.

Co nás čeká do konce roku?
Jak jsme si řekli v úvodu, až do prosince poběží 
zimní trasa. Poslední akcí bude zámecký Advent. 
Rád bych letos připravil prohlídku zámecké 
kuchyně, kterou bychom chtěli zpestřit nějakou 
dobrotou uchystanou přímo v  zámecké troubě. 
To je vlastně už loňský plán, který zhatil covid. 
Doufám, že letos vše proběhne již hladce…

Zimní prohlídková trasa
Přišel podzim, a  přesto zámek Hluboká stále vítá návštěvníky. Bývalo 
tradicí, že se brány zámku pro turisty uzavřely 31. října a čekalo se až 
do 1. dubna následujícího roku… Temperované prostory však umožňují 
pracovníkům zámku i v chladném období přivítat zájemce o prohlídku. 
Je co nabídnout. Postupně se instalovaly pokoje, které patří spíše ke 
komornějším. Ve větší části přízemí, které nabízí ke zhlédnutí zimní 
zámecký okruh, byla soukromá apartmá posledních čtyř generací 
majitelů hlubockého panství. Nejprve projdeme do Hamiltonova salonu. 
Již na chodbě, kromě trofejí a  grafických listů z  18. století s  tématem 
lovu, si můžeme povšimnout zarámovaných fotografií členů knížecího 
rodu Schwarzenbergů. Motiv lovu nás provází i  v  dalších prostorách, 
kuřáckého salonu a malé jídelně Terezie. Dále následuje honosná lovecká 
jídelna, přípravna, malá jídelna Dr. Adolfa, jeho pracovna, obývací pokoj 
a ložnice…

Návštěvní doba: 1. 11.–18. 12. 2022 až 3. 1.–31. 3. 2023

Prohlídkové okruhy zámku
1. Reprezentační pokoje (základní okruh)

Trasa nazvaná Reprezentační pokoje ukazuje tzv.  piano nobile 
hlubockého zámku: ranní salon, čítárnu, kuřácký salon, malou a velkou 
jídelnu, knihovnu spolu s osobními pokoji kněžny Eleonory a expozici 
zbraní – předsíň zbrojnice a zámeckou zbrojnici.

2. Soukromé apartmány
Soukromé pokoje mají komornější charakter než tzv.  piano nobile 
hlubockého zámku. Přibližují život posledních majitelů po romantické 
přestavbě v polovině 19. století, konkrétně knížecích párů Jana Adolfa II. 
chwarzenberga s manželkou Eleonorou, roz. princeznu z Liechtensteinu, 
Adolfa Josefa s jeho manželkou Idou…

3. Kuchyně
Unikátní ukázka kuchyně velkého panského domu. Stejně jako 
romantická přestavba zámku v 19. století, byla i orientace kuchyně a její 
poloha inspirována anglickými sídly. Kuchyně je v  suterénu, v  části 
orientované na sever, aby tehdejší provoz s  velkými kuchyňskými 
sporáky nerušil život na zámku.

4. Hostinské pokoje
Prohlídková trasa Hostinské pokoje Vás zavede do tří apartmánů 
a  několika pokojů II. patra zámku, kterých se od poloviny 19. století 
využívalo pro ubytování příbuzných, přátel a  vážených hostů knížecí 
rodiny Schwarzenbergů. Součástí prohlídkové trasy je i tzv. Stříbrnice.

5. Věž
Velice zajímavý výhled na okolní krajinu umožňuje návštěva zámecké 
věže, pokud je ovšem příznivé počasí. Byla nově postavena po roce 1847 
na místě původní věže barokního zámku, která se zřítila.

ZÁMEK HLUBOKÁ NABÍZÍ ČTYŘI PROHLÍDKOVÉ TRASY A VĚŽ

V článku jsou použity 
fotografie z areálu zámku 
Hluboká ze 30. let minulého 
století. Rodinný archiv 
Ireny Motzové (provdané 
Stolaříkové). 
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Jaký je postup? 
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, 
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. 

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem 
do 30. listopadu 2022. 

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora 
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). 

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu. 

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto? 
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. 

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem. 

JISTINA 
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč. 

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně 
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč 
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Milostivé léto II

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. 
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

*   VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
 Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková 
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou 
majetkovou účast. 

SETKÁNÍ MENSY ČR 2022
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DOBRODRUŽNÉ CESTOVÁNÍ

Martina a Lukáš pochází z Budějovic, ačkoliv na Hluboké jsou jako doma. 
Každý den v covidové době v časech home office sedli při obědové pauze 
na svá skládací kola a jeli podél Vltavy cyklostezkou na Hlubokou. Takže 
se díky Hluboké udržovali v dobré psychické i fyzické kondici. Oba milují 
přírodu, zvířata a  veškerý volný čas také tráví v  přírodě. Přespávají na 
hamakách v lesích a tráví tak dovolené třeba i v zahraničí.

Cestovat se dá různými způsoby a poznávat svět trochu dál od Evropy 
může být zábavné, poučné, ale i napínavé. Někdy až moc. V malém seriálku, 
exkluzivně pro čtenáře Hlubockého zpravodaje, představíme zážitky, které 
si z cest Martina a Lukáš přivezli, rádi se o ně s vámi podělí a třeba vás 
inspirují k tomu, abyste se také vydali za hranice všedních dnů…

Chtěli jste někdy udělat něco fakt bláznivého? Abyste se o sobě dozvěděli 
něco unikátního, jako jaký doopravdy jste? Třeba to, jestli přežijete rok 
v  divoké, místy nebezpečné a  nespoutané Latinské Americe, aniž byste 
uměli slovo španělsky a začali byste 3 měsíčním pobytem v džungli? Ano. 
My to nutkání měli.

Přesně tohle nás totiž napadlo! Sakra, ale přineslo nám to spoustu 
unikátních zážitků, poznali jsme spoustu strašně zajímavých lidí, zachránili 
jsme několik psů bez domova, získali jsme nadhled nad životem v bublině 
našeho západního světa, okusili jsme gastronomické perly latinské bohaté 
kuchyně, ale ne, nic z  toho nebylo zadarmo. Teda nějak ultra drahé to 
nebylo, když si najdete cestu, ale jde o to, že člověk musí obětovat veškerý 
komfort a někdy i své bezpečí. Zažili jsme požár, povodně, zemětřesení, 
střet s narkomany, střet s panamským gangem, napadení pouličními psy, 
byli jsme vyhoštěni z Panamy s doživotním zákazem vstupu, jo a jednou 
po nás šli i policajti. V malém seriálku vám v dnešním a příštích číslech 
Zpravodaje postupně odkryjeme celé naše dobrodružství, které směřovalo 
od Kostariky přes Panamu až do Mexika a zpět.

Celé to začalo odletem v září 2021. Nikdy předtím jsme nebyli mimo 
Evropu. Možná jsme něco přehlídli, ale sakra měli jsme všechno tak 
načtený! A informace jsme si ověřovali (Aerolinka, ambasáda, ministerstvo 
zahraničí.). Nicméně jeden dokument chyběl. Kostarika uděluje Čechům 
víza pouze na 3  měsíce, poté ji musíte opustit. Samozřejmě, že jsme 

s opuštěním do 3 měsíců počítali, ale nemohli jsme mít pevný datum. Ve 
Francii (nikoliv při stejné kontrole v  České Republice nebo Kostarice!) 
chtěli prokázat odlet z  Kostariky kamkoliv s  konkrétním termínem do 
3 měsíců od začátku našeho pobytu na Kostarice.

Takže poté, co jsme prošli obrovské letiště Charles Charles De Gaulle 
v Paříži a vystáli obří frontu, nám bylo zabráněno ve vstupu do letadla. 
Podívali jsme se na hodinky a  s hrůzou jsme zjistili, že máme necelých 
20 minut na vyřešení tohoto problému, jinak pojedeme domů a propadne 
nám zpáteční letenka (zpáteční letenka měla datum odletu po roce) a drahé 
roční cestovní pojištění (mimo Evropu). Okamžitě jsme se proto připojili 
na wi-fi letiště, která samozřejmě každé 2-3  minuty spadla a  nutila vás 
se zase přihlašovat a ověřovat. Při snaze nákupu jakékoliv autobusového 
(nejlevnější možnost) spojení online z  Kostariky kamkoliv nám ty cizí 
weby odmítly dokončit nákup, protože jsme neakceptovali cookies (to nám 
však nebylo nabídnuto k odsouhlasení) a pak zase spadl internet. Zkoušeli 
jsme proto ze zoufalosti dále předplatit třeba i dražší loď, byť bychom ji 
možná ani nevyužili. A výsledek? Nezdar. Latinské stránky dopravců vás 
nechají dojít skoro až ke koupi, a poté se objeví chyba stránky. Jsou plné 
errorů a po roce tam jsme si zvykli vše raději chodit nakupovat osobně.

Takže nám zbývalo 5  minut do uzavření gate pro odlet na Kostariku 
a  my byli stále na stejném místě. Rozdělili jsme si práci a  v  té jsme se 
neustále střídali. Jeden zkoušel objednat jízdenku a ten druhý průběžně 
marně obcházel nejbližší zaměstnance letiště se stále stejným výsledkem – 
neuměli anglicky nebo nám nechtěli pomoct.

A najednou nás to napadlo! Řekli jsme těm pomocným zaměstnancům 
letiště, ať nám koupí přes jejich leteckou společnost letenku kamkoliv, ale 
rychle! Internet stále padal a roaming vůbec nefungoval, jiná možnost ale 
nebyla. Za tou konkrétní pomocnou zaměstnankyní letiště jsme byli již 
po miliontý, ale kšeft je kšeft. Chytla se! Doslova v poslední minutě jsme 
to dokázali na jejím mobilu s internetem. Byl to jeden z našich nejhorších 
dosavadních zážitků v  životě a  stál nás hodně energie, která nám ještě 
ten den pak chyběla. Čekal nás ohromný kulturní šok, kdy jsme z našich 
zážitků při průjezdu do naší čtvrti v San José měli pocit, že jsme nechtěně 
zřejmě skončili v pekle.

THAJSKÝ BOX
pro muže, ženy a děti od 6 let

Rozvoj pohybových aktivit, fyzička, koordinace a disciplína
Začíná od 3. října 2022 od 16.30 hodin v Sokolovně (zadní vchod) 

Hluboká nad Vltavou

Trenér: Dominik Dittrich, tel.: 732 626 216
Přijďte si vyzkoušet.

NOVÉ UCHAZEČE PŘIJÍMÁ ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Nábor dětí a mládeže od 6 do 14 let proběhne 5. října 2022 od 16 do 
17 hodin v Sokolovně Hluboká nad Vltavou.

Přijďte se kdykoliv nezávazně podívat, s sebou si vezměte sportovní 
oblečení, sálovou obuv a  pálku na stolní tenis. Kdo ji nemá, tomu ji 
zapůjčíme.

Případné dotazy na +420 605 212 408.
T. J. Sokol Hluboká nad Vltavou – můžete sledovat také na facebooku

MÚ Hluboká nad Vltavou
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ČESKÝ BANÁT
Vyrazili jsme do Rumunska, do Banátu, na 11. ročník Festivalu BANÁT. 
Chtěli jsme se stát součástí akce, jejímž smyslem není jen poznat kraj 
a  užít si nesmírně nabitý a  pestrý program, ale také podpořit zde žijící 
Čechy. Celá historie Čechů v Banátu začala někdy na počátku 19. století, 
kdy postupně ve třech vlnách část tohoto kraje osídlili, začali tu žít 
a pracovat… A dnes bojují s tím, že mladá generace odchází za vzděláním 
a za prací a už se zpátky nevrací. Původem hornická kolonie se dostala 
důlním neštěstím do velkých ekonomických problémů a z původních 850 
obyvatel se ztenčila až ke dnešnímu počtu 300 obyvatel.

Festival probíhá v  jedné z krajanských vesnic – v Eibenthalu, kde žije 
jedna z největších českých komunit v Rumunsku. Organizují ho tři mladí 
pánové, jeden rodilý Rumun a zbývající dva jsou Češi, kteří si kraj (a nejen 
kraj) zamilovali a  už zůstali. Jejich snahou je udržet v  kraji co nejvíce 
mladých lidí vytvořením nových pracovních příležitostí, které by zajistily 
krajanům obživu, a festival má být jednou z mnoha aktivit, jak finančně 
Čechy v Banátu podpořit i zviditelnit.

