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h ÚVODNÍK h
Chtìla bych mít víc penìz. Vìtšinou ve chvílích, kdy mi dorazí domù –
napøíklad – obálka se složenkou pøeplatku za elektøinu. Celých 6 000 plus
– já se zaraduji a zaènu si malovat, co si za nenadálou sumièku poøídím.
Ale již druhý den dorazí další obálka – tentokrát vyúètování s nedoplatkem
za plyn (8000 mínus). A je po radosti.
Nicménì – kdybychom byli moudøí, pochopili bychom, že máme
zkratkovité reakce na hodnocení situací. Nevíme, co je pro nás dobré!
Tøeba si myslíme, že peníze zmùžou všechno a pøáli bychom si jich mít co
nejvíc. Vidina, jak vyhráváme v loterii, nás naplní pøedstavou obrovské
radosti a štìstí. A nìjak pomineme, že máme doma fajn mužského a zdravé
dìti, dokonce si rozumíme s tchýní – a místo toho, abychom plnými
doušky polykali slzy štìstí, nám vadí, že poèítáme pøed výplatou drobné.
Nebo mužští jedinci závidí jiným mužským jedincùm nyní
všudypøítomná velká terénní auta. Ano, tím se dává na odiv výše konta,
možnosti, prostì ti šastní øidièi si zabrali na tomto svìtì vìtší kus. Ale
èeho? Bývá uspokojivé si poèkat a prohlédnout, jaký krasavec z toho fára
vystoupí. A mùžete si omrknout i lepé dìvy, které se na nìj lepí a øeknete
si: A chtìl bych vážnì tuhle sleènu vodit za ruku?
Jedna má kamarádka z Prahy øíká: Dy voni se v tìch palácích nudìj,
zatímco my tady dole máme takovou srandu!
Nìco na tom je, pøátelé. Dobrá parta, kde si nemusíme závidìt výši
konta, auáky, ani skvìle provedenou plastickou operaci a kde do sebe
mùžeme šít a nikdo se neurazí, mì provází od dob, kdy jsme vozili svoje
mimina v koèárkách a pøedávali si v igelitkách dìtské hadøíky, ze kterých
už naše dìti vyrostly a jejich dorostly.
Je s nimi psina poøád. A tak jsme opìt absolvovali jednodenní sjezd
Malše, na který se pokaždé vymustrujeme (do znaèkového nee!), (flašku
na zahøátí s sebou ale joo!). Odrostlé dìti už s námi sice nejedou, ale jsou
ochotné nás vyzvednout autem v cíli cesty špinavé, s natrženým trikem,

mokré, ale šastné – a zas tak moc se za nás nestydí, i když se tváøí
shovívavì.
A víte, že náš manželský pár letos slavil velké morální vítìzství???!
Celé pøedešlé roky se nám ty sportovnìjší dvojice pošklebovaly, že
absolvujeme vlny divokých øek typu Vltava èi Malše v nafukovací kanoi
zn. Pálava. Jenže když máte chlapa, který zaèal jezdit vodu po šedesátce
a plete si ji se sjezdovkou, takže ji šnìruje z bøehu na bøeh, toužíte po
trošce jistoty. A hle: letošního sjezdu se už všechny sestavy sportovcù
z našeho kruhu zúèastnily buï na gumových raftech, nebo na gumových
kánojkách. Stárnou! Nicménì nám letos ani ta bezpeènìjší gumová verze
nepomohla, a tak jsme se poprvé a poøádnì zmáchali hned pod první
skálou v zatáèce – byl to zajímavý ponor, o kterém vám nìkdy povím víc.
Ale ještì další chvilky štìstí a adrenalinu zažijete i bez tuèného konta.
Napøíklad – když vám v Bistru u kostela slíbí obsluhující pan majitel, že
vám ukáže nìco malého a slaïouèkého – mhmmm, až tak! – a pøinese vám
ke kávì èerstvé slaïouèké koblížky. Nebo když tam na trávníku vytvoøí
pùvabné dìtské høišátko a nezbední synovci, které jste opìt vyfasovali
k hlídání tak na chvíli dají pokoj. Nebo když vaše štìnì tøi dny po sobì pøi
bezhlavém lítání po zahradì, zcela nepouèitelné – pokaždé spadne do
leknínového bazénku metr na metr. Trefí se vždy a vùbec tu událost
nepochopí. Nebo když vidíte snažení malých baletek o krásnou baletní
pózu. Nebo když posloucháte, jak jeden èlovìk, který žil v Albánii,
vzpomínal na Hlubokou celý život jako na ráj svého srdce. Nebo když se
dozvíte zèistajasna krásnou novinu, která sice o dotyèné odhalí, že dìlala
s manželem hanbaté vìci – ale výsledek jejich snažení je úžasný, by zatím
mìøí pouhé dva centimetry!
Tak a se vám v mìsíci kvìtnu daøí, a všecko, všecinko kvete a a se na
Hluboké dìjí samé dobré jarní události.

h ZPRÁVY Z RADNICE h
h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci kvìtnu 2012 oslaví významná výroèí.
Hanušová Rùžena
Èadová Marie
Vlásková Hana
Bezlerová Marie
Èížková Helena

Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká
Hluboká

90 let
85 let
85 let
80 let
75 let

Do dalších let pøejeme všem dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Anna Šindeláøová Hroznìjovice

Opustili nás
Øeøichová Jitka
Hluboká
Matoušková Marie Hluboká

Z jednání rady mìsta
O Rada prodloužila mandátní smlouvu o provozování mìstského
parkovacího systému na rok 2012, s tím, že øeditel PMH pro pøíští rok
pøedloží koncept systému parkování ve mìstì.
Rada stanovila cenu parkovného takto:
lokalita:
typ vozidla
Masarykova ul.
Osobní auto
Masarykova ul.
Motocykl
Velké parkovištì
Osobní auto
Velké parkovištì
Motocykl
Velké parkovištì
Obytný automobil, mikrobus
Velké parkovištì
Bus
Koupalištì
Osobní auto i motocykl
Lokalita
koupalištì
koupalištì

typ vozidla
Osobní auto
Motocykl

parkovné/den
90 Kè
70 Kè
50 Kè
50 Kè
150 Kè
270 Kè
50 Kè

Parkovné od 15 hod/od 17 hod.
30 Kè/10 Kè
30 Kè/10 Kè

O Ve vìci pronájmu stánkù na zámecké cestì rada upøednostnila pronájem
tøí horních stánkù spol. Staroèeské Trdlo a dva dolní event. dalšímu
zájemci na prodej toèené zmrzliny apod.
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O Mìsto souhlasí s pronájmem parkovacího stání v garážích KC
Panorama zájemci na dobu neurèitou.
O Rada mìsta souhlasí se zøízením vìcných bøemen v souvislosti
s ukládáním kabelového vedení NN na parcelách v katastru Bavorovice.
O Na mìsto se obrátil zájemce o pronájem èi odprodej pozemku v zátoce
v Purkarci, za úèelem vybudování plovoucího mola pro kotvení
motorových èlunù. Jednalo by se o stálé pøístavištì, lodì by byly
pronajímány na pobyty podobnì jako napø. rekreaèní chaty, bylo by
vybudováno i odpovídající zázemí, vèetnì parkovacích míst. Rada žádost
odložila do doby projednání s PV Vltava.
O Rada mìsta souhlasí s pøidìlením bytu do pronájmu. Byt ve Zdravotním
støedisku bude pøedán po dokonèení úprav. Nájemce byl vybrán ze dvou
nabídek. Byla pronajata rovnìž garáž ve stejné budovì jinému zájemci.
Uvolnìn byl mìstský byt nám ÈSL. 3 + 1 a byl zveøejnìn zámìr
o pøidìlení bytu na dobu neurèitou zájemcùm, kteøí se pøihlásí.
O Nebytové prostory na nám. ÈSL v èp. 33 si pronajala spoleènost,
provozující èínskou restauraci a zažádala o pronájem pøedzahrádky
v rozsahu jako pøedchozí nájemce.
O Povodí Vltavy provedlo akci Protipovodòová opatøení Hluboká nad
Vltavou u mlýnského náhonu u vjedzu na plovárnu, vèetnì pøekopu pøes
komunikaci. Podvrt nebyl možný, pøístup byl zachován, vše bude uvedeno
do pùvodního stavu, zkontroluje PMH.
O Mìsto zakoupilo pøevoznickou loï Relax 520 pro pøívoz v Purkarci.
Loï byla pøevzata a vyzkoušena na Labi v Oseèku v listopadu loòského
roku, a nyní z výrobního podniku v Libici nad Vltavou, kde byla uložena,
vybavena nutným pøíslušenstvím, pøevezena do Purkarce a spuštìna na
vodu. Bude pøihlášena na Státní plavební správì a pojištìna. Slavnostní
zahájení pøívozu v Purkarci plánováno na 14. 4. 2012.
O Požadavky na kácení stromù na pozemcích mìsta:
Topoly – alej u Barborky, jejichž vìk a tou odpovídající zdravotní stav je
na hranici bezpeènosti. Povoleno.
Stromy u domu Nerudova 828 rostou v tìsné blízkosti domu a poškozují
novì zateplenou fasádu domu. Povoleno.
O V Purkarci bylo zažádáno o zøízení veøejného osvìtlení u veøejné
komunikace z Purkarce – Malá strana do |Kostelce z dùvodù osvìtlení
bøehù øeky, bezpeèí a veøejného zájmu v souvislosti s nárùstem provozu
na cyklostezce a nového pøívozu. Rada žádost neodsouhlasila.
O Rada mìsta souhlasí s poskytnutím pøíspìvku Støedisku rané péèe SPRP
Hlubocký zpravodaj | kvìten 2012

ÈB na terénní službu pro dìti se zrakovým postižením. V Hluboké/Vlt.
poskytují péèi jedné rodinì s nevidomým dítìtem.
O Rada mìsta souhlasí s poskytnutím pøíspìvku Centru pro zdravotnì
postižené jihoèeského kraje, které poskytuje sociální služby
handicapovaným obèanùm. O Rada souhlasí s poskytnutím pøíspìvku na
42. roèník Veteran Rallye Køivonoska.
O Byla provedena odborná prohlídka stavu vìžních hodin na kostele, které
jsou v majetku mìsta. Hodiny byly prohlédnuty a byl vypracován soupis
nutných prací. Pan Kappler, hodináø a restaurátor navrhl cenu za opravu
nižší než pøímo výrobce hodinového stroje a nabídl ještì roèní odborný
servis, mazání, èištìní, zdarma.
O Grantové programy: podána žádost o poskytnutí grantu na Turistický
informaèní leták Hluboká/VLT. 2012. Leták je již vydán.
Podána žádost o poskytnutí grantu na projekt: Renovace památníku obìtí
I. a II. sv. války (Horní ulice u høbitova). Byly by provedeny nutné
renovaèní práce, oèištìní, oživení pam. desek, opravy plotu, vyspravení
prasklin atd. Grantový program na podporu jednotek sborù dobrovolných
hasièù obcí JÈK – pøipraveno podání žádosti na výmìnu starých
døevìných oken za nová plastová v hasièské zbrojnici.
Grantový program opravy a rekonstrukce mateøských škol – pøipraveno
podání žádosti MŠ Masarykova 56 vybavení šaten.
O Rada mìsta nesouhlasí s prezentací mìsta prostøednictvím reklamního
vysílání Panorama v ÈT 2 Pronájem panoramatické kamery na rok
pøedstavuje 141 tis. bez DPH..
O Rada mìsta souhlasí se zámìrem stavby Sportovnì relaxaèní areál
Hrdìjovice pro prùplav a zøízení pøístavu menších øíèních plavidel mimo
koryto Vltavy vel. cca 550 m2.
O Øeditelství vodních cest pøipravuje stavbu pøístavištì v Purkarci
v prostoru pod kostelem. Vlastní stavba pøístavištì a pøístupová pohyblivá
lávka budou umístìna na pozemcích Povodí Vltavy.

O Jihoèeský kraj pøipravuje urychlenì rekonstrukci silnièního mostu pøes
železnici u Bavorovic, nebo nìkteré jeho èásti jsou v havarijním stavu.
Návrh objíždných tras: ÈB, Dasný, Bezdrev, Hluboká (do 3,5 t)
ÈB, Hrdìjovice, Zámostí (do 6 t)
ÈB, Hosín, Zámostí (do 10 t) – zde je trasa v kolizi s pøipravovanou
rekonstrukcí kanalizace v Pražské ulici
ÈB, Døíteò, Týn, Hluboká nebo ÈB, Vodòany, Týn, Hluboká (nad 12 t)
Rada požaduje výjimku i pro nelinkové autobusy
O Rada souhlasí s uzavøením nájemní smlouvy mezi ZŠ Hluboká
a obèanským sdružením Poškolák na donu urèitou v trvání 5 let
O Spolek Vltavan Purkarce si letos pøipomene 110. výroèí založení.
V souvislosti s tím se uskuteèní 18. srpna spolkové slavnosti. Byla podána
žádost u Mezinárodní voraøské asociace o udìlení titulu »Mezinárodní
voraøská obec«. Spolek požádal o materiál poskytnutím kulatiny v poètu
15 ks na stavbu vorové tabule.
O Rada souhlasí s pronájmem plochy spoleènosti Divadelního rytíøského
turnaje na období od 1. èervence do 31. srpna.
O V souvislosti s problematikou výskytu azbestu v budovách ZŠ v ÈB
a s pøipravovaným zateplením hlubocké školy byla vytvoøena pracovní
odborná skupina. Dvì nezávislé firmy Zdravotní ústav ÈB a Naturchem
ÈB byly povìøeny zmìøením výskytu azbestových a minerálních vláken ve
vzduchu a prostorách školy. Mìøení výskyt neprokázalo. Dokumentace
bude pøedložena pøíslušným zdravotním orgánùm ke schválení.
O Øeditel DD informoval o nutnosti výmìny døevìných zábradlí na
lodžiích.
O Dále rada projednala informace o zmìnì zpùsobu financování
tìlovýchovy. Probìhne jednání mezi jednotlivými tìlovýchovnými
subjekty a mìstem o rozdìlení státní dotace.
O MUDr. Toušek informoval o dokonèení akce v Líšnici a požádal MÚ
o elektronickou podobu mìstského znaku.

h ZPRÁVY Z TISKU h
Jihoèeskou ODS vede do boje o kraj Tomáš Jirsa
Jihoèeskou ODS povede v podzimní bitvì o køesla v krajském
zastupitelstvu starosta z Hluboké nad Vltavou, senátor Tomáš Jirsa.
V tajné volbì získal na regionálním volebním snìmu 115 ze 128 možných
hlasù. Jirsa je populární zejména mezi šumavským starosty, nebo øadu let
jako senátor hájí zájmy obcí a lidí v Národním parku Šumava a jeho okolí.
Po svém nominování øekl, že už osmnáct let pracuje s maximálním
nasazením jako starosta ve prospìch Hluboké a stejnì tak chce uèinit,
pokud ODS i on uspìjí v krajských volbách.
Na osmém místì kandidátky pak figuruje bývalý úspìšný fotbalový
internacionál Karel Poborský. ODS už zná také svého kandidáta na post
senátora v budìjovickém volebním obvodì. Je jím Jan Zahradník, který
vedl v minulosti kraj po dvì volební období a není s ním spojen žádné
skandál a stále se tìší u veøejnosti výrazné popularitì.

O práci v galerii pøišli tehdy ètyøi lidé, ti, kteøí protestovali proti pøerušení
retrospektivní výstavy Karla Zlína v jízdárnì na zámku Hluboká, aby si
tam spoleènost Koh-i-noor mohla uspoøádat oslavu. Zejména proti zrušení
pozice kurátora sbírky starého umìní, jež je po Národní galerii v Praze
druhou nejvýznamnìjší v zemi, tehdy u hejtmana a ministra kultury
protestovala profesní organizace èeských historikù.
Alšova jihoèeská galerie zahájila èinnost v roce 1953 jako krajská
galerie v Èeských Budìjovicích, po tøech letech pøesídlila do zámecké
jízdárny na Hluboké. Galerie vlastní bezmála 18 000 sbírkových pøedmìtù,
mimo jiné nejobsáhlejší kolekci gotického malíøství a sochaøství,
nizozemského malíøství 16. a 18. století a èeského sochaøství. Souèástí je
expozice v mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. Roènì ji navštíví
na 30 000 lidí. Provozní náklady galerie jsou témìø 19 milionù korun.
www.tyden.cz

Jihoèeská galerie má nového øeditele,
stal se jím Aleš Seifert

Potøebujete se zdokonalit v angliètinì, nìmèinì
nebo francouzštinì?

Novým øeditelem Alšovy jihoèeské galerie, která je od loòského dubna bez
oficiálního vedení, bude od 1. èervna Aleš Seifert, dosavadní øeditel
Oblastní galerie Vysoèina. Rada Jihoèeského kraje vybírala na doporuèení
výbìrové komise ze dvou kandidátù. Druhým byl èeskobudìjovický
památkáø Roman Lavièka. O místo se ucházelo celkem deset kandidátù.
Seifert by chtìl zajímavými projekty dostat pátou nejvýznamnìjší
instituci svého druhu v zemi tam, kde má své místo. »Aby byla nejen
mediálnì známìjší, turisticky navštìvovanìjší, návštìvnicky vstøícnìjší.
Dát ji trošku do pohybu. Galerie má obrovský potenciál, který je možné
využít zajímavìjším zpùsobem, než tomu bylo doposud,« øekl Seifert
poté, co se dozvìdìl verdikt jihoèeských radních.
Ètyøiatøicetiletý absolvent historie a muzeologie Slezské univerzity
v Opavì nechystá v galerii žádné personální otøesy, ale v budoucnu poèítá
s reorganizací galerie a vypsáním výbìrových øízení na místa šéfù sbírek.
Personálnì by chtìl posílit odborné oddìlení.
Galerie byla bez øeditele od loòského dubna, kdy Lubomír Bednáø
rezignoval na svou funkci po závìrech provìrky, kterou kraj v lednu
v galerii naøídil, když v ní øeditel provedl reorganizaci a propustil nìkolik
lidí. Auditor, scenárista Martin Bezouška, dospìl tehdy k závìru, že
Bednáø by mìl z funkce odstoupit.

Rádi poznáváte nové lidi? Spojte pøíjemné s užiteèným.

www. hluboka.cz

Jazyková škola Vindex nabízí ètyødenní intenzivní jazykové kurzy
v Týnì nad Vltavou, kurzy jsou vhodné pro veøejnost i firmy.
Angliètina a francouzština 9.– 12 èervence 2012
Angliètina a nìmèina
16. – 19.èervence 2012
Cena: 3200 Kè kurzovné
+ ubytování a strava 500 Kè na den
Výhody intenzivních kurzù:
# efektivita uèení (8 hodin jazyka dennì)
# další motivace ke studiu # maximálnì 6 studentù
ve skupinì # výukové materiály v cenì # výuku zajišují kvalifikovaní
lektoøi a rodilí mluvèí Jazykové školy Vindex
# výuka probíhá v klidném prostøedí rodinné farmy
Více informací a pøihlášku najdete na našem webu www.domluvimse.cz
Kontakt: stanglova@domluvimse.cz, tel. 777 775 157
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Stalo se v Purkarci
Pøívoz v provozu!!
V noci 14. dubna pøed sto lety narazila na ledovec obøí zaoceánská loï
Titanic – a po dvou hodinách se rozlomila a potopila. Její pøíbìh dodnes
oslovuje celý svìt. Pøesto se
purkareètí pøívozníci nezalekli
a poslušni mìsta Hluboká – ve
stejný den – tedy právì sto let
poté, slavnostnì otevøeli letošní
sezónu purkareckého pøívozu.
Po loòské krátké generálce se
hodlají tuto turistickou sezónu
vìnovat pøevážení turistù a
domácích, cyklistù s koly nebo
pìšákù, z jedné strany bøehu na
druhou. Oba bøehy se tak po
ètyøiadvaceti letech rozdìlení
vodou opìt spojí.
Pøívoz pøišli pøivítat domácí,
ale i hluboètí. Nikoli v èele, jak
by se slušelo na politického
vùdce, senátora a starostu, ale na
konci p eletonu, pøijel
k purkareckému pøístavišti
starosta mìsta Hluboká, Tomáš
Jirsa. To proto, že esemeskuje i na kole.
Mírnì prochlazení sportovci z Hluboké
ho pøedstihli o pár minut. Den byl
chladný, ale nepršelo, otevøení
pøevoznické sezóny nestálo nic v cestì.
Pøípitek sektem s jahodou zahájil
slavnost. Starosta Tomáš Jirsa správnì
postøíkal bublinkami loï, takže køest
probìhl bez chyb, a to by mìlo zajistit
nové lodi šastnou budoucnost. První se
v lodi svezly dìti a novináøi. Když se
ovìøilo, že loï je nepotopitelná, nikoho
nepostihla moøská nemoc, ani
nezastrašila 10 metrová hloubka pod
kýlem, následovali další.
Oba dobrovolní pøevozníci rychlou loï skvìle ovládají, a protože
nemají vesla, nejeví ani tendenci vtisknout je nìkomu do ruky jako
Cháron, a utéci od své služby. Koneckoncù, když se starosta zeptal, kdo
bude dobrovolnì pøevážet pøes vodu – zvedl se les rukou – bohužel jen
tìch dìtských. Tak snad brzy dorostou noví pøevozníci.

Do lodi neteèe, tentokrát nevykoukla ani Lochneska, jinak se bìžnì
pohybující Hnìvkovickou pøehradou. Idylický den. S nepøíliš jarním
poèasím se pak úèastníci slavnostního køtu pøevoznického plavidla smíøili
v restauraci – jednak pomohl grog nebo èaj, tématická byla ochutnávka ze
dvou druhù místních utopencù a ti otužilejší spláchli radostné odpoledne
pivem a zajedli guláškem. Moøští vlci pøevozníci v pruhovaných trièkách,
krásné uniformy èlenek a opravdický živý kapitán Vltavanù ve slušivé
uniformì, dokonce i hrázný pan Zídek se pøišel podívat, co se to na
pøehradì dìje – ano, lidi od vody spolu poøád drží. A to je dobøe.
Foto: v pruhovaném trièku pøevozník pan Køížek, v uniformách kapitán a
èlenky spolku Vltavan

Pøívoz telefon: 608 829 840
Hasièi Purkarec
Na fotografii z hasièské soutìže v Litoradlicích 21. dubna je vítìzné
družstvo žen s hasièským »potìrem« – pro ten nebyla vypsána kategorie,
ale nìkolikrát bìhem soutìže pøedvedl hasièský útok. Foto vítìzného
družstva purkareckých mužù jsme bohužel nezískali, ale i tak
blahopøejeme k úctyhodným výkonùm.