Pro nás byla velkým zážitkem už samotná cesta. Zavrhli jsme možnost 
cestovat po vlastní ose autem nebo organizovaně autobusem a  vyrazili 
jsme slavným Balkán expresem. 1150 km z Prahy až do rumunské Orsovy 
bylo skutečně šťavnatých už z  toho důvodu, že bylo celkem dost velké 
teplo, a také proto, že vlakem cestovali nejen sami účastníci festivalu, ale 
také kapely, které na festivalu měly vystupovat. Čepovalo se alko i nealko, 
a  každý si krátil cestu jak mu bylo libo… a  bylo veselo! Za posledních 
třicet let prý nevyjel delší vlak, než je ten do Banátu. Je tak dlouhý, že se 
nevejde téměř na žádné nádraží v České republice ani východní Evropě. 
Když nás po více než 20 hodinách cesty vyplivnul v Orsově, čekala nás 
ještě hodina v  autobuse a  pak půldruhého kilometru do samotného 
Eibenthalu po vlastních (protože tam už ani autobus nejezdí) a za vsí ještě 
dalších několik kilometrů do kempu.

V průběhu čtyř dnů se pak od rána do hluboké noci na několika místech 
ve vesnici děly multižánrové koncerty, divadelní představení, odborné 
i cestovatelské přednášky a družení se s místním obyvatelstvem. Během 
celého festivalu tu fungovala přátelská, skoro až rodinná atmosféra, kterou 
jsem na žádné jiné akci nezažila. Podél cest do vesnice byly rozsypány 
prodejní stánky a  stolečky a  libozvučnou češtinou s  rumunským 
přízvukem byly nabízeny různé místní pochutiny a krmě vlastní výroby, 
bylinkové čaje, slivovice, likéry, káva.

Jeden den jsme vyrazili navštívit další českou vesnici – Svatou Helenu, 
kde zrovna slavili svátek sv. Heleny a chvílemi jsem mezi těmi krojovanými 
měla pocit, že jsem se ocitla někde na Moravě… v  Čechách… doma. 
Odevšad zněly české melodie a čeština, hrála lidová kapela, pak zase pro 
změnu místní mládež před konzumem.

Vzhledem k tomu, že v Eibenthalu není funkční vodovod ani kanalizace, 
bylo tak trošku vystoupením z  komfortní zóny sprchování studenou 
vodou z  místního potoka a  užívání suchých WC, které si už jen matně 
pamatuji z dětství u babičky.

Takhle v létě by člověk i lehce podlehl představě, že je to v Banátu jen 
romantika. Není. Je tam úžasná atmosféra, nádherná příroda, ale život tu 
musí být dost těžký. I když… záleží na úhlu pohledu. Lidé, kteří tu žijí celý 
život, nad tím asi takhle nepřemýšlí. Jsou pokorní, skromní. Na druhou 
stranu vnímám rozdíl mezi nimi a „českými Čechy“… žijeme v blahobytu, 
na který jsme si zvykli, vnímáme ho jako normu  – dostupná lékařská 
péče, zásobování, kanalizace i vodovod s pitnou vodou a různé jiné. Bez 
mobilních telefonů a počítačů už si nedovedeme běh světa ani představit, 
ale tady jsem neviděla jediné dítě nebo mladého člověka, který by měl 
v ruce mobilní telefon a svět kolem sebe nevnímal. Každý hlt pitné vody 
jsem si musela jít koupit do krámku nebo do hospody. A na zubaře bych 
si musela měsíc počkat, než přijede na jednodenní ordinaci do vsi. Každá 
mince má dvě strany.

I když by bylo ohledně Banátu pořád ještě o čem psát, na závěr už jen dvě 
věty (tedy souvětí): Kdo tuhle akci nezažil, těžko si představí, jak zajímavá, 

inspirativní a náročná je. A jak říkají sami organizátoři: „O Banátu se nedá 
vyprávět, Banát se musí zažít“.

Magdalena Svobodová, Michal Valenta



Hlubocký zpravodaj | říjen 2022strana 12

TÉMA

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ

V  mapách je hlubocká čtvrť u  Podhradského rybníka /dříve Židovský/ 
označovaná jako židovské ghetto.

Právě v říjnu loňského roku byl ve Zpravodaji uveřejněn vzpomínkový 
rozhovor s paní Hájkovou, která v pečlivě upraveném domku sousedícím 
s bývalou synagogou žila od doby těsně před válkou. Nacisté z této čtvrti 
a dalších domů na Hluboké Židy nuceně odvlekli. Už se nevrátili. Většina 
z nich zahynula v nacistických lágrech. Do jejich domků v židovské čtvrti 
se pak na krátký čas nastěhovali Němci. Prošla tudy opravdu zlá historie, 
včetně finále s  postřílením německých zajatých vojáků u  Židovského 
rybníky na konci války.

Vlastně ještě dnes má člověk ostych do tohoto uzavřeného prostoru 
rodinných domů vstupovat. Působí zdáním soukromí, a  pokud tam 
nemáte co dělat, míjíte ho po chodníku do města. Paní Hájková si loni 
povzdechla, jak ji mrzí, že slepá ulička a okolní prostor, jsou dnes takové 
neutěšené. „Je mi z toho smutno,“ podotkla, „protože tu projde hodně lidí, 
směrem na Ohrada, nebo se poptávají po židovské historii a fotí, hledají 
tady nějakou minulost a nacházejí zaprášenou současnost.“

To se teď zřejmě změní. Domky na břehu židovského rybníka 
dostanou za souseda bytový dům postavený na místě, kde dosud 

stojí zchátralé domy. Tři domy hned u  příjezdové komunikace jsou 
velmi zdevastované. Otázka je, jak se nově postavený bytový dům 
bude vyjímat na jejich místě mezi původními relativně skromnými 
domky s historickým rodokmenem. Nakolik se podaří architektonicky 
zakomponovat vzhled a  charakter domů do okolí, které je tak trochu 
stísněné. Jak budou zajištěny povinné parkovací plochy pro budoucí 
obyvatele. Jak se sžijí starousedlíci a novousedlíci? To jsou otázky, které 
přidělali lidem v téhle léta zapomenuté lokalitě vrásky na čelo. Tím víc, 
že mnoho možností, jak ovlivnit dění, které se jich bude vbrzku dotýkat, 
nemají. Popravdě skoro žádnou.

Shodou okolností se chystá brzké vydání knihy historičky paní 
Blanky Rozkošné „Židé v Hluboké nad Vltavou“. Knížka je přehledná, 
sahá do hluboké minulosti a v jednotlivých kapitolách se dozvíme to, co 
o historii Židů na Hluboké netušíme.

Možná máte i  vy posledních pár měsíců na to, abyste si prohlédli 
židovskou čtvrť na Hluboké, tak jak ji známe. Protože bohužel někteří 
občané města vůbec netuší, že něco takového, jako židovskou čtvrť, na 
Hluboké máme.
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SCHŮZKA S VEŘEJNOSTÍ, PROSTRANSTVÍ PŘED HUSOVÝM SBOREM, BÝVALOU SYNAGOGOU
Po hlasité reakci hlubocké veřejnosti na záměr asanace (tedy bourání) 
části bývalé Židovské čtvrti, zareagoval majitel nemovitostí a  investor 
budoucího záměru výstavby bytových domů pan Karel Vácha a  nabídl 
občanům Hluboké i  zainteresovaným odborníkům schůzku formou 
komentované prohlídky objektů. Zástupci Spolku Hluboká-Zámostí z.s., 
Ing.  arch.  Martin Veber a  Ing.  Monika Březinová PhD., se po dohodě 
s investory ujali přípravy setkání a pozvali na ně místní občany, sousedy 
z Židovské čtvrti, kteří jsou přímo dotčeni záměrem a mají právo vědět 
o stavu a budoucnosti místa co nejvíce. Také se jim podařilo přivést na 
setkání znalce historie místa, architekty a  zástupce památkové péče. 
Pozvání na schůzku mimo jiné přijala Mgr. Blanka Rozkošná, historička 
a odbornice na životní osudy Židovských komunit či Ing. arch. Zdeňka 
Kočková z  oddělení evidence památek Národního památkového ústavu 
v Českých Budějovicích.

Schůzka se odehrála v kulisách starobylé čtvrti ve středu 21. září, pro váš 
vhled do situace si dovolujeme uveřejnit informace, které zde zazněly.

Jak se vyjádřil architekt Veber, cílem veřejné reakce nebylo házet klacky 
pod nohy stavebním podnikatelům, ale poukázat na limity, které by nová 
stavba v takto hodnotné lokalitě měla mít. Vyjádřil své přání, aby schůzka 
umožnila majitelům uvědomit si názory laické i odborné části veřejnosti, 

které by jim mohly otevřít nový úhel pohledu. Na druhou stranu by dle 
něj naopak mohli mít investoři šanci při osobním setkání snáze rozptýlit 
obavy občanů. Architekt, který má zkušenost právě s  obnovou mnoha 
významných kulturních památek v regionu i mimo něj, poskytl v průběhu 
prohlídky zúčastněným občanům i  majitelům svůj pohled na stav 
budov, jednotlivých konstrukčních prvků a estetických detailů. Společně 
s  magistrou Rozkošnou informovali veřejnost o  předpokládané poloze 
nejstarší místní modlitebny, která vznikla již roku 1748, tedy více než 
sto let před hlubockým kostelem. Její umístění bylo právě v nejsevernější 
z řešených staveb. Pan Veber vyzval investory k možnosti využít malebně 
klenuté prostory této pozdně barokní budovy, dobře přístupné z Tyršovy 
ulice, jako veřejně přístupné provozy kavárny, společenského či kulturního 
centra, nabídl rodině Váchových své služby k  eventuálním konzultacím 
připravovaného projektu.

Přibližně hodinu a  půl trvající setkání ukončily časové možnosti 
zúčastněných a vyčerpání aktuálně otevřených témat s příslibem dalších 
společných kroků. Pevně věříme, že takovýto prvně zde vyzkoušený 
formát otevřených diskuzí se osvědčí a pomůže v budoucnu usměrňovat 
ryze ekonomicky pojaté návrhy revitalizací veřejného prostoru takovým 
způsobem, aby se i zprvu výlučně soukromé iniciativy staly přínosné při 
kultivaci života v naší obci jako celku.

Židé
Za vlády Ferdinanda II. se situace českých Židů poněkud zlepšila a v roce 
1627 získaly první izraelitské rodiny povolení usadit se kvůli oživení 
obchodu také v  Podhradí. Vrchnost jim vyhradila k  obývání panský 
dům zvaný Tomášovský, z něhož museli platit nájemné. Již k roku 1680 je 
prokázána existence samostatné židovské obce s modlitebnou a dalšími 
nově vznikajícími domky. Rozkládala se na konci dnešní Tyršovy ulice, 
při břehu Podhradského rybníka, který se ovšem v  dřívějších dobách 
nazýval Židovským. Komunitu tvořilo v  roce 1724 osm rodin a  do 
poloviny 19. století vzrostl tento počet na pětadvacet, pak ale začal 
pozvolna klesat k pouhým dvaceti osobám za první republiky.

Židé v  Podhradí se podobně jako v  jiných menších městech živili 
především provozováním drobných podomních obchodů, výrobou 
lihovin, či výtěžkem ze zdejší pronajaté vinopalny a  flusárny. Co se 

týče organizace podhradské židovské náboženské obce, víme, že se už 
v  roce 1785 řídila vlastními stanovami. Izraelité si tu na dobu tří let 
volili představeného a správní výbor. Protože komunita byla příliš malá, 
než aby mohla ze skromných prostředků vydržovat rabína, působil zde 
toliko kantor, jenž zároveň vedl matriční zápisy a zastal i úlohu učitele. 
Zdejší židovské děti totiž navštěvovaly vlastní školu umístěnou zprvu 
v Podskalí a od roku 1873 v malém domku přímo v židovské čtvrti. Dnes 
jsou v něm byty. Samotnou židovskou čtvrť tvořilo a dodnes tvoří, šest 
původních domků seskupených v malebnou křivolakou uličku.

Židovští občané žili v klidných vztazích se svými hlubockými sousedy 
až do roku 1939. Začátkem německé okupace nastala hromadná 
deportace židovských rodin do pekla koncentračních táborů. Po 
skončení druhé světové války se žádný z nich už na Hlubokou nevrátil.

kniha Město jménem Hluboká, Daniel Kovář, Pavel Koblasa, 1997



Hlubocký zpravodaj | říjen 2022strana 14

ROZHOVOR

MĚSTSKÁ POLICIE MÁ NOVÉ AUTO

Městská policie má za sebou léto s už obvyklým 
prázdninovým turistickým ruchem. Léto 
skončilo, začíná podzim. Zeptali jsme se, co 
nového se přihodilo, čím se zabývá městská 
policie a  dozvěděli se o  jedné velké novince na 
čtyřech kolech. Hovořili jsme se zástupcem 
vrchního strážníka Mgr. Patrikem Brožkem.

Ano, důležitou a potřebnou změnou pro nás je 
nové služební vozidlo. Dočkali jsme se ho po roce 
a  půl od objednání. Asi ještě dozvuky covidu, 
nedostatek některých dílů, takže dodání auta 
mělo zpoždění. Nejprve mělo dorazit začátkem 
roku, nakonec jsme si ho převzali 4.  července. 
Volkswagen Caddy 4 x 4 verze splnil veškerá 
naše očekávání. Hlavně z  toho důvodu, že 
vozidlo je prostorné. V  době objednávky byla 
jediná možná volba ve verzi 4x4 s výkonnějším 
motorem. Na náhon na všechna čtyři kola jsme 
zvyklí, občas se ukázalo, že je to výhoda, pokud 
jedeme do terénu, např. přes různé louky.