Rádi vám pomùžeme s :
U Vedením úèetnictví
U Zpracováním mezd
U Pøenesením daòové povinnosti DPH
Kontakt:
Avail s.r.o.,
tel: 777 912 063,
mail: info@avail.name
Sídlo: Bavorovice 115, Hluboká nad
Vltavou Provozovna: Studentská
1655/1b, Èeské Budìjovice

www. hluboka.cz
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Hezký pøíbìh
Starosta Tomáš Jirsa pozval bývalé kamarády pana Seita Shushka na malé posezení do Bistra proti radnici. Proè? Aby zavzpomínali
na muže, se kterým se kdysi dávno potkali. Muže, který v padesátých letech pracoval a sportoval v Hluboké nad Vltavou. Pøišel tehdy
z Tirany v Albánii a zase se po èase vrátil domù. Jak si tak tehdy socialistické zemì vymìòovali své pracovníky, pøišel, aby se nauèil,
jak se pracuje v Èeskoslovensku a dostal se do provozu bývalé Sudárny, jež byla tehdy souèástí n.p. Zadrev Olomouc,
pozdìji se stala podnikem Jihoèeské sudárny n.p. Hezké vzpomínky pøinesli pánové JUDr. Vladimír Stráský, Antonín Beneš,
Miloslav Hájek, Jan Vlásek a paní Vìra Køížová – poslouchal a o Albánii vyprávìl starosta Tomáš Jirsa.

Pan Antonín Beneš pøichází jako poslední se slovy: Tak tady sedí ti
pamìtníci, co si nic nepamatujou? Ale nebylo tomu tak. Pamatovali si
a vzpomínali.
Tomáš Jirsa pøítomné pøivítal slovy, že je rád, že pøijali jeho
a Bardhylovo pozvání. A vysvìtlil: »Pøed 14 lety jsem jel do
Tirany poprvé a pan Stráský mì oslovil, a øekl mi, že tam žije
èlovìk, který trochu umí èesky a pracoval na Hluboké. Já jsem
se s ním tehdy setkal a stali jsme se kamarády. Mùžu øíct, že
díky nìmu jsem se stal tak trochu znalcem Albánie, nebo nikdo
by mi nikdy neøekl lepší pohled na historii Albánie než on,
v žádných knihách bych to nenastudoval. Prostì a lidsky, tak
jako bychom my umìli popsat, jak se žilo v socialismu u nás.
Seit tøeba øíkal, že každý den vstávali ráno ve 3 hodiny a šli si
stoupnout do fronty na mlíko – nìkdy ho pøivezli v šest a nìkdy
ho nepøivezli vùbec. V Albánii byla strašná bída, to si prostì
neumíme pøedstavit. Napøíklad až do roku 1991, kdy tam
probìhla jejich revoluce, tam neexistovalo nic z plastù, vùbec je
neznali, všechno bylo buï z plechu nebo døeva, neprovozovali
vùbec odpadové hospodáøství, všechno spotøebovali.
A když jsem tam byl teï nedávno naposled, øekli mi, že Seit
zemøel. A tak jsem s jeho rodinou donesl Seitovi alespoò kytky
na hrob a za vás všechny jsem je tam položil. A jeho syn
Bardhyl povídá: Tak já alespoò pošlu tìm, co ho mìli rádi, to,
co mìl táta rád. A protože žili v téhle pøírodní zemi – tak jsem
vám jako pozdrav pøivezl fíky a oøechy a tohle sladké cukroví, a k tomu
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rakiji, co si on sám také pálil. A chtìl bych vám pøeèíst dopis Seitova syna:
Drazí pøátelé mého otce,
rád bych Vám podìkoval za ohled a úctu, kterou jste vyjádøili mému otci.
Sheit vzpomínal na èasy, které s vámi strávil,
s velkou nostalgií. Vždycky mluvil s úctou
a hlubokým zájmem o vaší zemi. Pøál bych si,
abych mohl být v tuto chvíli mezi Vámi a podìkovat
každému z vás z hloubi svého srdce.
Rád bych pronesl pøípitek na Vás a pro
vzpomínku na mého otce. Pokud nìkdy pøijedete do
Albánie, Seitùv dùm je váš dùm a v nìm budete více
než vítáni vy nebo vaše dìti – kdykoli.
Pøeji vám vše nejlepší a vašim rodinám též
s úctou Bardhyl Seit Shushku.
Alkohol v malém množství neškodí – ani alkohol
z Albánie, dodal starosta. Pøipijeme na Seitovu
památku! A vysvìtlil, že rakiji Seitova rodina pálí
na støeše jejich baráku, mají takový plechový válec
jako na vaøení brambor v páøe, do toho nalijí
zkysanou ovocnou hmotu, párkrát to pøevedou pøes
pálenici, pøes dìtskou vanièku to zchladí a už to
trubkou kape do flašky – takže v porovnání s naší
supermoderní ponìšickou palírnou opravdu
primitivní – ale funkèní – zaøízení.
Hlubocký zpravodaj | kvìten 2012

Pøítomní si vzpomnìli, že Sheit èesky mluvil docela dobøe – a že to byl
velice milý, dobrosrdeèný èlovìk. Urèitì to byl tehdy kluk bez nìjakého
velkého vzdìlání, ale pøirozenì chytrý, milý, hodný, a rozdávavý, ten by
se byl rozdal! Co se tak mohl nauèit v sudárnì, dìlal manuálnì, byl dva
mìsíce v bednárnì a tak dál, prošel celý provoz. Byl pøizpùsobivý, pøijel
do cizí zemì, neumìl øeè, byl tady opravdu sám, ale hned se dokázal
zapojit mezi sportovce a udìlal si z nich kamarády. On tady bìžel maratón
a pøibìhl tak vysílený, že jsme mu museli volat doktora, ty kilometry na
nìj byly moc. Pøitom sportovec byl, za Albánii bìhal pìt a deset kilometrù,
ale tady ze sebe zøejmì chtìl vydat to nejlepší. Oni jsou hrdí! Bojovníci,
hrdí chlapci na svého orla, øíká pan Beneš, a potvrzuje, že to chápe,
protože se tam poblíž také narodil a má tamìjší náturu trošku v krvi...
A že Seid celý život vzpomínal na Èeskou republiku – není divu – ale
hlavnì spíš na Hlubokou a na nás, ne? – to si myslí jeho dávní kamarádi.
I paní Køížová, která tehdy sedìla v mzdové úètárnì a vyplácela mu plat.
»Když jsem k nìmu poprvé pøišel na návštìvu, vyndal legitimaci TJ
Tatran Hluboká, zápis do maratónského bìhu, a jiné dokumenty,«
vzpomene starosta. »Proti jeho životu v Albánii jsme my tady mìli krásný
život. My jsme vždycky mìli co jíst. Albánci až do revoluce nemìli
soukromá auta, to neexistovalo, auta mìly jenom úøady. Z oslù a z bicyklù
potom pøesedlali pøímo do mercedesù.
Pravda je, jak øekl rakouský velvyslanec: Albánie je dobrý pøíbìh. Oni
pøešli z gulagu rovnou do demokracie a tak trochu drží v rukách klid
v tamìjší krajinì. Enver Hodža nechal postavit 700 000 bunkrù, celé
pobøeží bylo plné bunkrù, každý obèan mìl bunkr, on byl se všemi
pohádaný, s Jugoslávií, Øeckem i se Sovìtským svazem. Teï jak se tìch
staveb zbavit: pøekvapivì tam pomáhají místní cikáni – tam musí pracovat,
aby se uživili, takže oni naèerno likvidují bunkry, zapálí v nich oheò,
rozpálí ho, polijí vodou, ten popraská, oni vyberou železo a odnesou do
sbìrny – a takhle vlastnì pomáhají národnímu hospodáøství.
Albánie je krásná zemì. Stalo se to, že po revoluci do té zemì vletìlo
všecko najednou. Za komunistù, kdo tam mìl plastovou láhev coca-coly,
tak ji mìl ve vitrínì vedle rodinného porcelánu. Jak tam ten kapitalismus
vtrhnul, tak byla Albánie najednou plná odpadkù, pár let potom byly podél
cest haldy odpadkù. Dnes už jsou mìsta uklizená, na venkovì se ještì
nepoøádek válí. Milionáøem se stal ten, kdo nakoupil v Øecku kamion
plastových kbelíkù a zaèal je prodávat v Albánii na námìstích.

www. hluboka.cz

Je to zemì, kde venkov ještì má v domcích své kravièky, slepièky,
kachnièky, a venkov je opravdu chudý, pro nás jako návrat do 30. let.
Zavzpomínalo se i na jiné hlubocké sportovce – a že jich dobrých až
dodnes Hluboká má – na zajímavé oddíly, šerm, tenis, který se hrával v
jízdárnì AJG – tak zajímavé oddíly sportu a krásné prostøedí zajistil vliv
Schwarzenberkù a jejich úøedníkù. Pravda je že vzpomínky na krásná léta
mládí si odnesli i Nìmci, dìti schwarzenberských úøedníkù, kteøí se
odstìhovali tehdy pøed válkou do Krumlova a po válce dál... Když prostì
– jako ten Sheit z Albánie prožijete nìkde svá nejkrásnìjší léta, vzpomínky
na rtu dobu a èas, který se nevrátí, si v srdci uchováte.
A tehdy byli kluci a sportovci féroví a kamarádští, dnešní zákeønost a
násilí ve sportu nebyla možná...
Albánie: Rozkládá se na bøehu Jaderského moøe v západní èásti Balkánského
poloostrova. Název Albánie v albánštinì znamená orel a je odvozen od majestátních
orlù, kteøí létají nad albánskými horami a jezery.
Albánie je støedomoøský stát v jihovýchodní Evropì na Balkánském poloostrovì.
Na severu sousedí s Èernou Horou, na severovýchodì s Kosovem, na východì s
Makedonií a na jihovýchodì s Øeckem. Západní èást Albánie leží na pobøeží
Jaderského moøe, zatímco její jihozápadní èást leží na pobøeží Jónského moøe. Od
Itálie, kterou od Albánie oddìluje Otrantský prùliv, je vzdálena 72 kilometrù.
Hlavní mìsto Tirana, kde žije pøibližnì 895 tisíc obyvatel, je finanèním centrem
zemì. K roku 2009 žilo v zemi 3 639 453 obyvatel. Etnicky se jedná o pomìrnì
homogenní zemi, kterou z 95 % tvoøí Albánci, z náboženství dominuje islám
(odhadem 70 %). Demograficky se jedná o velmi mladou zemi, nebo støední vìk
obyvatelstva je 29,9 let (v porovnání 40,1 let u ÈR).
Za éry Envera Hodži, který byl mnohými nenávidìn, ale mnohými milován, byla
zavedena do vzdálených míst elektøina a lidé si zaèali žít, v porovnání s jejich
dosavadním životem, lépe. (Ale také vìznil spoustu odpùrcù ve velmi drsných a
nelidských podmínkách). V Albánii neexistovalo soukromé vlastnictví, a tak lidé
bydleli ve státních bytech, auta nemìli, tudíž nepotøebovali ani silnice, jezdilo se
vlakem, èasto trvala cesta z Tirany na pobøeží kolem 6-8 hodin, i když vzdálenosti
nejsou nijak veliké.
Hodža byl prý jediným ze všech socialistických lídrù, který nesouhlasil se
vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Èeskoslovenska. Albánie byla v naprosté
izolaci a žila si svým komunistickým životem nezávisle na ostatních. Proto také ty
bunkry, kterých po celé zemi nechal vystavìt skoro milion, aby staèily pro každou
albánskou rodinu, kdyby došlo k nìjakému napadení. Dnes jsou rozsety po krajinì
jako houby po dešti a zemì se jich jen stìží zbavuje. Nedají se v podstatì využít ani
jako turistická atrakce, jako nìjaké bungalovy, èi bary, protože se do nich horko
tìžko vejdou dva tøi skrèení lidé.
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Znovuzrození purkareètí pøevozníci
Osudové události pøicházejí znenadání, a jejich dopad nemusí být okamžitý, nicménì èasem se ukáže, jak moc zamíchaly lidskými osudy. Nebo
osudy celých vesnic... O to pomalejší mùže být náprava a nìkdy už regenerace možná není vùbec. Zatímco Lipenskou èi Orlickou pøehradu si už
èeský národ pøivlastnil a zamiloval, Hnìvkovická pøehrada je poøád ještì mladá a smutek ze zatopených domovù, které jí musely ustoupit, ještì
nìkde zùstal. Mezi Purkarcem a Kostelcem, tedy mezi dvìma bøehy, které k sobì mìly blízko – a už díky pøevozníkùm èi vystavìné lávce, se na
tøiadvacet let uzavøela cesta. To znamená, že celá jedna generace lidí se pøestala potkávat a staøí známí se pøestali navštìvovat. Už to nešlo tak
jednoduše jako døív... Ubývající poèet obyvatel Purkarce v posledních desetiletích nenaznaèoval prosperitu a rozvoj obce. Ledaže by to teï zaèalo
být trochu jinak a nastal èas využít to dobré, co pøehrada kraji pøinesla? K Purkarci loni dosáhla cyklistická stezka a cyklisté se už brzy budou
projíždìt po další stezce vystavìné na pravém bøehu. Vltavu zaènou køižovat parníèky a menší lodì s výletníky. Pøiblíží po vodì jak Hlubokou,
Budìjovice, tak Týn a Vltavu dál po proudu. Cestovní ruch nìkdo nerad, nìkdo ho podporuje. Pravda je, že mùže oživit hospodáøství a pøinést
mìstùm i vsím, které mohou nìco nabídnout, potøebné finance, které zlepší i život místních. Uživí se víc obchodníkù, víc penzionù, pøibude práce
pøímo v místì, a tøeba se zase zaènou stìhovat lidé do údolí, které je opravdu pohádkovì krásné. S obìma novými – dobrovolnými pøevozníky, pány
Køížkem a Hovorkou – jsme se sešli v restauraci rodinného hotýlku Pelikán, abychom se zeptali, jak si žijí pøevozníci v 21. století. A hodnì co øíct
mìl i pøedseda purkareckého osadního výboru, èlen Komise pro obce a také Stavební a bytové komise mìsta Hluboká, pan Miroslav Jícha.

# Loni se odehrála úspìšná, ale krátká
zkouška s vypùjèenou lodí. Pøevezli jste skoro
tisícovku lidí. Znovuzrození pøevozníkù
v Purkarci se podaøilo a pøed pár dny v dubnu
jste otevøeli letošní pøevoznickou sezónu
v Purkarci už s mìstskou novou lodí. Kdo
oživení pøívozu vymyslel? Já nad tím pøemýšlel
už dlouho, pøiznává pan Miroslav Køížek, proto
jsou na mì nìkteøí lidi naštvaní, že ruším
zabìhlý klídek ve vesnici. Jisté ale je, že to
napadlo i starostu mìsta Hluboká, když zjistil,
že na hasièské soutìži se neznají ani hasièi z
obou bøehù, kteøí mají k sobì blízko, co by
kamenem dohodil. Ale pokud se chtìjí potkat,
musí objíždìt po suchu pøes dvacet kilometrù.
Díky 300 000 Kè od mìsta Hluboká máme
novou loï, Honda Marine, opravdu kvalitní
výrobek, na který materiál pøivážejí až ze
Skandinávie. Na loï se vejde až šestnáct osob,
nebo osm pasažérù a šest jízdních kol. Je rychlá,
takže jste za pár minut na druhém
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bøehu. Pøívoz jezdí od kostela v Purkarci na
takzvanou Malou stranu na protìjším bøehu. Pro
turisty i místní obèany bude i letos pøívoz
zdarma, na provoz ale bude možné dobrovolnì
pøispìt do kasièky.
Pøívoz vznikl proto, dodává pamìtník,
pøevozník pan Jaroslav Hovorka, aby se místní
kultura a lidi zase propojili... Abychom my
mohli pøejet naproti, a z druhé strany zase sem.
Kostelecký byli u nás jako doma. Ti tady bývali
vìènì a vždycky to tak bylo! V naší hospodì
U Janátù je velký sál a pamatuje slavné bály.
Dnes se poøádají karnevaly – to tam u nich
nemají kde uspoøádat. Hospoda bývala plná,
hrála dechovka, tancovalo se... Když byl u nás
bál, a bylo zamrzlo, dalo se pøejít po ledì... Ale
když se v roce 1989 lávka strhla, voda pøehrady
zatopila èást vesnice – všemu byl konec.
# Jaký bude mít pøívoz provozní øád?
Provozní doba bude zatím víkendová, mimo
sezónu do èervna navrhuje obec od 10 do 18

hodin vždy v celou hodinu. Od èervna do
poloviny záøí budeme v pohotovosti i pøes týden
pravidelnì od 10 – 20 hod. Když nìkdo zavolá,
nebo objedná neobvyklý èas, samozøejmì
vyhovíme, vozili jsme i na Silvestra v noci
z bálu.
Nová loï má silnìjší motor, takže oba máme
zkoušky vùdce malého plavidla. A protože je
tady trasa dle vyjádøení státní plavební správy
dosti frekventovaná, musíme mít také
pøevoznické zkoušky nikoli tøetího èi druhého,
ale I. stupnì! Právì si dìláme praxi, tady u nás
a u pana Macharta, který provozuje Jihoèeskou
Plavební spoleènost.
# Takže jste kapitáni a mùžete nosit
pruhovaná trièka a èepici s kotvou?
Nìjakou uniformu mùžeme poøídit – a ty máš
vlastnì èepici po dìdovi? obrací se pan Køížek
na pana Hovorku. Mám jednu po dìdovi, druhá
je po starém Køížovi, to byl proslulý místní èlen
Vltavanu, øíká pan Hovorka.
Hlubocký zpravodaj | kvìten 2012

Já kdysi dìlal spolku jednatele... a tak jsem ji po
jeho smrti dostal.
# Možná by bylo dobré vzpomenout pøedešlé
pøevozníky, kteøí pøeváželi do doby, než se
postavila lávka...
Pan Jícha je vyhledal ve staré purkarecké
kronice. Byli to Václav Sedlický, Šimon Brùha,
Tomáš Joza a František Vondrášek. V roce
1875 byl pøedán pøívoz knížecí obci, ale už
v roce 1907 probìhla jednání o mostu – chtìli
do Purkarce pøenést most, který vedl pøes
nádraží v Budìjovicích. To se tehdy ještì
nepodaøilo.
Dìlalo se tady nìkolik roèníkù Memoriálu
bratra Vondráška, posledního pøevozníka, dvì
pramice tam a zpátky, kdo døív, vzpomíná pan
Hovorka. Bývali tu chlapi chachaøi, kteøí div
nezlomili vesla. To víte, pramice, když jsou
napité vodou, to dá práci je rozjet, ale pak
jedou!!
Ke stavbì lávky ale došlo mnohem pozdìji,
stavìla se od srpna do prosince roku 1974, kdy
byl zahájen pìší pøechod pøes lávku. Otevøena
byla slavnostnì 11. kvìtna 1975 a v dubnu 1978
byla její døevìná podlaha nahrazena ocelovou.
# Jaká je pod pøívozem hloubka?
No, na pøebrodìní to není! Ale ono už je jedno,
jestli jsou to dva nebo deset metrù. Kolem deseti
metrù to bude, mìøili jsme provazem a závažím.
Kdepak prohrábky, tady nejsou potøeba, to
nevím jaké zaooceánské lodi by tady musely
plout, aby jim nestaèila hloubka...
Pøijede parta lidí, nastoupí do lodi a
uprostøed vody se zeptají, jak je tu hluboko?
A vydìsí se a ještì se vzájemnì straší a pak na
druhé stranì vystupují tak nešikovnì, že jim
napadají kola do vody. Ale jinak mají
v Purkarci u Pelikána utopence jen na
jídelníèku: dokonce dva druhy. Klasického
a purkareckého – s rajèatovo hoøèiènou
omáèkou – moc dobrého! Vždycky se dá najít
nìjaká tradice a je tøeba je udržovat, purkareètí
jsou vìrní vodì odjakživa. Spolky Vltavanù, to
jsou spolky 150 let staré! Náš purkarecký má
110 let, ty ostatní jsou ještì starší! Plavecké
kroje purkareckých Vltavanù jsou krásné
a Vltavani je nosí hrdì na všechny slavnosti.
# Purkarec má tedy zase pøívoz. Ale co dál?
Máme pøívoz, spojili jsme oba bøehy, podle nás
hodnì dùležitá vìc! V dohledu se rýsuje
možnost vodní turistiky, nejen pro majitele lodí,
ale možnosti pronájmù lodí na dovolenou nebo
jen na projetí po pøehradì. Dovolená na vodì je
záležitost dnes v Evropì velice oblíbená, v
Nìmecku, Holandsku, Belgii, Francii, tam to
všude funguje. Tichá, krásná, ekologická,
romantická. Až bude Vltava splavnìná, tak lidi
se sem k nám urèitì zajedou podívat, pro nì to
bude nìco nového, udìlají si výlet. A nárùst
návštìvnosti se dá oèekávat. Jsme tady ve støedu
pøehrady, a je možné odtud zamíøit na obì
strany, do Týna, na Hlubokou, do Budìjovic.
Splavnìno by to všechno mìlo být do roka.
Poslední pøekážka je nedodìlaná plavební
komora na jezu v Hnìvkovicích. Kdyby se
Skanska neodvolala ohlednì výbìrového øízení
na dodavatele stavby, mohlo už se dávno stavìt,
takhle to zbyteènì zdržují.
Ubytovacích kapacit je na jihu Èech hodnì,
ale nìkdy je to jen o pøespání a žádná další
nabídka k tomu. Kdežto tady u nás? Kde to
www. hluboka.cz