Potřebujeme auto praktické, do kterého se 
vejde vše, co potřebujeme při práci. Ve srovnání 
s původním vozem Škoda Yetti je náš nový Caddy 
v  podstatě podobný typ, ale má prodloužený 
a  daleko větší úložný prostor. A  to je pro nás 
podstatné, abychom do něj mohli umístit vše, co 
potřebujeme a nemuseli se každou chvíli vracet 

na služebnu, když zákrok nebo úkon vyžaduje 
nějaké speciální pomůcky. Uvnitř vozidla je 
např. klec na psy, odchytové pomůcky a rukavice. 
Když se nejedná o hodně velikého psa, vejde se 
pohodlně a je to bezpečnější a hygieničtější, než 
na zadních sedačkách, na které se ještě musí 
umístit plachta. Kotec má odsávání a klimatizaci 
přes ventilátor na střeše, odvádí zápach, přivádí 
zvířeti vzduch. Odchyt zvířat je naše poměrně 
častá činnost, někdy třeba i několikrát do týdne. 
Většina odchycených zvířat je zvladatelná, ale 
opatrnosti není nikdy dost.

Vestavba v  zadním prostoru s  dvěma 
zásuvkami ušetří místo. Máme vše 
organizovanější. Kovové botičky neohrozí ostatní 
uložené věci, protože některé jsou poměrně 
drahé a ani posádku služebního vozidla, pokud 
by byla nucena prudce zabrzdit. Mezi výbavu 
patří například alkohol tester, radar, poměrně 
velká čtečka mikročipů psů se snímáním na větší 
vzdálenost (kdyby byl pes trochu agresivnější). 
Časem bychom chtěli získat mobilní defibrilátor 
k první pomoci. Je sice k dispozici v Infocentru, 
ale už několikrát se stalo, že jsme se přichomýtli 
k dopravní nehodě, nebo volala záchranka a byli 
jsme na místě dřív.

Díky tomu, že máme ve službě všechny věci 

ve vozidle k dispozici, máme i  rychlejší dojezd, 
nemusíme se pro nic vracet. Věci nenecháváme 
v  autě přes noc, do auta je ukládáme jen na 
směnu.

Co se stalo s vaším původním autem?
Vozidlo stále patří Městské policii Hluboká 
nad Vltavou, nyní ho díky naší veřejnoprávní 
smlouvě o spolupráci využívají naši 2 strážníci 
ve Zlivi. Po sedmi letech, podle počtu najetých 
kilometrů bude ještě dobře sloužit. A také bude 
k  dispozici kdykoli budeme potřebovat zajistit 
uzavírky a  podobně, nebo vyjedeme k  nějaké 
složitější situaci s oběma vozidly.

Naše nové vozidlo městské policie, je takto 
profi vybavené podle našich požadavků, které 
jsme si sami určili. Ne ve všech městech je tento 
postup standardní a strážníci se nemohou k věci 
vyjadřovat. My si opravdu dali záležet na tom, 
abychom naše požadavky specifikovali, protože 
je to pak v terénu hodně důležité. Při vymýšlení 
konfigurace zástavby jsem seděl v kufru Caddy 
asi 4 hodiny a společně s technikem firmy jsme 
si upřesňovali konkrétní prvky vestavby, které 
pak byly zrealizovány, abychom mohli občanům 
v jejich potřebách vyjít maximálně vstříc.

Vozidlo je opatřeno i modernám výstražným 
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zařízením. Máme technologicky nový ledkový 
maják, takže je dobře viditelný i  za dne, 
mnohem více než ten původní. Stejně tak siréna, 
3x více slyšitelná. Kvůli bezpečnosti, což byl 
hlavní požadavek, aby byla opravdu slyšet, když 
vjíždíme při rychlé akci do křižovatky. Při rychlé 
jízdě na majáky do zatáčky má vozidlo také 
boční stroboskopy, aby bylo lépe vidět i ze stran.

Dovnitř služebního vozidla jsme si nechali 
kvůli související nezbytné administrativě 
prováděné v autě namontovat na boční sloupky 
dvě lampičky. Hodí se, když už se večer dříve 
stmívá a k ránu, kdy je ještě tma.

Znamená to, že je městská policie na Hluboké 
v současnosti soběstačná?
Ano, v podstatě jsme soběstační. Pravdou je, že 
od doby, co jsme vylepšili vybavení, už téměř 
není potřeba kontaktovat Policii ČR, protože 
už máme své systémy a technologie, které nám 
dohledají informace i v terénu.

Nedávno se nám podařilo propojit s agendou 
našeho programu i  možnost nahlížení do 
evidence občanských průkazů, s  tím, že 
můžeme nahlédnout i  na podobu občana dle 
fotografie. To je pro nás velice důležité, do 
nedávné doby jsme museli volat PČR, protože 
tuto možnost měli doposud jenom oni. To se 
teď změnilo, takže pokud dotyčný nemá u sebe 
doklady, a  nadiktuje nám své osobní údaje, 
kdy nám vyjede jeho podoba, sami se na místě 
přesvědčíme, zda je to skutečně on.Nebo jestli 
si vymýšlí a udává nepravdivé údaje. Nemusíme 
tedy čekat třeba desítky minut, kdy si na nás 
PČR najde čas a přijede na místo. Také se stalo, 
že hlídka PČR přijet nemohla a  pak můžete 
těžko něco řešit dál, když neznáte totožnost. 
Takže v  tomto ohledu jsme se významně 
osamostatnili.

Změnily se nějak poměry ve městě a okolí?
Covid jako by se zklidnil, začínají se více 
objevovat turisté. Není to stejný nápor, jako 
býval, ale pokud bude covid dále na ústupu, 
pohyb turistů opět vzroste. Při současné situaci 
na Ukrajině je na Hluboké i  v  okolí města 
ubytován nevelký počet Ukrajinců. Neevidovali 
jsme žádné problémy, nic negativního, pouze 
jsme obdrželi pár stížností na hlučné děti těchto 
rodin na dětských hřištích, na kterých jsme 
provedli několik kontrol na základě podnětů od 
místních občanů, promluvili si s  rodiči těchto 
dětí a zdá se, že to postačilo.

Početní stav našich strážníků je celkem 7, 
z toho dva jsou primárně určeni pro Zliv. Město 
Zliv hradí veškeré náklady s nimi a jejich činností 
spojené. Většinou působí jenom tam, ale není 
vyloučeno, že je občas potkáte i  na Hluboké. 
Nedávno ukončil pracovní poměr jeden z kolegů 
a  místo něj v  červnu přišel nový, již zkušený 
strážník z  Českých Budějovic s  několikaletou 
praxí. Tři jsme tady už dlouhodobě, 2 strážníci 
od začátku, tj. od roku 2007, já začínám 10. rok 

služby a další kolega je s námi 3 roky. Víceméně 
jsme sehraný kolektiv.

Po jakých případech toužíš ty osobně? Řešíš 
radši zaběhlé psíky nebo přestupky občanů 
a návštěvníků města?
Mám rád činnost různorodou, když je něčeho 
pořád stejně, je to stereotypní. Což tedy v práci 
městského strážníka opravdu nehrozí. Jsou 
záležitosti, které se stále opakují, ale pak se 
objeví událost, která překvapí a  kterou si ani 
nepřeješ. Náhodou jsme se ocitli u potyčky dvou 
mužů. Jedeme ve služebním autě, v neděli ráno 
po Masarykově ulici a  najednou za sebou běží 
dva muži od domova důchodců ke křižovatce 
u infocentra. Byl to evidentní konflikt, a  jak se 
vzápětí ukázalo, jeden muž byl ozbrojený. Když 
jedeš autem, nevidíš přesně, co mají v  ruce, 
takže ve chvíli, kdy jsem vyskakoval z  auta 
a  běžel k  nim, tak jeden z  mužů cosi zastrčil 
do kapsy. Po chvilce se ukázalo, že se jednalo 
o  zbraň. Naštěstí po výzvě muž zbraň odložil, 
a  po pár minutách přijeli přivolaní kolegové 
PČR, kteří si muže odvezli na služebnu. Vše 
proběhlo už v  klidu a  nejednalo se o  místní 
občany. Nemůžu říkat podrobnosti, ale tak, jak 
to vypadalo divoce na začátku, pak ve výsledku 
byli oba účastníci sporu v klidu. Nicméně to, co 
jeden z  nich provedl, zadalo podnět k  šetření 
trestného činu. Jak to dopadlo nevím, ale 
člověku to připomene, že stejně tak se to mohlo 
odvíjet agresivněji a nebezpečněji.

Takže to bylo opravdu „zpestření“ běžného 
služebního dne. Moment ozbrojeného 
překvapení na jinak klidné ulici našeho města, 
to člověk běžně nečeká.

Bál ses?
Už víckrát jsem se přesvědčil, že se nebojím 
a naskočím do akce. Naopak, bát se trochu víc 
by možná nebylo od věci. Trochu víc opatrnosti, 
méně adrenalinu. Jsem spíš typ, co chce událost 
rychle vyřešit a  jde do ní naplno, na následky 
nemyslí. Člověk se pak učí ze svých chyb, když si 
pustíš video ze zákroku, můžeš poté zhodnotit, 
co jsi měl udělat líp.

Nedávno také dostali naši dva strážníci děkovný 
dopis od ředitele brig.  gen.  Mgr.  Bc.  Luďka 
Procházky z  Krajského ředitelství policie 
Jihočeského kraje. Do akce si je přivolala 
policie z Českých Budějovic se sdělením, že na 
nádraží ve Vodňanech způsobil rozruch muž, 
který zde střílel z  pistole a  nastoupil do vlaku, 
který měl další zastávku na nádraží v Hluboké 
nad Vltavou  – U  Sudárny. Požádali nás tedy 
o  součinnost, a  to je situace přesně o  tom, že 
tam strážníci jedou ve snaze pomoct kolegům 
z  PČR, ale ve výsledku nevíš a  neznáš přesné 
detaily toho, jaký muž v tom vlaku jede. Víš jen, 
že má u sebe minimálně nějakou zbraň, ale jak 
se bude dál chovat, jestli je třeba i zdrogovaný, 
netušíš. My jako městská policie nejsme povinni 
v  takovýchto zákrocích figurovat, máme jiný 
výcvik než Police ČR, ale stejně nám to nedá 
a neodmítneme.

Můžeš být slavný, nebo mrtvý.
Dostat „medaili za zásluhy in memoriam“ 
život nevrátí. Proto jsme třeba uvažovali, že 
do budoucna by nebylo od věci pořídit si do 
vybavení ve voze neprůstřelné vesty a ve chvíli, 
kdybychom jeli k  podobné ohlášené události, 
bychom si je preventivně nasadili.
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Tak doufám, že za 50 let budou mít strážníci 
naší městské policie plno podobných příběhů – 
s napínavým, ale dobrým koncem – a budete je 
vyprávět vnoučatům.

Ne vše můžeme vyprávět a předávat vzhledem 
k zákonné povinnosti mlčenlivosti. Ve školkách 
a  na jednom dětském kempu, kde jsme měli 
přednášky, jsme byli vždy vítáni. Osvěta naší 
činnosti a  poučení, jak by se děti měly chovat 
v různých situacích. Dětem se líbí samozřejmě 
i auto, jak co houká, ukážeme vybavení, které si 
mohou vyzkoušet.

Do budoucna bychom chtěli dořešit 
kamerový systém ve městě, z  důvodu, že se 
častěji dějí krádeže kol, věcí z  aut, z  garáží, 
vandalismus. Jednak by povědomí o  širším 
kamerovém systému některé pachatele mohlo 
odradit, a  i  když neodradí, rozhodně je větší 
šance pachatele dohledat. Kamery mají sloužit 
k pocitu bezpečí, nikoli pocitu, že jste sledováni 
na každém kroku. Nemáme ani operační 
středisko, aby u  kamer pořád někdo seděl, 
ale dají se pak zpětně dohledat souvislosti, 
návaznost pohybu osob, atd.

Sofistikovaný kamerový systém, logická 
návaznost kamer, možnost vytrasování pohybu 
podezřelých osob, ošetřený vjezd a  výjezd 
z města, to vše dokáže velmi dobře zjednodušit 
pátrací činnost a  následně zajistit také důkazy. 
Lokální exponovaná místa, hlavní ulice, 
náměstí, hřbitov, parkoviště,  apod. Doufáme, 

že zkvalitnění kamerového systému bude co 
nejdokonalejší. Zrovna v  případě popisované 
ozbrojené potyčky na ulici vedle infocentra, 
jsme si vyžádali záznam z kamerového systému 
Domova důchodců, na kterém bylo patrné, jak 
dotyčný běží se zbraní, kterou později před 
naším autem rychle schoval. Je tak snadno 
usvědčitelný ze svého konání, než kdyby 
byly k  dispozici pouze svědecké výpovědi 
kolemjdoucích.

Jde o  to, že pachatel možná řeší kamery 
v  době chystání činu, ale později, nebo pod 
vlivem emocí jedná spontánně a už nepřemýšlí 
a  nedává dohromady souvislosti. Pořízení 
kamerového systému je však věcí vedení 
města, strážníci mohou pouze podávat návrhy 
a doporučení.

Vnímáte rozdíl mezi letní a zimní sezónou?
Ano, v zimě je činnost odlišná od letní turistické 
sezóny. Je například větší nehodovost (námrazy, 
sníh), častěji pomáháme s  nastartováním 
vozidel startovacím boosterem, dále je více 
odchytů domácích zvířat, atd. Činnost strážníka 
obsahuje i nemalé množství administrativy a na 
tu je v zimě o trochu více času.

Je nutné vše dokumentovat  – psát, řešit 
eventuální stížnosti, zpracovat fotografie, 
záznamy z  kamer, odpovídat na služební 
e-maily a datové zprávy. Na tuto agendu zvláštní 
pracovní sílu nemáme jako tomu je u ostatních 

větších městských policií, a  tak musíme vše 
zpracovat sami.

Pracovní dobu máme po-pá: 7  – 19, pátek 
navíc noční službu od 19 – 7, so a ne: 7 – 19 hod.

V našem počtu nemůžeme sloužit nepřetržité 
směny. Náš katastr je hodně velký, máme ho 
zmapovaný, ale to základní, co nás nejvíc 
zaměstnává, je Hluboká. O  Zlivi mají největší 
přehled ti strážníci, kteří tam slouží už přes 
rok. Znají dobře i  místní poměry. Místní 
znalost strážníkům pomáhá, ale i strážník občas 
potřebuje pomoc od místních lidí.

Zrovna nedávno jsme zachraňovali kočku, 
která uvízla ve větrací škvíře vyklopeného okna. 
Bohužel to kočky často stojí život, protože se 
udusí. Zákon nám neumožňuje vstoupit bez 
povolení na něčí pozemek, pouze v případě je-li 
důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví 
osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku. 
Naštěstí šlo záležitost řešit přes souseda, 
který majiteli domu rychle zavolal. Stejně tak 
s  pomocí místních řešíme toulavé psy, lidé 
věštnou identifikují psa, jehož majitele znají 
a nemusíme psa odvážet do útulku.

Za ta léta nás místní občané znají a vědí, co 
od nás mohou očekávat. Pokud se lidé chovají 
slušně, strážník je vždy vstřícný. Pokud se 
chovají nevhodně či agresivně, s  přílišnou 
vstřícností nemohou počítat.

I  strážník je jen člověk a  ocení vstřícné 
jednání.

Z ČINNOSTI MP: Občanské spory, zajištění 
bezpečnosti, nebezpeční pachatelé, kontrola 
objektu, narušování veřejného pořádku.

4. 8. 2022 v 09:00 hod.
Strážníci přijali tel. oznámení na černého čápa 
sedícího u jezírka a lovícího ryby na zahradě 
u rodinného domu. Hlídka na místo zavolala 
odchyt zvířat ze Zoo Hluboká nad Vltavou. 
Čáp byl na místě odchycen a  převezen do 
ZOO k léčení se zraněnou nohou.

4. 8. 2022 v 15:10 hod.
Strážníci asistovali při doprovodu vozidla, 
které vezlo nadměrný náklad, konkrétně 
tribuny, které byly použity na mistrovství 
Evropy juniorů na kajacích a  kánoích, ve 
slalomu i  v  cross ve Vodáckém centru Lídy 
Polesné v Českém Vrbném.

5. 8. 2022 ve 12:50 hod.
Strážníci přijali oznámení od kolemjdoucího 
muže, který sdělil, že na rohu ulic 28.  října 
a  Horní, kde probíhá rekonstrukce střechy, 
dělníci shazují zdraví škodlivé eternitové 
tašky ze střechy do kontejneru bez jakýchkoliv 
ochranných pomůcek a  ostatních nutných 

opatření. Hlídka na místě provedla ztotožnění 
osob a dále věc předala stavebnímu úřadu MÚ 
Hluboká nad Vltavou, který toto postoupil 
příslušným úřadům konajícím v této věci.

5. 8. 2022 ve 13:08 hod.
Bylo přijato oznámení od PČR na osobu, která 
chce spáchat sebevraždu v lokalitě Hůrka, kdy 
již v minulosti byl jeden pokus o sebevraždu 
zaznamenán. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že od pokusu o  sebevraždu bylo 
dotyčným upuštěno (patogenní psychický 
stav již netrval), Strážníci muži pomohli 
delším přátelským rozhovorem a  zdálo se, 
že muž se zcela uklidnil. Věc si převzala 
k dořešení hlídka PČR.

5. 8. 2022 v 17:13 hod.
Tel. oznámení na hořící koš u  parkoviště 
v  Podskalí naproti letní plovárně. Strážník, 
který byl zrovna kousek odtud, hořící koš 
částečně uhasil pitnou vodou, kterou měl 
u  sebe, poté dojel pro další vodu na letní 
plovárnu a požár uhasil úplně.

8. 8. 2022 ve 12:55 hod.
Oznámení od PČR České Budějovice na 

muže, který údajně střílel ve Vodňanech na 
nádraží a  nasedl do vlaku, který jel směrem 
do Českých Budějovic přes zastávku Hluboká 
nad Vltavou. Prosba o  součinnost s  hlídkou 
PČR Hluboká o zajištění nádraží a popřípadě 
nalezení údajného pachatele. Hlídka MP 
se na místo neprodleně vydala. Na místě už 
zasahovala hlídka PČR, která muže zajistila 
a  odebrala zbraň. Na místo se po chvíli 
dostavila další hlídka PČR České Budějovice, 
která eskortovala muže do nemocnice na 
vyšetření a  věc si převzala. Strážníci byli 
odměněni písemným poděkováním za 
nasazení a spolupráci.

10. 8. 2022 v 09:35 hod.
Tel. oznámení na volně pobíhajícího hnědého 
labradora u  Sportovního přístaviště. Po 
příjezdu hlídky na místo byla hlídce sdělena 
informace, že nějaká paní u  restaurace Kuki 
hledá psa a  pes běžel směrem do Sportovní 
ulice ke golfu. Hlídka nejprve vyjela za 
údajnou majitelkou psa, zjistila, že se opravdu 
jedná o  majitelku. Poté hlídka vyjela spolu 
s paní psa hledat. Pes byl nalezen ve Sportovní 
ulici na golfovém hřišti u  odpaliště. Pes byl 
ihned předán na místě zpět majitelce.
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DOBRÉ 
ZPRÁVY

KABELKOVÉ PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!

SCHWARZENBERSKÝ VEČER NA ZÁMKU HLUBOKÁ V REŽII SPOLKU PAULINA

Chtěla bych poděkovat všem ženám a  dívkám, které nosily své již 
nepotřebné, ale zachovalé kabelky do knihovny. Věnovaly je tak 
Kabelkovému veletrhu, který se konal 14. září 2022 v IGY Centru v

Českých Budějovicích. Během měsíce, kdy jsem kabelky sbírala, jsem si 
vyslechla i jejich osudy – od koho je dárkyně dostaly nebo jaký k nim měly 

vztah a proč se s nimi loučí. Celkem jsem vybrala asi 69 kabelek.
Výtěžek z prodeje bude Nadačním fondem Jihočeské naděje rozdělen 

talentovaným dětem z jihu Čech na další rozvoj jejich nadání.
Marie Krejcarová, městská knihovna

V září Mateřské centrum uspořádalo historicky první SWAP na Hluboké. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili  – ať už přinesli věci na výměnu, 
nebo si následně zajímavé kousky přišli ulovit. Na vstupném do našeho 
swapovacího stanu se podařilo vybrat 3 450 Kč, které jsme skrz nadaci Život 
dětem odeslali na pomoc Ivance. Tato téměř čtyřletá bojovnice se narodila 
s rozštěpem páteře a dalšími vývojovými vadami a finanční sbírka jí tak 
pomůže zajistit vhodné rehabilitace. Nerozebrané oblečení jsme částečně 
odvezli do charitního obchodu v Netolicích a dále odeslali prospěšnému 
second handu MOMENT, který výtěžkem z prodeje podporuje vybrané 
neziskové organizace. Dětské oblečení a potřeby budou předány do skladu 

pro pěstouny v ČB. Nic z darovaných věcí se tak nevyhodilo a každý váš 
kousek udělá radost a pomůže zase někde jinde!

Také bychom rádi poděkovali statečným rodinám, které se i v nepřízni 
počasí zúčastnili naší první úklidové akce. Každý pytel se počítá a věříme, 
že příští rok nám Hlubokou přijde pomoct uklidit daleko větší množství 
dětí a rodičů.

A  v  listopadu se na vás budeme těšit na tradičním lampionovém 
průvodu!

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou, z.s.

Letos byl věnován kněžně Eleonoře ze Schwarzenbergu. V zimní zahradě 
Alšovy jihočeské galerie si přítomní poslechli vyprávění o této šlechtičně, 
sledovali vystoupení skupiny Campanello, shlédli módní přehlídku 
a dozvěděli se, jak se dámy i pánové oblékali v průběhu minulých staletí, 
s odborným a zajímavým komentářem historičky Kateřiny Cichrové. Také 
taneční vystoupení se odehrálo v dobových šatech.

Samozřejmě nechyběl ani kastelán zámku Hluboká, pan Martin Slaba, 
k  poslechu a  tanci hráli Miroslav Surka a  Radim Sládek, vynikající 
občerstvení zajistila kuchyně restaurace Solidní šance. Zimní zahrada 
byla romanticky nasvícena a pohádkově zářila do tmy při pohledu zvenčí. 
Venku se odehrálo i působivé překvapení: hostům večera ukázala vzdušný 
tanec vznášející se krásná dívka, předvádějící akrobatické cvičení díky 
síle svých paží, zavěšena na závojích. Obraz krásné Eleonory, dílo malířky 
Lucie Jerhotové, byl vydražen do úctyhodné částky.

Na Schwarzenberský večer navázal další program v neděli 11. září.
Poděkování Eleonoře ze Schwarzenbergu v  rámci mše svaté v kostele 

svatého Jana Nepomuckého proběhlo v  neděli ráno v  9  hodin. Paní 
Ema Majerová laskavě zapůjčila výstavu grafických listů o  historii 
Schwarzenbergů „Schwarzenberská zastavení“, která bude v  Pivovaru 
Hluboká ke shlédnutí do konce tohoto roku. Jde o  naprosto unikátní 
dokumentaci, která dokonce i barevně ladí s místním významným rodem.

Krásné nedělní „Ohlédnutí za Eleonorou ze Schwarzenbergu“ 
s vyprávěním Kristýny Popelka předčilo všechna očekávání…

Milé občerstvení v  Pivovárku, výstavní kolekce plakátů i  naladěná 
trubka pana Miroslava Surky, který pak pro pohodu pod lipou pokračoval 
v hudební produkci s Radimem Sládkem.

Udělejte si někdy také příjemný čas s kávou nebo hlubockým pivkem 
a projděte si vyprávění i fotky na kolekci plakátů z historie Schwarzenbergů.

Stojí to za to.

Další setkání spolku Paulina už plánuje Míša & Blanka.
Spolek Paulina je tu hlavně pro dámy, ale pokud zavítají i pánové, znamená 
to ještě větší potěšení.

„Velmi nás těší, že 3. ročník Schwarzenberského večera se skvěle vydařil, 
a to díky úžasným účinkujícím, báječnému publiku i díky všem, kteří nám 
stáli v zádech a rádi nám při organizaci setkání pomohli. Rády bychom jim 
obě poděkovaly, protože díky jejich podpoře jsme mohly potěšit publikum 
i sebe. Velmi děkujeme Lucy Jerhotové, Gábi Švehlové, Evě Klímové, Haně 
Šálkové, Blance Chrtové, Terezce Váchové, Bětce Macháčkové, Markét 
Bílkové, Oliveru Vocilkovi a Erikovi Sedláčkovi.“

Tolik poděkování Míši Krausové a Blanky Macháčkové. Publikum jistě 
ocenilo, že společně dokážou vyčarovat z  obyčejného večera kouzelný 
večer a z ospalého nedělního rána nevšední dopoledne.
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KNÍŽECÍ DVŮR

POZVÁNKA

VÝSTAVY

STAROPRAŽSKÉ PÍSNIČKY

Vernisáž výstavy „Marie Hanušová 80 aneb 55  let s  vámi“ (Kolektivní 
výstava k životnímu jubileu)

Krásná vernisáž, s  největší návštěvností v  posledních pár letech. 
Kolektivní výstava, které se zúčastnilo 43 vystavujících, z  nichž skoro 
polovina byla na vernisáži přítomna.