najdete? Klid, krásné údolí, øeka, ryby, pøíroda.
A pokud to do vsi pøinese nìjaké peníze, bude
možné pro lidi tady udìlat nìco navíc. Není
doøešena kanalizace, voda, chodníky, chtìlo by
to rozšíøit i kulturu. Nic tady nemáme, protože
na to nemáme. Když jako osadní výbor
dostanete 200 000 Kè na rok, podle poètu
obyvatel, z toho se dnes opravdu nedá moc
poøídit, ani ty nejnutnìjší opravy.
# Nejvìtší pøíliv lidí se asi dá èekat také po
cyklistické stezce...
Zatím je tøeba øíct, že je to trasa pro otužilejší
cyklisty, protože naproti pøes bøeh není stezka
ještì upravená a je to poøádný terénní zápøah.
Nicménì lidí na kole tu projede velké množství,
je to teï boom, tak jak bývali døív vodáci, dnes
je kdekdo na kole. Zaznamenal jsem, že si
cyklisti pøisvojili vodácký pozdrav a volají na
sebe ahój, i když se neznají. A navíc, po
revoluci každý vyjel poznávat cizinu a dnes
pøicházíme na to, že doma je taky hezky! A že to
moc neznáme, zklidnili jsme se a oceníme
dobrou dovolenou v Èesku. Nebo aspoò tip na
hezký víkend.
# Co mùžete nabídnout turistùm?
Máme tady ètyøi aktivní spolky. Hasièi mají
dobré výsledky a udìlají kus práce. Vltavani
dìlají každý rok spoleèné akce se spolky podél
Vltavy, z Davle i odjinud. A je to zajímavé i pro
návštìvníky, pokaždé pøedvedou stavbu vorù
a podobnì. Zrovna teï na akci Vltava Open,
19. kvìtna na otevøení sezóny, se bude u nás
skládat jedna tabule voru. V létì, 18. srpna, se
bude konat další plavecké setkání spolkù
Vltavan v Purkarci. Máme voraøské muzeum,
funguje na zavolání, rádi provedeme jednotlivce
i vìtší skupiny. Máme závody draèích lodí,
pøívoz, jsou tu tøi hospody. Draèí lodì pøipravují
už sedmý roèník, to je obøí akce, veliká
návštìvnost. Založili jsme místní seskupení
Vodní sporty Purkarec, a sportujeme – a v zimì
tady máme pìknou bìžeckou lyžaøskou dráhu.
# Ano, už jsme vás ve Zpravodaji chválili,
pane Køížku – to vy jste v zimní sezónì
ošetøoval skvìlou bruslaøskou dráhu na

dokonalém ledì! Hluboèáci a bruslaøi vùbec
byli nadšení!
Jo, kdyby byli ti nahoøe ochotní každou zimu
a vyšli nám s poèasím vstøíc. Letos byl vlastnì
jen jeden, ale velmi podaøený víkend. Mám na
to traktùrek, už jsem to s ním absolvoval po tøi
sezóny, nicménì mám pocit, že bych se z nìj
ven nedostal, kdyby led pode mnou praskl.
Zatím jsem se propadl jednou a jen jedním
kolem, a z toho jsem se ještì vyhrabal... Nosím
si s sebou šrouby po kapsách, abych je použil
jako cepín a zachytil se za led. Poøídil jsem teï
radši takovou tøíkolku, tak uvidíme...
# A vy jste pane Hovorko, místní rodák – tak
to jste musel mít s vodou nìco spoleèného?
Rodák jsem, ale s vodou jsem nic spoleèného
nemìl, kromì toho, že ze mì je dneska
pøevozník. Mùj dìda na vorech ještì ploul.
Pravda je, že za mého dìdy tady vlastnì všichni
obyvatelé mìli s vodou nìco spoleèného. Pár
tìch, co sedìlo u verpánku nebo truhlaøilo – a já
jsem truhláø – možná dìlalo své øemeslo, ostatní
všichni byli døevaøi a v létì døevo svazovali do
vorù a sváželi ze Šumavy do Prahy.
Za mých èasù tady byla škola, obchod, masna,
tøi hospody, byl tady i Sokol, cvièilo se v sále U
Janátù. Purkarec byla veliká ves, vyhlášená,
jezdilo sem hodnì lidí, z mìsta, na výlety, letní
byt, taky vodáci, ale když se to zatopilo,
všechno co bylo u vody, a celá druhá strana,
zmizelo. Hodnì lidí odešlo. Já také, jeden èas
jsem bydlel v Týnì nad Vltavou. Když byla ves
v rozkvìtu, žilo tu hodnì lidí, ještì na zaèátku
20. století k tisícovce. Dneska je nás tu 160.
# A odkud pocházíte vy, ptáme se pana Køížka.
Poprvé jsem pøijel v r. 1992, jsem rybáø, poøídil
jsem si karavan a jezdil do Purkarce na ryby.
Voda mì pøitáhla, potøebuju ji k životu. Proto
mì nevadí jezdit jako pøevozník, vodu mám
odjakživa rád, trávím u ní spoustu èasu. Rybáøi
a Purkarec, to patøí k sobì, nadšencù, co si za
vodou dojedou, sem jezdí dost. Dnes je
Hnìvkovická pøehrada mezi rybáøi vyhlášená
a oblíbená, døív bývalo lepší Lipno, ale zkazilo
si reputaci. Hodnì se tady zarybòuje, ryby jsou
dobré, kvalita vody taky, s Krumlovem už
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dávno není problém a budìjovická èistièka to
také zvládá.
Takže jsem pøijíždìl za rybami, až jsem se
tady usadil. A nakonec jsem se nechal pøemluvit
a ubytovací støedisko Pelikán na návsi, kde pøed
pár lety chtìli zajišovat pobyty pro vozíèkáøe,
jsem koupil. Nájemce se o to nestaral, tak aby
nám to tady nespadlo na hlavu... a zaèali jsme
budovat... Dvì dìti a vnuky máme v Liberci, ale
manželka šla se mnou, i když se jí trochu stýská.
Já pokaždé pøežil zimu, ale jak pøišlo jaro,
musel jsem k vodì. Na ryby dneska mùžu každý
den, vodu mám pøed nosem, úlovky jsem tu mìl
kolem desetikilových kaprù... Ale já jsem
takový ten vìèný objevitel nových nápadù,
poøád vymýšlím nìco nového. Rozjedu to,
a když to zaène fungovat, nìkoho k tomu
postavím a vymýšlím další vìc. Baví mì to.
Takže máme hotýlek, jméno jsem zachoval,
proè ne, pelikán je jméno, které k vodì patøí.
A funguje dobøe, lidi mi telefonují a oslovují
mì »pane Pelikán« nebo se ve vsi doptávají, kde
tady bydlí Pelikánù. Pøestavbu pokojù už máme
hotovou, èeká nás kolaudace. Rád bych pøidal
i víøivku, saunu, lidé už si zvykají na kvalitu, tak
aby se jim tady pøíjemnì trávila dovolená.
Restaurace je pùvodní, kuchyò i bar zùstal,
pøibyla jen pøíèka. Pøistavìli jsme terasu, bude
veliká.
# Ale Purkareètí vás pøijali dobøe, ne?
Než jsem koupil tu hospodu, tak jsem byl
s každým kamarád, smìje se pan Køížek.
# A jéje! V Purkarci je pomìr pøistìhovalcù
a starousedlíkù hodnì ve prospìch domácích.
Je zajímavé, jak každá z Hlubockých osad je
nìèím specifická. Bavorovice – velké statky.
Ponìšice chalupáøi a jen pár místních – a
pálenka! – dodávají všichni tøi muži a smìjí se.
A Kostelec, koho tam dneska potkáš
místního...? Purkarec má kouzlo voraøské
vesnice pøímo u vody.
Tak nìkteøí jsou tu novìjší, ale je pravda, že
i s rodinnými pøíslušníky by to bylo do 20 lidí,
tady jsou opravdu všichni starousedlíci. Statek
už je kolik desítek let prázdný, opuštìný, ale
neprodává se, nových obyvatel nepøibývá.

Územní plán existuje, jenže moc se tu nestaví.
To na Hluboké je to jinak, tam se staví spousta
nových domkù. Ale tady na to nejsme zvyklí...
Já to mám jinak, povídá pan Køížek, jsem
zvyklý z Liberce, že byli všichni pøistìhovalci,
jak s tím ta válka v pohranièí zamíchala. Takže
tam je atmosféra jiná, lidi neøeší to, co se øeší
jinde. Tam jsem se narodil a 50 let jsem tam žil.
Já jsem zvyklý na kopeèky. Když jsem jako
malej kluk vyvážel králíkùm hnùj, tak jsem si
koleèko musel pomáhat tahat do vršku na
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provaze omotaném kolem stromu. Takže když
sem dojedou udýchaní cyklisti a strašnì si
stìžují na stoupání na Babu, tak já se tomu
smìju.
# Kdo jsou obvyklí návštìvníci Purkarce?
Rybáøi s rodinou?
Rybáøi jsou rùzní. Buï jsou to party, které se
sem jedou odreagovat od rodin a »jako« lovit
ryby – ti si to užívají jinak, spíš jim toho víc
proteèe hrdlem než èeøenem. Pak jsou staøí páni,
to jsou ti správní rybáøi, co rybám vìnovali duši.
Tøeba si vypraví celý autobus z Kladna, jsou
tady tøi dny, loví, poøádají soutìž, takže si mìøí
úlovky, zapisují do notesu, veèer pøijdou do
hospody a zvolí si krále lovu. Dokážou se
pobavit bez velkého pití, zazpívají si u toho...
To jsou krásní rybáøi. To jsou lidi, kteøí opravdu
jedou za tou rybou, nejradši spí pod stanem
a vaøí si sami v kotlíku a vùbec by nejradši, aby
od vody vùbec nemuseli odcházet...
A pak je kategorie, dobrá pro nás ubytovatele:
dìda nebo táta rybáø, vezme s sebou babièku
a vnouèka, nebo panièku se synem, kluci chytají
ryby a ženská polovièka se stará o menší dìti,
jdou na procházky, na houby, kolem vody nebo
si vyjdou na Karlùv Hrádek.

# A vidíte, ten jsme nezmínili, všichni jen
zámek Hluboká – a tajemného hrádku si málo
vážíme. Chátrá a je to škoda... To by Karla IV.
mrzelo... Nás to mrzí také, vždy je to historicky
cenné a nikdo o ruinu hrádku nejeví zájem.
Ochranáøi tam dali ceduli s tím, že v lese jsou
datlové a ještìrky, ale o historii Karlova hrádku
tam není zmínka. Dost dlouho se mluví o
zakonzervování stavu, ale jen aby se toho
doèkal. Sto let starý pùvodní most pøes hradní
pøíkop spadl, teï je tam nový, ale jinak se nic
neudržuje. Øíkalo se, že odtud vedla i podzemní
chodba... Když si vezmete Vítkùv Hrádek na
Šumavì, jak prokoukl a co se tam všechno
poøádá za akce, mùže nám to být líto. Existence
našeho Karlova hrádku byla hodnì krátká,
dlouhá léta je z nìj pouhá ruina. Pøemýšlíme u
nìj na Vltavì aspoò postavit malé molo a
upravit výstup z vody, je to tam hodnì pøíkré. Je
to krásná kulturní zastávka, lidi to zajímá, nauèil
jsem se historii a tu aspoò návštìvám
pøevyprávím, dodává pan Køížek. Není to
vyhlášená památka, patøí státu, je ve správì
Lesù ÈR a naše obec na její ochranu peníze
nemá – i pøestože bychom rádi pomohli.
Purkarec èekají ještì další novinky a
doufejme, že budou k užitku všem: chystá se
stavba vìtšího mola, za státní peníze. Probírala
se i možnost navezení písku na místní pláž, aby
si dìti hrály u vody v èistìjším prostøedí, Povodí
Vltavy to schválilo, mìsto by dalo peníze – ale
místní byli zatím proti. Problém je také s tím, že

rybáøský svaz dosud nepomyslel zajistit pro
množství rybáøù, kteøí sem jezdí a loví na
bøezích pøímo ve vsi, vhodné hygienické zázemí,
veøejné toalety. Pravda je, že obce nemají šanci
získat v zastupitelstvu mìsta hlas, prostì proto,
že se do zastupitelstva díky nepomìru hlasù ve
vsích a na Hluboké nemohou dostat.
Purkarec je místo, kam tradiènì chodí
Hluboèáci otvírat a zavírat Vltavu. Dojet až sem
po øece v obyèejných kánoích chce dobré poèasí
a pohodu, voda je tady díky pøehradì líná, a tak
to dá poøádnou práci.
Purkarec a okolí: Hrádek u Purkarce
Hrad stával dva kilometry jižnì pod vsí
Purkarcem na levém bøehu Vltavy na ostrohu,
kde jsou dochované zbytky valù, pøíkopù
a velké úseky zdiva budov pøi obvodové hradbì,
vèetnì kaple a vjezdové brány. První zmínka
o Karlovu hrádku pochází z r. 1357, dal jej
vystavìt král Karel IV. a byl po nìm nazván
Karlshaus. Hrad se mìl stát støediskem panství,
které by vzniklo odlouèením èásti pøíslušenství
královského hradu Hluboké. K r. 1364 je znám
jeho purkrabí Petr øeèený Nasavrk. Nedaleko
hradu vzniklo mìsteèko Karlshaus, v nìmž byla
zøízena fara. Po r. 1370 není již o Karlovì
hrádku zmínky. Král Václav IV. nemìl zøejmì
na nìm zájem a hrad brzy zanikl a s ním
i mìsteèko v podhradí.
Nový dubový døevìný most k ruinì hrádku
zlepšil pøístup návštìvníkù, kteøí museli šplhat
pøes pøíkop, a je prvním krokem k rekonstrukci
celé památky. Dalším krokem by mìla být
postupná rekonstrukce a zakonzervování
stávajících zachovaných zdí.
O obci Purkarec
Purkarec bývala úhledná jihoèeská vesnice,
která se rozkládala na obou bøezích øeky Vltavy.
U bývalého Èalounù mlýna je nadmoøská výška
365 m, ale okolní kopce mají již výšku kolem
400 m n.m. První zmínka osídlení katastru
a nejbližšího okolí (Jeznice, Chlumec, Hradecká
èi Zahrádecká vrata ve Staré oboøe, hradištì
Baba aj.) pochází ze støední doby bronzové –
(polovina 2. tisíciletí pøed n.l.) V samotném
purkareckém katastru byly nalezeny èetné
mohyly z doby haltštatské. Další jsou v katastru
Jeznice nad Rachaèkami a mnohé jsou
v katastru chlumeckém.
Doba vzniku Purkarce není pøesnì známa.
První historické zprávy se datují z roku 1352
a to již obec byla konstituována – založena. Lze
se však domnívat, že obec vznikla v prùbìhu
kolonizace – osídlování provádìném na
hlubockém panství.
Purkarec jako samosprávní obec existovala po
celá staletí. Období po Bílé hoøe bylo i pøedìlem
v obecní samosprávì. Purkarec zpoèátku byl
uvádìn stále jako mìsteèko až do roku 1706. Od
té doby se Purkarec oznaèoval dùslednì jako
ves. Ztráta oznaèení mìsteèka neznamenala
zmìnu ve správì. I nadále ves spravoval rychtáø
a konšelé. Purkarecká rychta se pøipomíná
k roku 1672 a patøily k ní až do roku 1848
Jeznice, Buzkov a Jaroslavice. Hlubocké panství
mìlo k roku 1685 celkem 16 rycht. Jako rychtáø
se pøipomíná v roce 1695 Jan Janát, v roce 1703
Jakub Chrástka a v roce 1729 Matìj Janát.
Prùmìrný poèet obyvatel do roku 1946 byl
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500 – 750 osob. Nejvíce obyvatel, 750, žilo
v Purkarci v roce 1880 v 64 domech. Znaèný
úbytek nastal po II. svìtové válce, kdy mnozí
obyvatelé odešli v rámci osídlování do
pohranièí. Po prvním pováleèném sèítání
obyvatel v roce 1950 žilo v Purkarci 385 osob
ve 115 domech. Od roku 1989 je obec souèástí
mìsta Hluboká nad Vltavou.
Purkarec celá století byl nejen významným
schwarzenberským støediskem, ale byl také
významným støediskem voroplavby, kultury
a spoleèenského života plaveckého obvodu
Hluboká, Ponìšice a Jaroslavice.
Více o historii spolku
Podpùrný spolek Vltavan v Purkarci založili
pøedevším lidé zamìstnáni jako lesní dìlníci
v hlubockém a ponìšickém polesí, kteøí
v podzimním a zimním období pracovali v
lesích a pøipravovali porážené døíví pro dopravu
po øece Vltavì do Prahy a dále do Nìmecka.
Døíví bylo dopravováno na tzv. vazištì – splazy,
kde se tøídilo a poèátkem jara se klády svalovaly
do øeky a plavci z nich vázali jednotlivé tabule
– vory o 14-16 kládách. Pøipravené jednotlivé
tabule se spojovaly a tvoøily pramen – prùmìrná
délka bývala 80-140 m.
V pamìtní knize se uvádí: Spolek vzájemnì
se podporujících plavcù, rybáøù a pobøežných
»Vltavan« v Purkarci v okresích to Hlubockém
a Vltavotýnském založen jest dne 1. dubna roku
1902 pøièinìním Františka Jozi a Jana Jozi,
a sice dle usnesení prvních ètyøiceti èlenù
vesmìs rodákù a plavcù to purkareckých
a sloužiti má k tomu: By èleny své nemocí neb
úrazem stižené podporoval a pøi jejich úmrtí,
jejich pozustalým aspoò èásteènì pohøební
útraty nahrazoval.
Za vrchní správu spolku zvoleni byli
následující hodnostáøi a sice: protektor
František Vondrášek, pøedseda František
Veverka, místopøedseda Jan Rys, jednatel Jan
Joza, pokladník František Nìmec. Spolek
Vltavan v Purkarci poøádal svou první slavnost
a sice tzv. »Zaražení spolku« v den Nanebevzetí
Panny Marie 15. srpna 1902. Slavnosti se m.j.
úèastnilo 9 èlenù spolku Vltavan z Prahy. Tento
den se stal pro spolek památným a dlouhá léta
se 15. srpna každoroènì v Purkarci oslavoval
vznik a založení spolku Vltavan v Purkarci.
V tomto termínu spolek Vltavan organizoval
oslavy každý rok až do roku 1959. (Od roku
1960 mohly být oslavy organizovány pouze 1x
za 5 let a z rùzných dùvodù (žnì, spartakiáda,
rùzné brigády a mimo jiné i z dùvodù
finanèních) nemohly být v den Nanebevzetí
Panny Marie. Oslavy musely mít pøívlastek
»mírové«. Druhou spolkovou slavnost spojenou
se svìcením spolkového praporu poøádal spolek
v následujícím roce rovnìž 15. srpna 1903.
Prapor byl poøízen z pøíspìvkù tehdejších
èlenù 91 èinných a 6 zakládajících. Zhotoven
byl »Ženským výrobním spolkem èeským v
Praze« a tehdy stál 500 K (250 Zl.). Kmotrou
praporu byla paní knìžna Ida ze
Schwarzenbergu. 3.– 4. èervna roku 1907 se
spolek zúèastnil s praporem a hudbou zlaté
svatby jasných knížecích manželù na Hluboké.
Za blahopøání spolek obdržel dar ve výši 300 K.
3. listopadu 1907 deputace spolku odevzdala
dva diplomy èestného èlenství do rukou jeho
www. hluboka.cz

jasnosti Adolfu Schwarzenberkovi...
... Další bohatou historii spolku dohledáte
v brožuøe Purkarec & spolek Vltavan.
Novìjší historie pokraèuje v jubilejním roce
1972 – èlenové a pøíznivci Vltavanu vybudovali
svépomocí na návsi památník Všem
voroplavcùm Vltavanu z Purkarce a okolí. K 75.
výroèí založení spolku v roce 1977 byla pro
veøejnost otevøena Síò tradic jihoèeské
voroplavby. Síò byla vybudována rovnìž
svépomocí, pùvodnì v domku è.p. 33 paní
Marie Šlechtové. Nejvìtší podíl na vybudování
mìl nejstarší èlen spolku (od roku 1924) br.
František Vondrášek – jednatel spolku, lesní
dìlník, plavec s vrátenským patentem pro
plavbu až do Hamburku a též purkarecký
pøevozník. Pan Vondrášek sám vyrobil
nejzákladnìjší exponáty a ve vltavanské kronice
zevrubnì popsal postup vázání vorù a pramenù.
Novodobá historie: Po ukonèení diktatury
proletariátu a vlády jedné strany v r. 1989 se
spolek osamostatnil a nyní je veden jako
samostatný, pod názvem »Spolek Vltavan
Purkarec«.
V roce 1997 dle návrhu jednatele Františka
Nedbala, spolek si poprvé v historii nechal
zhotovit zlaté spolkové odznaky. V roce 1998
jednatel spolku František Nedbal též navrhl
a zajistil zhotovení nového spolkového praporu.
Vysvìcení a rozvinutí praporu bylo provedeno
pøi mši sv. v kostele sv. Jiøí, kterou celebroval
jáhen Boøivoj Prajer 15. srpna 1998 (95. výroèí
vysvìcení pùvodního historického praporu) a to
za úèasti ostatních vltavanských spolkù a
Dìlnické besedy Havlíèek z Øevnic.
Spolky VLTAVAN se od samého zaèátku
tìšily velké vážnosti a zájmu všech místních
i okolních obyvatel. Hlavnì jejich slavnostní
prùvody ve stylových krojích s historickými
prapory a se spolkovými kapelami byly a jsou
ozdobou každé z jejich oslav. Do spolkù
Vltavan se hlásily mnohé významné osobnosti,
nebo se stávaly èestnými èleny (herci, malíøi,
hudebníci, primátoøi…) Spolky mezi sebou
udržují úzké pøátelské a kulturní styky. Plesy
vltavanù jsou stále nejnavštìvovanìjší a tvoøí
významnou èást kultury v místech pùsobení.
spolkù.
Vltavanské kroje
Typické obleèení plavcù – manšestrové nebo
štruksové kalhoty ohrnuté nad kotníky, nízké
holinky, silné košile bez nákrèníkù, vesta,
kazajka, šátek okolo krku, v chladu krátký silný
kabát a èepice se štítkem nebo klobouk.
Již od samého vzniku si jednotlivé vltavanské
spolky poøizovaly sváteèní charakteristické
kroje. Po vzoru pražských vltavanù jsou to kroje
v podstatì jednotné, které se liší jen typem
pokrývky hlavy. Jsou to bílé plátìné kalhoty,
modré sako se zlatými knoflíky a kotvièkami,
èervenobílá pruhovaná košile, kolem pasu
èervená šerpa a na hlavì nízký tvrdý èerný
lesklý cylindr se širokou kobaltovì modrou
stuhou. V Davli místo kloboukù se pùvodnì
nosily tmavomodré »kastrùlky« s kšiltem a bílou
stuhou. Pozdìji davelští zaèali nosit a dodnes
nosí bílé èepice s kotvièkami. Ve Štìchovicích
èlenové spolku Vltavan nosí tmavomodré èepice
s kotvièkami. Purkareètí vltavané pùvodnì
nosili tmavé klobouky s modrou stuhou a od