Vernisáž zahájil Pavel Frelich, pak promluvili PhDr. Jaromír Procházka, 
za vystavující Karel Prášek, za „čumily“ (tento výraz použil sám řečník) 
PhDr.  Ivo Šmoldas a  na závěr starosta Hluboké nad Vltavou a  senátor 
Ing. Tomáš Jirsa.

Marie Hanušová promluvila pak k  přítomným umělcům, kteří se po 
vernisáži zdrželi v galerii.

Bylo to moc hezké a výstava 43 vystavujících stojí za zhlédnutí, potrvá 
do 30. října 2022 a některá z děl jsou prodejná.

Paní Ema Majerová z  Historického spolku Schwarzenberg, laskavě 
zapůjčila výstavu unikátních grafických listů o  historii Schwarzenbergů 
nazvanou“Schwarzenberská zastavení“, která bude v Pivovaru Hluboká ke 
shlédnutí do konce tohoto roku.

Divadelní soubor Křížžáci se svým velmi podařeným představením 
staropražských písniček navštívili hlubocký domov důchodců na Hluboké 
a také ve Veselí nad Lužnicí…

Ne, že by se chtěli chlubit, ale dědečkové a  babičky byli z  písniček 
nadšení a někteří dojatí, a tak z toho byli nakonec dojatí všichni. Má to 
smysl dělat lidem radost. A tím si dělají radost sami účinkující…

Bylo to pohlazení po duši pro všechny. Můžete si ho také dopřát 17. 10. 
v 19. hodin na Hosíně, ve společenském sále.

KULTURA
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HRANICE NAŠEHO JAZYKA PŘEDSTAVUJÍ HRANICE NAŠEHO SVĚTA

JAK VÉST EMPATICKOU KOMUNIKACI? ADAM VÁS TO NAUČÍ…

KOMUNIKACE

Každý z nás se jistě někdy přesvědčil o tom, že si s češtinou vždy nevystačí. 
Naše děti jsou si toho moc dobře vědomy a mnoho z nich si své dovednosti 
zlepšuje v  jazykových kurzech, které během školního roku probíhají na 
hlubocké základní škole.

Děti mají možnost si své pokroky ověřit u  mezinárodních zkoušek, 
které organizuje Evropské centrum jazykových zkoušek, a  Univerzita 
v  Cambridge žákům následně vystaví certifikáty podle úrovně, jíž 
dosáhli v  testovaných dovednostech (čtení, psaní, poslech, mluvení). 
Úrovně těchto certifikátů odpovídají úrovním Společného evropského 
referenčního rámce (A1 – C2).

Všichni naši žáci, kteří se ke zkouškám v květnu a v červnu přihlásili, 
dosáhli velmi pěkných výsledků. Menší děti zabodovaly u zkoušek YLE 
(Starters, Movers, Flyers), starší žáci se nebáli zkoušek pro dospělé (Key). 
Za zmínku určitě stojí úspěch Jana Petrlíka, který v  osmé třídě složil 
zkoušku na úrovni B1. Tato úroveň odpovídá např.  státní maturitní 
zkoušce z angličtiny.

Diplomy žákům na hlubocké radnici slavnostně předal pan starosta 
Ing.  Tomáš Jirsa a  zástupkyně ředitele Evropského centra jazykových 
zkoušek Ing.  Michaela Bébrová. Poté pan starosta pozval děti za jejich 
krásné výsledky na zmrzlinu. My všem našim žákům gratulujeme 
a doufáme, že je angličtina bude bavit i nadále.

Magda Jíšková

Někdy i my dospělí máme problém s komunikací, zvlášť pokud ji provází 
emocionální napětí.

Je nějaká ‚‚jednoduchá‘‘ cesta, jak komunikací zlepšit vztahy? Jak více 
chápat jeden druhého? Máme pro vás dobrou zprávu, je!

Projekt Budoucnost v  zastoupení Zdeňka Sklenáře a  Václava Flíčka 
pomáhá svými projekty vidět nejen dětem svět, ve kterém má každý možnost 
plně rozvinout svůj vlastní potenciál.

Protože vize budoucnosti určuje naši přítomnost, tvoříme svět, kde má 
každý člověk příležitost rozvíjet své nadání. Kde jsou si lidé nápomocní 
a  otevřeně komunikují. Prostor, kde společnost, technologie a  příroda 
fungují společně. Svět, kde chceme, aby žily naše děti.

Dokument Jak vést empatickou komunikaci, nejen dětem ukazuje, jak 
zvládnout vyhrocené situace s větším klidem a nadhledem. Není návodem, 
jak se konfliktním situacím raději vyhýbat. Naopak! Dodává odvahu 
a  ukazuje postup, jak konfliktní situace zvládnout a  vztahy prohloubit. 
Empatická komunikace má sílu prohlubovat vztahy a  právě o  ní vznikl 
nový edukační dokument jako možné řešení problematiky falešných zpráv 

a dezinformací, které mezilidské vztahy ničí.
Slavnostní premiéru měl tento čerstvě natočený výukový dokument 

pro děti, rodiče a  pedagogy, který je připraven k  volnému sdílení při 
hodinách občanské výchovy 5.  září  2022 v  lišovském kině. Hlavní roli 
v něm ztvárnil dvanáctiletý Adam Novotný z Hluboké nad Vltavou, student 
primy Gymnázia Česká v ČB. Adam se osvědčil jako dobrý herec, protože 
dokázal v dokumentu přirozeně vystupovat v názorných emočně vypjatých 
situacích, kdy konverzoval s tátou, učitelkou nebo spolužačkou. Přenesl tak 
dětem vzory chování a  konverzace s  větším nadhledem a  bez zbytečného 
hněvu. Návod, jak oponovat i  těm, které jinak „musíme poslouchat“ byl 
srozumitelný a  inspirativní. Vysvětlit svou pravdu není jednoduchá věc. 
Učíme se oponovat s rozumem a taktem po celý život. Je dobré, když základy 
slušné komunikace, která vede k porozumění, získáme už v dětství. K tomu 
bude dokument dětem ve školách pomáhat.

Poučeni z  útočných a  nevybíravých diskuzí dnešní názorově rozdělené 
společnosti, které nikam nevedou, je to dovednost více než potřebná pro nás 
všechny.

Film vznikl v rámci projektu KPF –296 – Fake news – Akademie mediální 
gramotnosti fondu malých projektů programu Interreg, Rakousko  – Česká 
republika, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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KOUZLO ALŽBĚTY II.
Alžběta  II. (celým jménem Elizabeth Alexandra Mary Windsor, 
21.  dubna  1926 Mayfair, Londýn  – 8.  září  2022 Balmoral, Skotsko) 
byla v  letech 1952–2022 vládnoucí královna patnácti nezávislých států 
označovaných jako Commonwealth realm.

Zemřela britská královna Alžběta  II. Ve čtvrtek večer 8.  září to 
uvedl v  prohlášení Buckinghamský palác. Šlo o  nejdéle vládnoucí 
panovnici v  britských dějinách. Králem se stal její syn, princ Charles. 
Šestadevadesátiletá panovnice byla poslední dny na svém zámku Balmoral 
ve Skotsku, kam se za ní sjeli členové královské rodiny. Při této příležitosti 
připomínáme následující text o tom, co představovala nejen pro Brity…

Co přesně se událo a jaké proudy energie se přelévaly v historické chvíli 
pod baldachýnem v  londýnské katedrále Westminsterského opatství 
2.  června  1953, vědí přesně jenom dva lidé. BBC v  tu chvíli přerušila 
přímý přenos a na televizních obrazovkách se objevil nic neříkající záběr 

chrámových dveří. Komentátor vážným hlasem popisoval, že se nedaleko 
oltáře právě v tuto chvíli odvíjí nejdůležitější dějství celého tříhodinového 
ceremoniálu, vidět ale nebylo prakticky nic. Několik tisíc pozvaných 
hostů sedělo příliš daleko na to, aby mohli zahlédnout detaily gest mezi 
skloněným starším mužem a  sedící mladou ženou. Vše zůstalo skryto 
dodnes, i když od tajemné chvíle uběhlo již téměř sedm desetiletí.

Samozřejmě, racionální, moderní lidé umějí popsat naprosto přesně, 
co se v klíčový okamžik korunovace současné britské královny Alžběty II. 
odehrálo. Vrcholná chvíle se nazývá „pomazání“ a má svůj řád. S jistotou 
víme, že arcibiskup z  Canterbury uchopil zlatou nádobu ve tvaru orla 
vyhrazenou pouze pro tyto příležitosti a  ukápl z  ní něco oleje do lžíce, 
která také jiné než korunovační uplatnění nemá. Posvátný roztok byl 
směsí olivového oleje, výtažku ze sezamových zrnek a  vůní jasmínu, 
pomerančových květů, pižma a  ambry. Arcibiskup pak smočil do oleje 
prsty a  zlehka vypsal kříž nejdříve na čele sedmadvacetileté panovnice, 
pak na jejích rukou a nakonec na srdci. „Buď pomazána svatým olejem, 
jako byli dříve pomazáni králové, kněží i  proroci… Jako byl pomazán 
Šalomoun králem od kněze Sádoka a  proroka Nátana, buď pomazána, 
požehnána a  prohlášena Královnou nad lidem, který ti Bůh, tvůj pán, 
svěřil, abys mu vládla a spravovala jej.“

I  v  roce 1953 to už bylo celé předpotopní, temné a  jaksi z  jiného 
světa. Mladá žena seděla na neforemné středověké stolici chráněna 
ručně drženým přístřeškem před zraky smrtelníků. Slova pronášená 
arcibiskupem v  klíčový okamžik odkazovala do hlubiny věků, k  první 
korunovaci zaznamenané ve Starém zákoně, jež měla stvrzovat posvátné 
spojení mezi panovnicí a  jejím jediným skutečným „nadřízeným“, tedy 
Bohem. „Pomazání symbolizuje svatou pečeť Boha, který svěřuje moc 
panovníkovi, je to setkání a  prolnutí posvátného a  světského, věčného 
a dočasného, božského a smrtelného,“ popisuje v knize The Faith of Queen 
Elizabeth (Víra královny Alžběty) básník a romanopisec Dudley Delffs.

Vyprávět tohle všechno dnes, s  vážnou tváří a  ve středu Evropy je 
vlastně obtížné. Politiku, a tedy vládu nad lidskými životy, jsme si zvykli 
nahlížet jako více či méně chladnokrevnou administraci technokratických 
manažerů, poháněnou předvolebními průzkumy a strategiemi. Legitimita 
nejvyšších představitelů se odvíjí od jejich schopnosti uspět ve volbách. 
Dnes jsou politici usazení na Hradě či ve Strakovce, zítra tam být z vůle 
lidu nemusí, což je v principu jedině dobře. Představa nehybného vrcholu 
moci, odvolávajícího se na energii vyzařující z  prostoru mimo naše 
racionální chápání, je pro většinu z nás docela silná káva.

Ve 21. století v  tom nejsme nijak výjimeční. Ve fiktivně-vzdělávacím 
seriálu The Crown (Koruna), sleduje ve zcela vymyšlené scéně výše 
popsaný korunovační výjev Alžbětin strýc, vévoda z  Windsoru, sám 
bývalý britský panovník, jenž ale kvůli lásce k cizince s neuspořádaným 
rodinným životem po pár měsících vlády abdikoval. Obklopen před 
televizorem evropskou a americkou smetánkou ceremoniál na obrazovce 
cynicky a s nadhledem komentuje, právě ale jenom do chvíle, kdy kamery 
v  rozhodný okamžik královnu opustí. „Proč nic nevidíme?“ volají 
alkoholem posílení přátelé. „Protože jsme smrtelní,“ odpovídá s vážnou 
tváří vévoda. „To je ale šílené,“ pronese někdo ze sofistikovaných hostů, 
když ceremoniál skončí. „Vůbec ne,“ odpovídá vévoda. „Je to naprosto 
rozumné. Kdo by toužil po pochopitelnosti, když můžeme mít kouzlo.“

MILOVAT A VRAŽDIT
Nevysvětlitelné kouzlo a  charisma, jež prostoupily mladou panovnici 
před více než šesti desítkami let, v každém případě nevyprchaly dodnes. 
Alžbětě  II. bylode letos v  dubnu šestadevadesát. Na vrcholu britské 
hierarchie se nachází tak dlouho, že jenom čtyři světoví panovníci 
v celých známých dějinách lidstva drželi žezlo déle. Délka její vlády, jež 
ve skutečnosti započala okamžitě po smrti jejího otce v  únoru 1952, 
překonala i vládu Františka Josefa I.
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Britská panovnice zažila konzervativní kabinet Winstona Churchilla 
i dělnických labouristů, scházela se k premiérským audiencím s přísnou 
Margaret Thatcher i  populisticky lidovým Tonym Blairem, v  čele 
Spojeného království prošla poválečnou bídou, hrozbou nukleárního 
konfliktu, přihlížela osamostatnění Indie a  rozpadu britského impéria, 
pod její vládou země vstoupila a  nedávno zase vystoupila z  Evropské 
unie. Za celou tu dobu nedala nikdy nikomu rozhovor ani neuspořádala 
tiskovou konferenci. Ve vztahu k veřejnosti se po celou dobu v podstatě 
„pouze“ zjevuje, mlčí nebo pronáší pečlivě připravené projevy, usmívá se 
a mává davům. Stačí to: když například v roce 2012 slavila šedesáté výročí 
své vlády, dosahovala podle průzkumů její obliba u veřejnosti devadesáti 
procent.

Monarchie vlastně funguje zvláštně. O své místo v moderní společnosti 
se musí neustále obávat a  našlapovat s  největší opatrností. Popsaná 
korunovace se například odehrávala v  éře poválečného přídělového 
systému a rozjíždějící se studené války se Sovětským svazem. Atmosféra 
byla dosti pochmurná na to, aby vládly vážné pochyby nad rozmařilostí 
oslav – byly ale zbytečné. Celá akce se nakonec proměnila v celonárodní 
výbuch naděje v nový počátek. Těžce zkoušená poválečná země jako by 
spatřila svou novou podobu v  obrazu šťastné mladé ženy, jež s  sebou 
do Buckinghamského paláce přiváděla také šťastnou mladou rodinu se 
dvěma dětmi.

Oslavy přitáhly nečekané davy, nadšení lidé spali na ulicích Londýna 
zabalení kvůli chladu v promoklých novinách, jenom aby si zajistili místo 
na chodníku, kolem něhož bude nová panovnice projíždět. Británie jako 
by se probudila z  letargie. A podobný okamžik se pak během Alžbětiny 
vlády zopakoval ještě několikrát, oslavy výročí či královských svateb se 
v  těžkých chvílích Británie pravidelně přes původní obavy proměňují 
v jakousi národní terapii, jejímž prostřednictvím dává národ vale chmurné 
všednosti. Vypadá to, že když monarchie šlape, má země pevnou kotvu 
a není se čeho bát.

Zřejmě neslavnější výklad fungování monarchie podal v polovině 19. 
století tehdejší šéfredaktor týdeníku The Economist Walter Bagehot. 
Ten tvrdil, že Británie má dvě základní vládní složky: složku „účelnou“ 
a složku „důstojnou“. Tou první je samozřejmě demokraticky volená vláda 
a parlament. Druhou, která v republikách chybí, je právě ono nadpřirozené 
velvyslanectví z jiného světa, tedy monarchie donedávna reprezentovaná 
právě Alžbětou II.

Bagehot, sám těžký elitář, který považoval běžné Brity za dav politicky 
natvrdlých ignorantů, zmíněné „kouzlo“ soustředěné do londýnského 
Buckinghamského paláce popisoval ze všeho nejvíce cynicky, jako 
cirkusový nebo divadelní trik. Jeho cílem je zapůsobit prostřednictvím 
složitých teatrálních ceremoniálů na prostý lid, získat si jeho oddanost a tu 
pak přenést na „běžnou“ demokratickou vládu. Londýnské Timesy o sto 
let později ve svém komentáři tvrdily, že v britském systému konstituční 
monarchie má lid vlastně unikátní možnost své lídry obdivovat 
i  „popravovat“ zároveň. Likvidace je přitom myšlena přeneseně, týká se 
účelné složky a uskutečňuje se prostřednictvím voleb jako kdekoli jinde. 
S odchodem politiků, kteří ztratili podporu, se ale zároveň nikdy nemůže 
nebezpečně rozkymácet celý režim. Vždy zůstává opěrný bod, na kterém 
se (téměř) všichni v hloubi duše shodnou.

PROČ ZROVNA JÁ?
Dnes je nicméně v Británii častěji zvykem popisovat „práci“ Alžběty  II. 
s úctou a uznáním a menším odfrkáváním nad divadýlkem pro prostý lid. 
Autoři jejích biografií, jako je třeba tlustý špalek legendárního novináře 
BBC Andrewa Marra The Diamond Queen: Elizabeth II and Her People 
(Diamantová královna: Alžběta II. a její lid), se na mnoha stranách snaží 
popsat každodenní pracovní nasazení více než devadesátileté dámy, 
trvající prakticky nepřetržitě celý její dlouhý život. Ve vyprávěních se 
to hemží náročnými pracovními cestami, snášením nudných projevů 
nabubřelých cizích státníků, nekonečným oficiálním programem, 
formalitou, jež zcela popírá individuální rozměr člověka. Královna se 

v dnešních popisech vlastně často jeví téměř jako světice ovládající jakési 
zvláštní umění zcela potlačit vlastní ego a proměnit se v živoucí instituci. 
Vše pak rámují veledůležité audience s britskými premiéry a premiérkami 
a nikdy nekončící četba státních dokumentů, jakýsi moderní ekvivalent 
„vševědoucnosti“ umocněný desítkami let strávených přístupem k  těm 
nejcitlivějším a  nejexkluzivnějším informacím, jaké dokážou britská 
administrativa a tajné služby vyprodukovat.

Že britské kralování rozhodně není prací pro každého, nicméně 
dokazuje i  příběh nejbližších příbuzných nynější panovnice. Ona sama 
vystoupala na vrchol hierarchie v  podstatě pouze „náhodou“  – či Boží 
prozřetelností – díky tomu, že její strýc, již zmíněný vévoda z Windsoru, 
známý také jako Eduard VIII., své ego rozhodně potlačovat nehodlal. Ač 
vychován k vládě, strohost rituálu a otravné formality se s jeho extrovertním 
založením příliš neshodovaly. Raději měl noční kluby, alkohol, moderní 
smetánku a  samozřejmě ženy. Světskému životu dal nakonec přednost 
před pomazaným kralováním, poté co mu vláda zarazila sňatek s třikrát 
rozvedenou Američankou nevalné pověsti.

V královské rodině byl až do své smrti považován za zrádce, který téměř 
zničil celou po generace pečlivě budovanou instituci. Kromě toho vrhl tíhu 
odpovědnosti na bedra zcela nepřipraveného, introvertního bratra, ano, 
toho, kterého čtenář nejspíše zná jako muže potýkajícího se odhodlaně 
se svým řečovým handicapem z filmu Králova řeč, založeném na realitě. 
Když se pozdější velmi oblíbený král Jiří  VI., otec dnešní panovnice, 
dozvěděl, že jeho bratr hodlá abdikovat, rozplakal se podle vlastních 
deníkových záznamů v hrůze na rameni matky. Nacházíme se v době, kdy 
světové davy hypnotizují tribuni lidu jako Hitler, Perón nebo Mussolini. 
Král Jiří  VI. koktal, nejraději byl sám a  trpěl nejrůznějšími neduhy. 
Způsob, jakým přesto dokázal provádět a burcovat (spolu s Churchillem) 
národ v průběhu druhé světové války, je dnes běžně vnímán jako hrdinský 
čin, za který sám se sebou bojující král zaplatil předčasnou smrtí. Ta zase 
vedla k nečekaně brzkému nástupu mladé panovnice na trůn ve chvíli, kdy 
byla válkou unavená a strašlivě zadlužená Británie na kolenou. „Královna 
vypadá skvěle,“ psal o jejím nástupu dobový tisk. „Je krásná a má kolem 
sebe oslnivou rodinu… všechno se začíná obracet k lepšímu.“

LÉKAŘKA ALŽBĚTA
Co tedy přesně královna dělá? Na jedné straně totiž leží onen výčet hektické 
každodenní činnosti líčený v  podstatě jako otrocká dřina ve zlaté kleci 
opulentních paláců. Na straně druhé pak stojí jakási tajemná schopnost 
nedělat navzdory horečné činnosti vlastně „vůbec nic“. Královna nemá 
žádnou reálnou moc. Má pouze právo být informována o  chodu vlády, 
povzbuzovat její představitele a  také je varovat. Jak vypočítává ve své 
publikaci Dělba moci v  kontextu věčného hledání dobré vlády český 
ústavní právník Jan Kysela, dnes existují už jenom dvě teoretické situace, 
kdy by královna Alžběta (nebo kdokoli, kdo nastoupí po ní) mohla 
jednat jinak než podle „rady“ premiéra či premiérky. Mohla by jmenovat 
předsedu vlády v situaci, kdy není v parlamentu jasná většina, a mohla by 
bránit rozpuštění parlamentu ve chvíli, kdy existuje jiná alternativa řešení 
krizové situace a rozpuštění zákonodárného sboru je ze strany stávajícího 
předsedy vlády zjevně zištnou operací na záchranu vlastní politické moci. 
Jan Kysela dodává, že někteří autoři navíc rozporují i tyto dvě možnosti.

Vše se odehrává vskrytu, do obrazu královny si každý může promítat, 
co chce.

Úplně jiná věc je nicméně neformální váha národem milované 
panovnice, jejíž vazba k národu je se zmíněnou „nečinností“ nerozborně 
propojena. Vše se, podobně jako klíčová část korunovace, odehrává 
vskrytu, což umožňuje, aby si do obrazu královny každý promítal to, co 
v něm vidět chce. Nikdo netuší, co si královna myslí, ani o brexitu, ani třeba 
o nezávislosti Skotska. Nikdo neví, o čem přesně si povídá na audiencích 
s premiéry, je ale známo, že s prodlužující se dobou trvání jednotlivých 
vlád jsou schůzky obvykle delší a delší. Panovnice se za léta vládnutí stala 
studnicí znalostí o chodu země i politických zkušeností. Bývalí premiéři 
vyprávějí, že vlastně Alžběta byla během jejich vládnutí jedinou osobou, 
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která neměla vlastní postranní zájmy, neusilovala o jejich funkci, a před níž 
tak mohli nejen otevřeně nadávat na opozici, ale řešit i třeba problémy ve 
vlastní straně a vládě. Svědci popisují, že zdeprimovaní a k smrti unavení 
šéfové a šéfky vlád se časem začínají na audience těšit a odcházejí z nich 
nabiti energií, „jakoby po psychoterapii“.

Obvyklá otázka a častý argument odpůrců monarchie (najdou se, i když 
se nejedná o  žádné rozsáhlé hnutí) na tomto místě se týká financí. Inu 
dejme tomu, že je to všechno hezké a třeba to i má svůj význam, ale co 
to stojí? Na to neexistuje jednoduchá odpověď, čtenář ale bude nejspíš 
překvapen  – méně, než by čekal. Podle některých propočtů přijde 
královská rodina běžného Brita zhruba na cenu dvou cigaret ročně.

Královna vlastně není úplně placená ze státního rozpočtu, monarchie 
historicky disponuje rozsáhlým nemovitým majetkem, který je dnes 
ovšem v rukou vlády, docela slušně vydělává a kabinet z výnosů odesílá 
panovnici a  její rodině část zisku, zhruba patnáct procent. To je však 
pouze jeden z několika zdrojů královnina příjmu, další peníze monarchii 
proudí z  investic a provozu vlastních zděděných majetků v zemi, kde se 
aristokracie nikdy neznárodňovala. Podstatnou část životních nákladů 
panovnice tak vlastně kryly její vlastní peníze.

V DUŠI KLID
K čemu tedy vlastně tohle všechno slouží? Obešla by se Británie bez své 
monarchie? Byla by výrazně jinou zemí?

To jsou všechno trochu zbytečné otázky. Spojené království Velké 
Británie a  Severního Irska je zemí, která více než tisíc let nepodlehla 
vnější invazi, a vyvíjí se tudíž mnohem organičtěji a pozvolněji než většina 
okolní Evropy. Instituce monarchie je do jejího příběhu vrostlá, je jeho 
nedílnou součástí. Zároveň si ji v  její pompézní podobě, jež dodnes 
fascinuje celý svět, lze jen stěží představit někde jinde. Na globální seriál 

o švédské či nizozemské královské rodině, který by si našel dost diváků, 
aby ospravedlnil náklady spojené s  natáčením, si budeme muset ještě 
nějakou dobu počkat.

Zmíněný Andrew Marr ve své knize tvrdí, že dnešní královna „byla 
panovnicí v čele národa procházejícího úpadkem a mnozí by nejspíš řekli, 
že změkčení a zlidštění tohoto neodvratného procesu je jejím největším 
úspěchem“. Možná, v  britské panovnici a  celém systému britského 
vládnutí je nicméně něco, co fascinuje i  pozemšťany, jichž se příběh 
rozpadu britského impéria nemusí nutně dotýkat. V tajemném propojení 
omezeného osobního života se symbolem věčné existence je zkrátka něco, 
po čem lidská duše prahne. „Za každodenním životem běžného Brita 
se nerozevírá bezvýznamná prázdnota, nachází se za ním královna jako 
poslední ztělesnění příběhu, který trvá už staletí a  i  nadále trvat bude. 
Brit sedí doma a ví, že někde v Buckinghamském paláci svítí světlo a u něj 
nepochybně Alžběta, teď již zestárlá a  scvrklá paní, čte stohy papírů 
připravených pro ni úředníky v  proslulých, věky neměnných červených 
bedýnkách. S  takovou jistotou se lépe žije. Svět je v  pořádku, má svůj 
pevný střed, a dokud tomu tak bude, vlastně nic nemůže dopadnout úplně 
špatně.“

Dnes už je to ale jinak. Královna Alžběta II. odešla jako dáma, kterou 
celý život byla a žádná audience s ní už se konat nebude. Králem se stal její 
syn, princ Charles.