roku 1958 nosí èerné, pozdìji tmavomodré
èepice rovnìž s kotvièkami.
O vzniku kroje nejsou dostateèné doklady
a traduje se, že kroj je dìdictvím po revoluèních
námoønících francouzského obchodního
loïstva. Dodnes se takový anebo nìkteré jeho
souèásti nosí ve Støedomoøí, na lodích
a v pøístavech francouzského a italského jihu.
O jeho dovezení do Èech existují dvì verze,
tradované a konzervované ústním podáním.
První tvrdí, že byl inspirován potomky
francouzských emigrantù, z nichž se nìkteøí po
Velké revoluci usídlili i v Podskalí, zdomácnìli
a nìkteøí jejich potomci se stali èleny Vltavanu.
Ti pak navrhli prostøednictvím tehdejšího
jednatele Šimona Orazského dne 21.ledna 1872,
jak stojí v zápise, tento kroj. Byly to napøíklad
rody Debreé, Marat, Švalié a další. Druhá verze
praví, že kroj pøivezl ze svých cest podskalský
rodák a spoluzakladatel Vltavanu František
Dittrich, purkmistr král. mìsta Prahy. Návrhem
prý povìøil rovnìž Šimona Orazského, nebo
nejen s ním, ale s celým tehdejším vltavanským
výborem byl jako rodák a usedlý soused
podskalský témìø v denním styku. Tolik ústní
podání.
Historii Vltavanu dle rùzných pramenù
zpracoval František Nedbal, ostatní pøevzato
z kronik a webových stránek.
Seznam souèasných pøívozù na Vltavì (bez
záruky): Pøívoz Lužec nad Vltavou, Vltava,
8,16 km # Pøívoz Máslovice – Libèice nad
Vltavou, Vltava, 28,33 km # Pøívoz Klecánky
– Roztoky Vltava, 37,4 km # Pøívoz Sedlec –
Zámky (Troja) – ø. km.41,02 km # Podbaba –
Podhoøí – P2, tzv. Lysolajský ø. km. 44,8 km
# Staromìstský jez (Hollar) # Pøívoz Císaøská
louka – Smíchov # Pøívoz Podolí – Smíchov
#nádraží Modøany – Lahovièky # Pøívoz Vrané
nad Vltavou – Strnady ø. km 70 # Pøívoz Nová
Živohoš – Stará Živohoš Slapské jezero, ø. km
102,8, motorový prám # Pøívoz Frymburk –
Pøedmostí (Frýdava) Lipenské jezero # Pøívoz
Dolní Vltavice – Kyselov, Lipenské jezero
# Pøívoz Horní Planá – Bližší Lhota, Lipenské
jezero
Zaniklé pøívozy na Vltavì (byly jich desítky,
jen namátkou): Dolany – Dolánky, # Vìtrušice
– Libèice # Podbaba – Císaøský ostrov 1892 –
1958 # Císaøský (Trojský) ostrov – Troja ZOO
1892 – 1966, pozdìji pontonová lávka
# Libeòský ostrov – Bílá skála # Holešovice –
Karlín pøes cíp Štvanice do 1958 # Obèanská
plovárna – Staré mìsto 1840 – 1910 # Malá
Strana – Staré Mìsto 1486 – 1841 # Žofín –
Nové Mìsto 1714 – 1815 # Císaøská louka –
Vyšehrad 1420 – 1962 # Smíchov – Podolí
1906 – 1909 # Podolí – Vyšehrad 1885 – 1904
# Hodkovièky – Malá Chuchle 1893 – 1974
# Davle – Libøice # Štìchovice – Brunšov,
zanikl za 2.svìtové války po stavbì mostu ve
Štìchovicích # Štìchovice - tzv. Fáberùv pøívoz
na samém konci Svatojanských proudù, na místì
kde dnes stojí štìchovická pøehrada
# Svatojánské proudy – prámový pøívoz
u hotelu Záhoøí byl v provozu v letech 1937 –
54 # Orlík # Žïákov # Zvíkov – zanikl pøi
napouštìní Orlické pøehrady v roce 1960,
poslední pøívozník Václav Štván, loïka
a prám...
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TENIS
Mistrovská utkání 2012
sobota 5. 5.

dospìlí A – Strakonice A
dospìlí – Bechynì B
nedìle 6. 5. dorost – ZVVZ Milevsko
úterý 8. 5.
Starší žáci – ZVVZ Milevsko
sobota 12. 5. Dospìlí A – ZVVZ Milevsko A
sobota 26. 5. Dospìlí B – Pelhøimov B
starší žáci – LTÈ Tonstav È. B.
nedìle 27. 5. Dorost – Sezimovo Ústí
sobota 2. 6. dospìlí A – Sezimovo Ústí A
starší žáci – Pelhøimov A
sobota 16. 6. dospìlí B – Tábor B
nedìle 17. 6. dorost – Pelhøimov A
sobota 23. 6.dospìlí A – LTC È. Budìjovice B
starší žáci – Sezimovo Ústí
nedìle 24. 6. dorost – LTC È. Budìjovice
Zaèátky v 9.00 hod. Pøijïte podpoøit domácí
anebo si pøijïte zahrát... Tenis je poøád
elegantní hra hráèù v bílém, jedna z tìch
tradièních pod naším bílým zámkem.
Informace, pronájem kurtù a další dotazy
tel.: 603 483 854
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BLUEBERRY SHOP !
Novinky na kvìten !
* Sety na písek Šmoulové s balónkem
a Kitty s konvièkou, koleèko na písek,
pálky Šmoulové a Hello Kitty.
* Nafukovací rukávky a kruhy Spiderman
a Hello Kitty.
* Balonky na party
* kvarteta, èerný Petr, pexesa na cesty,
puzzle
* baùžky junior a kuføíky od Disney
* klobouèky Cars, jarní èepièky, šáteèky
Second hand zboží jaro, léto. Trièka 49
Kè, kraasy 55 Kè
* CROSSky rùžové Strawberry a modré
Chuggington, vel. 25-32, s obrázky,
170 Kè
PORADÍM E – POSLOUŽÍM E :-)
Nabízíme letní brigádu na èervenec
a srpen pro studentky!
Kontakt: 605 848 324

Mìsto Hluboká nad Vltavou
má vlastní oficiální
Facebookové stránky
Nebyl to apríl! Od 1. dubna oslovilo naše
mìsto díky moderním aplikacím i ty, kteøí
radìji brouzdají na netu nebo mají v kapse
chytrý telefon. A že už je jich hodnì!
Takže naprosto aktuální události je možné
avizovat hned a teï, nabídnout prezentace
fotografií, krátkých videí o našem pøíjemném
mìstì – možná i vy budete pøinášet zajímavé
podnìty ke zkvalitnìní této prezentaèní
stránky. Facebook byl založen bývalým
studentem Harvardovy univerzity. Pùvodnì
byl tento systém omezen jenom pro studenty
Harvardovy univerzity, ale brzy byly
pøipojeny další univerzity. Nakonec byl
pøístup otevøen pro všechny uživatele
s univerzitní e-mailovou adresou, v Èesku
k prvním otevøeným vysokým školám patøila
Masarykova univerzita. V roce 2005 mìlo na
Facebooku profil 85 % studentù amerických
univerzit, 60 % se pøihlašovalo dennì, 85 %
alespoò týdnì a 93 % alespoò jednou mìsíènì.
A co teprve dnes...
Jméno serveru vzniklo z papírových letákù
zvaných Facebooks, které se rozdávají
prvákùm na amerických univerzitách. Tyto
letáky slouží k bližšímu seznámení studentù
mezi sebou. A díky Facebooku se dnes
mùžeme znát všichni se všemi, bez ohledu na
vzdálenosti. Svìt je propojen a mìsto Hluboká
svìt právì oslovilo...

Hlubocký zpravodaj | kvìten 2012

Centrum volného èasu Poškolák o.s. a Základní škola Hluboká nad Vltavou
Vás srdeènì zvou
na velkou LETNÍ SLAVNOST k 30. výroèí otevøení ZŠ Hluboká n. Vlt.,
která se koná v pátek 1. èervna 2012 v areálu ZŠ Hluboká
(atletické høištì u tìlocvièny).
Srdeènì zveme všechny dìti, jejich rodièe, prarodièe, tety, strejdy a pøátele.
Program:
Od 14:00 po celou dobu slavnosti soutìže nejen pro dìti
– stanovištì s jednotlivými úkoly, skákací hrad, tombola,
prodej 2. èísla Poškoláckých novin, obèerstvení.
15:00 divadelní pøedstavení Mrazík 2. tø.
15:15 vystoupení pìveckého sboru Slavíèci z Hluboké
15:30 vystoupení kroužku Moderní tance MŠ
15:45 vystoupení kroužku Aerobic 2. tø.
16:00 vystoupení kroužku Balet MŠ
16:30 vystoupení kroužku Scénický tanec
16:45 vystoupení kroužku Aerobic 4.,5. tø.
17:00 vystoupení Dramatického kroužku
17:15 vystoupení taneèní skupiny Na tenkém ledì
17:30 vystoupení kroužku Moderní tance 2.,3. tø.
17:45 vystoupení kroužku Moderní tance 4. – 6. tø.
18:00 pìvecké vystoupení Hana Wohlgemuthová
18:15 vystoupení kroužku Aerobic 4.,5. tø.
18:30 vystoupení uèitelek ZŠ Hluboká – á la Pojïte si všichni
zatanèit!
Celým programem provádí Ing. Václava Štìpanovská
spolu s dìtmi z Novináøského kroužku.

CENTRUM VOLNÉHO ÈASU POŠKOLÁK O.S.
PRO VÁS V LETNÍ SEZÓNÌ 2012 PØIPRAVIL :
PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR
– tento rok pro Vás Poškolák pøipravil 5 bìhù
– tábory jsou urèeny pro dìti od 5 do 15 let
I. bìh 16. 7. – 20. 7. 2012 M ysli smysly
II. bìh 23. 7. – 28. 7. 2012 Z pohádky do pohádky
III. bìh 30. 7. – 3. 8. 2012 Cesta kolem svìta za 5 dní
IV. bìh 6. 8. – 11. 8. 2012 Sedm divù svìta
V. bìh 27. 8. – 31. 8. 2012 Adaptaèní týden – tento bìh je urèen
pro všechny nastávající prvòáèky, kteøí zahájí školní výuku v záøí
2012!!! Dìti se seznámí se školním prostøedím (kde mám tøídu?, proè
zvoní?, co je to rozvrh?, kde budu obìdvat?, co je a kde je školní
družina? atd.)
Hlavní vedoucí : Valerie Chromá
Oddíloví vedoucí : Žaneta Dudková, Adéla Bùrková
Hanka Wohlgemuthová, Michal Nedvìd
– více informací na našich webových stránkách