Jiří Sobota, časopis Respekt
Otištění článku povoleno autorem.

Pokud podobné články oceňujete, chcete je číst pravidelně a podpořit 
týdeník Respekt, staňte se předplatitelem:
predplatne@respekt.cz nebo objednávejte na tel. 217 777 888
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 2022 MENSY ČR V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU

ŽÁCI SOŠE, COP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZAMÍŘILI ZA OCHRÁNCI 
PŘÍRODY DO ZOO

Pro letošní celostátní setkání členů Mensy ČR si místní skupina České 
Budějovice vybrala malebné městečko a  jeho blízké okolí  – Hlubokou 
nad Vltavou. MENSA je mezinárodní organizace založená roku 1946 
v Oxfordu a nevýdělečné apolitické sdružení, které sdružuje nadprůměrně 
inteligentní lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

Celý organizační tým intenzivně připravuje bohatý program nejen pro 
dospělé, ale zejména pro děti, pro které je plánováno několik samostatných 
programů. Kromě ubytování a  stravování v  Parkhotelu Hluboká využijí 
Mensané zdejší krásnou přírodu k uspořádání několika týmových soutěží, 
mezi kterými bude např.  „šifrovačka“ na téma zajímavá místa Hluboké, 
orientační běh družstev nebo Labyrint ve Stromovce v Českých Budějovicích. 
Mensané na Hluboké odehrají také šachový turnaj, navštíví místní zámek, 
shlédnou divadelní představení Můj sluha Saturnin, zúčastní se výlovu 
Munického rybníka a zapojí se i do Sokolského běhu, který se koná právě 
v době této akce.

Pro pedagogy místních škol je připraven seminář o  problematice 
nadaných dětí, ale také přednáška Mgr.  Ondřeje Fafejty Vysoká citlivost, 
která s nadáním úzce souvisí.

A  protože mezi účastníky bude i  spousta nadaných dětí jak z  místní 
skupiny, tak z ostatních míst ČR, nemůže chybět ani návštěva místní ZOO, 
výstava Leonardo v Třeboni a návštěva Jihočeského zemědělského muzea.

Mensané z celé ČR se na Hlubokou už moc těší, o setkání v této atraktivní 
lokalitě je obrovský zájem.

Termín celostátního setkání je v  období podzimních prázdnin 26.  – 
30. října 2022.

Celostátní setkání je určeno i nečlenům Mensy.
M. Frydrychová, koordinátorka akce + ORG tým

https://akce.mensa.cz/
odkaz k možné registraci na DVPP: 

https://www.zvas.cz/katalog/detaily.php?id=104622

V  pátek 23.  září  2022 žáci prvních ročníků Střední odborné školy 
elektrotechnické strávili několik příjemných hodin v  areálu Zoologické 
zahrady Hluboká, kde se konal Den otevřených dveří projektu CZ-SK 
SOUTH LIFE a zároveň i oslava 30. výročí programu LIFE.

V rámci spolupráce realizátorů tohoto projektu Jihočeského kraje a školy 
se informační akce spojená s  praktickými ukázkami skutečně vydařila. 
Žáky zaujala především prezentace využívání bezpilotních letounů při 
ochraně přírody s prohlídkou vystavených exemplářů. Jelikož mezi žáky 
jsou i budoucí IT specialisté, zajímala je také problematika vyhodnocování 
a zpracování nasbíraných digitálních snímků a screeningů, které pomáhají 
k efektivnějšímu rozhodování při plánování ochranářských aktivit.

Překvapením rozhodně byl zcela živý a aktivní brouk páchník se svými 
kamarády. Žáky pobavila a  také poučila interaktivní přednáška náležitě 
a vtipně převlečených pracovníků projektu. Se zájmem naslouchající žáky 
seznámili s  výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita), jehož 

útočištěm jsou koruny starších stromů, které se nacházejí i v areálu školy 
a okolí. Kromě páchníka hnědého sídlícího v sedmi evropsky významných 
lokalitách jižních Čech projekt řeší také ochranu kriticky ohroženého 
zástupce botanické říše hořečka mnohotvarého českého a  dalšího 
ohroženého brouka střevlíka Menétriésova. Na programu bylo i seznámení 
s  dalšími projekty na ochranu přírody z  ČR a  programu LIFE (JEDNA 
PŘÍRODA; LIFE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ; LIFE SOUTHMORAVIA; LIFE 
SUBPANNONIC). Pro pozorné posluchače nechyběla ani soutěž o ceny.

Na základě ohlasů žáků lze konstatovat, že realizovaná akce splnila 
svůj cíl a přispěla k informovanosti u nově přicházejících žáků o krajinu 
a  region, kde studují. A  také pozitivně povzbudila zájem o  praktické 
propojení světa nejnovějších technologií a přírody.
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KOMINÍK PRO ŠTĚSTÍ

Zámek Ohrada zve své příznivce na sobotu 8. října 2022, kdy se zde od 
9 do 17 hodin koná další ročník Lesnického dne.

V rámci akce Lesnický den Česká národní plemena psů představí od 
13 do 15  hodin kynologické setkání, které bude připraveno na počest 
oslav výročí J. G. Mendela. Návštěvníci uvidí v  akci českého fouska, 
chodského psa i českého teriéra, seznámí se s hlavními zásadami výcviku 

těchto plemen a  jejich užití v  kynologické praxi. Program Lesnického 
dne nabídne návštěvníkům ukázky lesní techniky, přiblíží práci lesníků, 
dřevařů a lesních kočích s koňmi. Představí se různé lesnické organizace 
a  školy, pro malé i  velké bude připravena lesní pedagogika a  ukázky 
lesnické vědy.

Proč jste se rozhodl právě pro kominické řemeslo? Můžete se nám 
představit?

Ano rád. Jmenuji se Vojta Vlach a pocházím z malé vesničky kousek od 
Hluboké. Jsem „mladej, ale šikovnej“ kominík, který do každého domu 
přinese štěstí.

Moc se mi to řemeslo líbí, hlavně ty výhledy ze střech jsou 
nezapomenutelné…

Slyšela jsem, že kominíků ubývá? Je to pravda?
V jistém smyslu je to pravda. Stát se kominíkem jsem se rozhodl právě 
proto, že se mi zdálo, že to řemeslo zaniká, a že už se nevídá kominík jen 
tak na ulici. Kominíky vidíte jen v pohádkách a slyšíte o nich ve vyprávění 
od prarodičů.

Vyučených kominíků je málo, o čemž svědčí i to, že nás v ročníku bylo 
jenom pět. Jsem na své poctivé řemeslo pyšný, a proto mě pozorní lidé 
v okolí Hluboké můžou potkat v kominickém „mundůru“ tak jak se na 
kominíka sluší. A vůbec, kominík v montérkách vám moc štěstí nepřinese 
:-)

V tom případě je dobře, že vás tu máme. Proč nabízíte služby právě na 
Hlubocku?

Mě těší, že tu můžu být pro vás. Proto všude používám svou značku 
#VÁŠKOMINIK. Hlubokou mám moc rád. Jako malý jsem tady chodil na 
ZŠ a už víc jak 10let hraju na Hluboké všemi oblíbený a ve světě známý 
sport – baseball.

Když jsem se dozvěděl, že na Hluboké chybí místní kominík, ani chvilku 
jsem neváhal. Do tak krásného města bych rád přinesl trochu štěstí;-)

Uměl byste vymést komíny třeba na hlubockém zámku?
Byla by to pro mě velká pocta a současně i velká výzva. A věřím, že ten 
výhled by byl k nezaplacení.

 
Zmodernizovalo se kominické řemeslo nebo zůstává stále tou klasikou 
jako dřív? Chodíte po střeše?
Po pravdě i kominíci musí jít s dobou, takže nějaké úpravy a změny tam 
jsou, ale lezení po střechách stále zůstává.

A jak já říkám, pokud kominík nechce jít na střechu, tak to pro mě není 
poctivý kominík.

Vídám spoustu kolegů, a  moc mě to mrzí, že nejsou oblečeni jako 
kominíci.

 
Jaké kominické služby nabízíte?
Nabízím čištění komínu na pevná i  plynná paliva. Postavení nového 
komínu nebo rekonstrukci stávajícího.

Vyvložkování komínu, vyfrézování komínu ucpaného dehtem.

Jak často si mám svého kominíka pozvat na revizi komínu?
Revizi používaného komínu je nutné dle zákona č. 34/2016 Sb provádět 
minimálně 1x ročně, obvykle před začátkem topné sezóny. Čištěním 
mám na mysli odstranění pevných látek, různých usazenin a nečistot ze 
spalinové cesty. Nesmíte zapomínat na to, že když k vám jednou za rok 
nepřijde ČERNÉ ŠTĚSTÍ, může přijít ČERVENÝ KOHOUT.

 
A opravdu nosí kominíci pořád ještě štěstí?
Já věřím, že ano. A rád to štěstí přinesu i k Vám domů.

Vojtěch Vlach, tel. 608 170 820

ROZHOVOR

LESNICKÝ DEN
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KULTURA

DĚTSKÝ MYSLIVECKÝ DEN

NA VORAŘSKÉM DNI NA OHRADĚ SE V ZÁŘÍ SLAVILA VÝROČÍ

SAMARITÁNKA

V  sobotu 27.  srpna v  Líšnici konal již 6. ročník dětského mysliveckého 
dne, který za finanční podpory města Hluboká nad Vltavou a osadních 
výborů Poněšic, Kostelce, Hroznějovic a  Líšnice pořádal Myslivecký 

spolek Doubí – Kostelec. Akce byla pojata jako loučení s létem a zúčastnilo 
se jí přes čtyřicet dětí a stejný počet rodičů z okolních obcí. Akci zahájili 
myslivečtí trubači a pak už na děti čekaly různé soutěže a úkoly, malování 
na obličej, poznávání přírody, střelba ze vzduchovky, ukázky z  výcviku 
loveckého psa a  zájemci si mohli vyzkoušet jízdu na koni. Akce byla 
doprovázená hudbou a soutěžemi Josefa „Pepy“ Maxy. Pro děti i  rodiče 
jsme měli připravené občerstvení zdarma a pro všechny děti samozřejmě 
i  dárkové tašky s  upomínkovými a  výukovými materiály a  dobrotami. 
Akce podobného druhu probíhá na Hlubocku jako jediná a jsme rádi, že 
tímto způsobem můžeme nadále propagovat tradiční odvětví zemědělské 
a lesní činnosti, jakým je česká myslivost. Děkujeme!

doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D., 
předseda Mysliveckého spolku Doubí – Kostelec.

Vorařský den v Národním zemědělském muzeu na Ohradě letos propojilo 
několik zajímavých výročí  – 180  let otevření muzea na zámku Ohrada 

veřejnosti, 120  let od založení spolku Vltavan Purkarec a výročí 100leté 
historie plavecké rodiny Husů z  Hladné. Hlavní poslání akce zůstalo 
stejné – udržování tradic voroplavby.

Návštěvníci měli možnost vidět plavecké řemeslo zblízka, členové 
spolku Vltavan Purkarec stavěli předák – model přední tabule pramene 
i s veslem a vrátenskou lavičkou. Tento objekt zůstane na nádvoří muzea, 
kde si zájemci budou moci vyzkoušet, jak se ovládá vrátenské veslo.

Kolegové z Muzea města Prahy představili expozici plavby na Výtoni 
a  pro návštěvníky připravili lektorský program, který doplní lektorské 
programy NZM Voroplavba a  Cesta dřev. Nachystány byly aktivity pro 
holky a kluky, například výtvarná dílna, kde si děti mohly postavit a odnést 
vlastní pramen (voreček) i s postavou vltavanského plavce.

Zájemci mohli navštívit také přednášku spojenou s besedou o rodině 
Husů z Hladné, kdy na své předky přijeli zavzpomínat současníci z rodiny 
a představen byl i projekt vorařství.cz. Druhá přednáška odborníka Jiřího 
Svobody byla věnována historii voroplavby.

K práci všem hrálo trio Pošumavská dudácká muzika a tradiční plavecké 
občerstvení letos poprvé připravili hasiči z SDH Purkarec.

Všimli jste si nové kaple v  Hamru zasvěcené Samaritánce? Kaple byla 
letos postavena přesně na místě, kde byla zbourána původní kaplička v 50. 
letech.

Město ji postavilo jako symbol poděkování, že jsme přežili Covid.
na facebooku upozornil zastupitel města pan Aleš Raus
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KULTURNÍ 
PŘEHLED

PANORAMA10 K U L T U R N Í  C E N T R U M

PROMÍTÁME V KC PANORAMA
začátek vždy v 19.00 hodin, cena 150 Kč

Předprodej a rezervace vstupenek  
na www.kcpanorama.cz nebo na tel. 774 457 269

Kde nás najdete:  
Masarykova 974 
Hluboká nad Vltavou, 373 41

1.10.
sobota

JAN ŽIŽKA  
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců 
své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal 
díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval 
Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky 
se otřásají v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je 
příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan 
Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po 
druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka.
drama/historický/životopisný (ČR), 125 minut   

7.10.
pátek

TŘI TISÍCE LET TOUHY 
Akademicky vzdělaná doktorka vede svůj život osaměle se striktně 
racionálním přístupem. Na svých cestách se ale v Istanbulu střetne 
s kouzelným džinem z lahve, kterého hraje Idris Elba. Výměnou za svou 
svobodu jí džin nabídne splnit tři přání. Neodolatelná nabídka má ale 
háček. Doktorka je zběhlá v mytologii a moc dobře ví, že s džinem 
není radno si zahrávat bez následků a že takto splněná přání se často 
zvrtnou a obrátí proti tomu, kdo po nich toužil...
fantasy/romantický (USA), 108 minut  

8.10.
sobota

PANÍ HARISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE   
Uklízečka a Dior? Popelka? Ne. Ada Harris je vdova, uklízečka v lepších 
domech v Londýně na konci padesátých let. Občas se staví s kamarád-
kou Vi v místní hospodě, kde jí dělá mírné návrhy Archie. A pořád se 
snaží zjistit něco o svém manželovi, který asi zahynul na konci druhé 
světové války jako pilot někde nad Německem. A pak má ještě jednu 
vášeň, o které nemluví, miluje modely Christiana Diora. A hodně, hroz-
ně by jeden chtěla mít. Je jí jasné, že to nemá smysl, ale… sen je sen! 
drama (Anglie/Maďarsko), 115 minut  

13.10.
čtvrtek

CIRKUS MAXIMUM  
Tento rodinný film je založen na příběhu rozporu dvou bratrů a jejich 
otce. Podobné motivy, „biblické“ (Kain a Ábel, Jákob a Ezau), se objevu-
jí v literatuře poměrně často, z nejznámějších stačí jmenovat například 
Hrozny hněvu a Kmotra. S tím druhým má Cirkus Maximum společný 
prvek tzv. široké rodiny, vedené otcem. Na rozdíl od Sicílie, v Čechách 
se tento typ rodiny zachoval v podstatě pouze v komunitě světských 
a cirkusových umělců. 
komedie (ČR), 108 minut   

15.10.
sobota

CIVILIZACE - DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA  
Dokumentární film Civilizace režiséra Petra Horkého a egyptologa 
Miroslava Bárty o proměnách velkých civilizací a jejich podobností 
s tou naší současnou. Výpravná reality show našeho vlastního kolap-
su. Zatím všechny civilizace zanikly. Ale proč bychom my nemohli být 
první, kdo chod dějin změní? 
dokumentární (ČR), 90 minut   

20.10.
čtvrtek

IL BOEMO  
Historický velkofilm je inspirovaný 
skutečným příběhem jednoho z nejvyhle-
dávanějších hudebních skladatelů druhé 
poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. 
který odmítl život mlynáře, opustil Prahu, 
vydal se do Benátek, aby se stal operním 
skladatelem. Po několika nuzných rocích 
v republice na laguně dostává od života 
téměř vše, po čem snil: hvězdnou kari-
éru, peníze, úspěch u veřejnosti slunné 
Itálie. I přesto umírá v zapomnění...   
hudební/historický/životopisný/drama 
(ČR/Itálie/Slovensko), 140 minut   

české titulky             český dabing             přístupné od 12 let             přístupné od 15 let             přístupné od 18 let

ŘÍJEN 2022

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI 
vždy v neděli od 17.00 hodin, cena 130 Kč

30.10.
neděle

ŠOUMEN KROKODÝL   
Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh se 
snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, 
kdy Josh v podkroví jejich nového domova objeví Lylea – zpívajícího 
krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu.
animovaný/rodinný/komedie/muzikál (USA), 122 minut  

21.10.
pátek

+
22.10.

sobota

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU  
Tři osudy a tři kamarádky, mezi kterými 
je to nejpevnější pouto, které nic nemůže 
přetrhnout. Ani muž. Každá z nich má 
sen. Irena touží to vlastním domě a tomu 
podřizuje vše. Marta touží po moderování 
v rádiu, ale je lékárnice, která si strašně moc 
chce povídat s lidmi. A Alex? Ta neprožívá 
zrovna šťastné období s přítelem. Chtěla by 
normální vztah s bezva mužským... Osobitá 
vztahová komedie, která nabízí velké 
herecké příležitosti pro tři skvělé herečky.
komedie/drama (ČR), 105 minut   

26.10.
středa

IL BOEMO  
Historický velkofilm – viz promítání 20.10.  

29.10.
sobota

PRINC MAMÁNEK   
Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený 
Vznešený je velmi spjatý se svou milující 
maminkou, královnou Ludmilou. Jenže 
Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je 
mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do ženění 
se nežene a většinu života se poflakuje po 
přepychovém zámku a přilehlých oborách. 
Moudrý král Radomil mu proto připraví 
nečekaný dárek – princ se jednoho rána 
probudí v lese v obyčejných šatech a v 
doprovodu drsného rytíře Hudrovala se 
má vydat do světa, aby poznal, co je život 
a snad konečně dospěl...
pohádka (ČR), 100 minut  

14.10.
pátek

ENIGMATICKÉ VARIACE  
ANEB LÁSKA AŽ ZA HROB
Divadelní představení v obsazení   
Martin Stránský a Jan Maléř.
Začátek v 19.00 hod.

19.10.
středa

CESTOPIS: PANAMA
Vydejte se s námi pěšky po Americe. 
Začátek v 17.00 hod.

27.10.
čtvrtek

DIVADLO: SATURNIN
Představení pro Mezinárodní organizaci Mensa ČR.

28.10.
pátek

KONCERT: RUDY LINKA
Natáčení pořadu pro Českou televizi.

DIVADLO / CESTOPISY / KONCERTY
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Potoční 1632 I 373 41 Hluboká nad Vltavou

ZDE NÁS 
NAJDETE

• Široký sortiment za nízké ceny 

• Rezervace eReceptů

•  Výdejní místo e-shopu 

euclekarna.cz

• Slevy a výhody s mojeEUC

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Volně prodejný lék s účinnou látkou 
sodná sůl heparinu. Ke kožnímu podání.

  

100 g

běžná cena 375 Kč

Lioton®
1 000 I.U./g, gel

305
Kč

Pro léčbu žilních 
onemocnění, křečových žil 
a jejich komplikací.
Pro léčbu poúrazových 
poškození svalů, šlach 
a vazů.  

Celaskon červený pomeranč je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum 
ascorbicum. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 

nebo lékárníkem.

  

30 šumivých tablet

běžná cena 175 Kč

Celaskon®
červený pomeranč 500 mg

139
Kč

Podpořte svou imunitu 
pravidelným užíváním. 
Vitamin C přispívá
k normální funkci
imunitního systému. 

Tekutý doplněk stravy pro dlouhodobé užívání. Obsahuje IMG® a vitamin C.
IMG® je vysoce purifi kovaná látka, komplex biologicky aktivních 
polysacharidů na bázi pleuranu izolovaný z Pleurotus ostreatus 

(hlíva ústřičná). 

  

250 ml

běžná cena 445 Kč

Imunoglukan P4H®

329
Kč

Přípravek s přírodním 
Imunoglukanem a vitaminem C
pro děti. Vitamin C napomáhá 
normální funkci imunitního 
systému. 

329Přípravek s přírodním 

SPECIÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKA 
v EUC Lékárně 
Hluboká nad Vltavou 

Celou akční nabídku najdete v akčním letáku lékárny nebo na euc.cz.
Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci a pročtěte návod k použití! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.

Akce platí v EUC Lékárně Hluboká nad Vltavou od 1. 10. do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Na vybrané produkty  sleva 10 %

Nově otevřeno
po–pá   8–18

EUC 
Lékárna

Říjen 2022
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TOULKY PŘÍRODOU 
KOLEM HLUBOKÉ

JAROMÍR ZUMR: ZE ZÁPISNÍKU FOTOGRAFA PŘÍRODY

PRCHAVÉ OKAMŽIKY ZE ŽIVOTA JELENŮ

Jelení říje je pro každého fotografa inspirující. 
V  tomto čase si většina z  nich bere v  práci 
dovolenou a  spěchá do lesů. Každý touží 
prožít jelení říji, a  hlavně nafotografovat 
troubící jeleny. Vzpomínám, jak jsem jako 
šestnáctiletý mladík, který se již vážně 
věnoval fotografování přírody, byl jelení říjí 
posedlý. Vyčkával jsem na posedech a čekal, 
až se nějaký jelen objeví. Hlavně jsem chtěl 
mít obrázek troubícího jelena. Po čase se 
mi to povedlo, a  tak jsem potom zase toužil 
mít zachycený souboj jelenů. A  také jsem 
toho dosáhl. Stále ale mám v  paměti mé 
první setkání se soubojem jelenů. Čekal 
jsem na posedu v  Nové oboře do pozdních 
hodin. Potom se objevili na říjišti dva jeleni 
a  pustili se do sebe. Jelikož už bylo málo 
světla, tak jsem na fotoaparátu nastavil 
ty nejvyšší možnosti (clonu a  čas), abych 
mohl fotografovat. Ovšem až doma jsem 
při vyvolání černobílého filmu zjistil, že je 
„film“ téměř neosvětlený. Jen se tam rýsovala 
neznatelně políčka záběrů, která byla ale tak 
nečitelná, že se nedalo poznat, co jsem to 
vlastně fotografoval. To byl můj první jelení 
souboj, který jsem chtěl fotograficky zobrazit. 
Později se to ale přece povedlo. Postupně 
jsem získával zkušenosti ve fotografickém 
oboru a později již byly na trhu také citlivější 
filmy, jako např. 27 Din. Ovšem ani tyto filmy 
někdy nestačily zachytit podvečerní scénu na 
říjišti. Mnoho zajímavých záběrů se mi tak 
bohužel nepodařilo zachytit. O  několik let 
později jsem zjistil, že se tyto filmy mohou 

„převyvolat“. Vývojka Micropen se zředila 1:2 
a film se vyvolával dvě hodiny. Potom na něm 
„vylezlo“ všechno, co se fotografovalo, včetně 
patřičného „zrna“, které se tam také objevilo. 
Ovšem takto zrnitá fotografie často dodávala 
snímku tu pravou atmosféru. Vynikla mlha, 
ranní šero, nebo přicházející podvečer, kde 
byl vždy hlavním motivem – jelen!

S  přibývající věkem jsem se začal zajímat 
o celkový život jelení zvěře. Proto mám dnes 

v archivu stovky dobrých snímků, které jsem 
vybral z tisíců záběrů. Dnes je mi jedno, jestli 
nafotografuji troubícího jelena, který má 
velmi silné paroží. Úplně mi postačí mladý 
šesterák, který se bude před objektivem 
„předvádět“ a  jsem tak spokojen, jako 
bych měl záběry medailového jelena. Celý 
život tvořím snímky pro publikování, jak 
v  kalendářích nebo knihách o  přírodě, tak 
i  v  časopisech. Proto musím mít v  archivu 
i  takové snímky, které nejsou určeny pro 
titulní stránky, ale ukazují běžný život zvířete. 
Přiznám se, že jeleni mi přirostli k srdci. Mám 
pro ně určitou slabost. V mém fotografickém 
archivu proto jejich snímky převažují…

Jelikož jsem mezi jeleny velmi často, zažil 
jsem v  souvislosti s  fotografováním jelenů 
také mnoho příhod a událostí…

Kdysi mi mladý jelen v  kališti předvedl 
takové divadlo, které jsem v  přírodě 
jen tak neviděl. Nejdřív jsem se musel 
na fotografování připravit tak, že jsem 
si v  protější koruně staré vrby zhotovil 
jednoduché sedátko. Využil jsem nabídku 
kamaráda, šumavského lesníka, který mi 
vybral na svém dvorku z hromady dřev prkno, 
které ochotně uřízl a provrtal. Já potom sám 
prkénko zabudoval do fotografického krytu. 
Později, když jsem mu přinesl záběry jelena 
v kališti, jsem se dozvěděl od jeho manželky, 
že to ohoblované prkno, které jsme rozřezali, 
bylo připravené na stavbu nové králíkárny…
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