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK
aneb DRÁKULOVSKÁ NOC
veliká zábavná akce na oslavu konce prázdnin pro všechny
vìkové skupiny (0 – 300 let)
KDY : 1. záøí 2012 KDE : Lovecký zámeèek Ohrada
V KOLIK : od 18:00 hod
PROGRAM :
o Taneèní vystoupení Drákula (každou celou hodinu)
o Strašidelná prohlídková trasa s prùvodcem
o Vystoupení støedovìkých rytíøù Bratøi z Rùže
o Svìtelná show
o Výtvarné dílny nejen pro dìti
o Obèerstvení
www.c
vcposk
olak.we
bnode.c
z

www. hluboka.cz
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M aškarní ples
Dne 24. února 2012 uspoøádali žáci 9. A ZŠ Hluboká nad
Vltavou maškarní ples pro své mladší spolužáky
z I. stupnì.
Samotnému plesu pøedcházely týdny horeèných pøíprav
a shonu, aby vše bylo pøipraveno a natrénováno na
jednièku. Nakonec nadešel den, kdy se mìl ples konat.
Devááci vyzvedli dìti ve tøídách a odvedli je do školní
tìlocvièny. Maškarní ples zahájily svým vystoupením
Hlubocké princezny. Po zahájení plesu žáci vytvoøili po
jednotlivých tøídách kruhy a spolu se staršími spolužáky
zaèali tanèit. V tìlocviènì se to jen hemžilo princeznami,
rytíøi, vojáky a rùznými maskami èarodìjnic a zvíøátek.
Podle pokynù moderátorù se dìti nauèily nové tance, ptaèí
a makarenu. Ty se tìšily veliké oblibì.
Dìti se doèkaly i soutìže s balónky. Vždy dva spolužáci
se drželi v taneèním postavení a mezi hlavami mìli balónek
a tanèili podle hudby. Jestliže jim balónek spadl, vypadli
taneèníci ze soutìže. Za hudby Jede, jede mašinka jsme
utvoøili mašinky a jezdili jsme køížem krážem po celé tìlocviènì. Sólo
mìly i paní uèitelky, které vyzvali k tanci hoši z 9. A, a dívky si naopak
zatanèily s panem øeditelem.
Èas letìl a bylo tu vyhlášení cen. Na sladkou odmìnu se mohly tìšit
nejhezèí a nejsympatiètìjší masky. Èokoládu a balónek dostali všichni
úèastníci maškarního karnevalu. Karneval nakonec pøedèil všechna naše
oèekávání a bylo to dozajista pøíjemnì strávené dopoledne pro všechny
zúèastnìné.
Radek Kreps 9. A
M aškarní ples
Už zaèátkem øíjna 2011 mì a nìkolik mých spolužákù napadlo, že bychom
mohli uspoøádat maškarní ples pro naše mladší spolužáky z 1. stupnì.
Dlouho jsme na ples trénovali a nemohli se doèkat 24. února 2012, kdy se
mìl náš ples konat. S naší tøídní paní uèitelkou Milenou Horníkovou jsme
vìnovali i nìkolik hodin èeského jazyka na pøípravu maškarního plesu,
aby vše dopadlo podle plánù.
Každý žák mìl svou úlohu, kterou musel zvládnout na 100 %. Po
dvojicích jsme mìli rozdìlené tøídy. Moderátoøi Martin Baloun a Lucie
Erbenová se uèili text. Zaèátky nebyly jednoduché, ale nakonec oba
moderovali výbornì. Hudbu a techniku si vzali na starost Petr Jackov,
Pavel Chvátal a Klára Šimková. A fotografie, které budou umístìny na
stránkách ZŠ Hluboká nad Vltavou, obstaraly Adéla Kubíèková a Barbora
Vopatová. Plakáty navrhl Martin Baloun.
Koneènì nastal oèekávaný den. Všichni jsme se brzy ráno sešli ve školní
tìlocviènì. Hoši nachystali techniku a dìvèata zatím nafoukla balónky
a pøipravila odmìny pro výherce pøipravených soutìží. Protože jsme já
a Eliška Øíhová èlenky hlubockých mažoretek, rozhodly jsme se, že celý
ples zahájíme krátkým vystoupením. Domluvily jsme se s Nikolou
Hanzalíkovou a Kateøinou Koøanovou, které chodí do osmé tøídy, že nám
s vystoupením pomohou.
Když už bylo vše pøipravené, každý se odebral do pøidìlené tøídy pro
dìti, které už byly obleèené do krásných masek a netrpìlivì èekaly. V èele
prùvodu pochodovaly usmìvavé mažoretky. Za mažoretkami šel se svou
tøídou 1. A Jan Böhm, za ním s 1. B Kristýna Kantorová a Filip Vlèek,
s 2. A Eva Trèková a Petr Böhm, s 2. B Radek Kreps. 3. A doprovázeli
Pavel Chvátal s Bárou Vopatovou, 3. B Pavel Chrastil s Kateøinou
Kažimírovou. Se 4. A šel Martin Klein a Vladimír Dušek a se 4. B Klára
Šimková a Lucie Erbenová. A v našem prùvodu nechybìli ani pááci, které
mìly na starost Olga Klomfarová s Kristýnou Køížovou a Lukáš
Podhradský s Adélou Kubíèkovou.
Po pøíchodu do tìlocvièny udìlaly dìti po jejím obvodu velký kruh. Ve
støedu kruhu zacvièily mažoretky svou sestavu a za velkého potlesku byl
zahájen maškarní bál. Mažoretky pomohly deváákùm seskupit dìti do pìti
malých kruhù, ve kterých dìti byly v prùbìhu celého maškarního plesu,
a poté jsme se já a Eliška Øíhová bìžely pøevléci, abychom si také mohly
maškarní bál užít. Když jsme se navrátily do tìlocvièny, dìti už tanèily
svùj zahajovací tanec. Všichni se usmívali a na dìtech bylo vidìt, že se
baví. Já jsem se pøidala do kruhu prvòákù právì ve chvíli, když moderátoøi
ohlásili první spoleèný tanec. Vynaložením nemálo sil jsme naše mladší
spolužáky nauèili ptaèí tanec. Po chvilce už ho všichni umìli krásnì
a tanèili, co jim síly staèily. Po ptaèím tanci následovalo oddechové »Kolo
kolo mlýnské«. Všechny dìti si sedly na zem a poslouchaly ukázku
Strana 14

z pøíbìhù Macha a Šebestové. Dalším
úkolem byly takzvané Sochy. Pìt
taneèníkù se postavilo do støedu svého
kruhu a krásnì tancovalo, dokud hrála
hudba. Když se hudba zastavila, museli
zùstat ve stejné pozici, ve které skonèili.
Dìti to moc bavilo, a proto jsme je
nechali tento tanec tanèit asi na tøi
písnièky. Po sochách si dìti tanèily volný
tanec. A následovala soutìž s balónky,
pøi které byly vybrány tøi dvojice
z každého kruhu, které šly doprostøed.
Balónek jsme jim dali mezi èela a dìti
musely tanèit tak, aby jim balónek
nespadl. Výherci vyhráli sladkou odmìnu.
Následovala mašinka, pøi níž se dìti
velmi dobøe bavily. Další tanec, který
jsme dìti nauèili, byla makarena.
Nejdøív jsme jim vysvìtlili postup
a zanedlouho už jsme všichni tancovali do
rytmu hudby. Po makarenì se dìti seøadily
podle tøíd a znovu utvoøily velký kruh, do
jehož støedu si chlapci z devátých tøíd
pøivedli paní uèitelky z 1. stupnì
a zatanèili si s nimi. Já jsem si zatanèila
s panem øeditelem a musím øíci, že umí
vážnì skvìle tanèit. Naši chlapci z 9. A.
se projevili jako skvìlí taneèníci.
Po sólu pro paní uèitelky následovalo
vyhlášení nejlepších masek.
Jako závìreèný tanec si dìti vybraly
mašinku. Jela opravdu dlooouho. Po
mašince doprovodili devááci svìøené
dìtièky opìt do jejich tøíd, kde všichni
dostali sladkou odmìnu.
My devááci jsme nejprve uklidili
tìlocviènu a pak jsme se s vynaložením
zbytkù sil odebrali do naší tøídy, kam za
námi pøišel pan øeditel a všechny nás
pochválil. Ale nejvìtší radost jsme mìli ze
sušenky, kterou každý z nás dostal.
Myslím, že se nám maškarní ples
opravdu povedl, a chtìla bych podìkovat
všem, kteøí se na jeho zorganizování nìjak podíleli. Ale asi nejvìtší
podìkování patøí naší skvìlé tøídní paní uèitelce, která se na nìm
zasloužila asi nejvíc.
Anežka Vacíková, 9. A.
Dìtský karneval
Jakmile odbila dvanáctá hodina, hodina pùlnoèní, všichni jsme se
nevìdomky zaèali pøipravovat na náš maškarní den. Hned ráno jsme si vše
pøichystali do tìlocvièny, nebo tam se pozdìji odehrával maškarní ples
Hlubocký zpravodaj | kvìten 2012

Èas neúprosnì bìžel. A už nastala chvíle, kdy jsme si do rukou vzali
cedule s nápisem dané tøídy a šli jsme si vyzvednout svìøené žáèky.
Maškarní prùvod vedly mažoretky. Koneènì se mezi
dveømi tìlocvièny objevili prvòáèci, které pøivítal
zvuèný hlas moderátora Martina Balouna. Bìhem
chvíle byla tìlocvièna plná krásných masek, které
vytvoøily velký kruh, v nìmž vystoupily mažoretky se
svou novou sestavou »viva el tango«. A tímto byl
maškarní rej úspìšnì zahájen.
Dìti se rozdìlily do kruhù. Zaznìla nová písnièka a
kruhy se daly do pohybu. Musím pøiznat, že to byla
døina, než se nám podaøilo rozhýbat druháèky. Ale
atmosféra se rozproudila. Dìti si zaskotaèily u ptaèího
tance, soch, tance s balónkem, ve vláèku, pro který
jsme se všichni tak nadchli, že jsme si po makarenì,
od které moderovala Lucka Erbenová, dali nášup.
Vláèky projíždìly celou tìlocviènou, všude jsme
vidìli usmìvavé arozzáøené dìtské tváøe. To byla pro
nás odmìna za vynaloženou námahu pøi pøípravì karnevalu.
Volný èas, který jsme rádi obìtovali dni dvacátému ètvrtému únoru
2012, nebyl dáván nadarmo. Doufáme, že si to dìti z prvního stupnì užily.
Uvìdomili jsme si, že koneènì po tìch skoro devíti letech, až úplnì
v posledním pololetí povinné školní docházky jsme stáli pøi sobì, táhli za
jeden provaz a rozumìli jsme si navzájem. Spousta skvìlých taneèníkù,
spousta zábavy, spousta radosti, nic z toho nechybìlo ani pøi sólu pro paní

uèitelky a pana øeditele. Nicménì ples byl u konce, takže se vyhodnotily
nejhezèí a nejsympatiètìjší masky. Samozøejmì, že všechny masky byly
krásné a porota mìla pøi výbìru tìžkou práci.
Tak a zase zpìt do tøíd a pomyslnì pøetoèit film zase na
zaèátek. Dìti se usadily do lavic a opìt bylo vše pøi starém,
jen poøád byly pøevleèeny do masek, které holèièky mìnily
v princezny, chlapeèky v piráty, zbojníky èi rytíøe. Ještì
dlouho v nás zùstanou pohledy našich nejmenších školáèkù
naplnìné až po okraj oèekáváním, když jsme si je
vyzvedávali ze tøíd s malými lavicemi a ještì menšími
židlièkami. Vy jste v nás zanechali vzpomínku, a proto
dìkujeme, protože bez vás by to nebylo ono.
Ale také bychom rádi podìkovali paní Markétì Šimkové,
která nám sponzorovala odmìny, a to balónky a kšiltovky.
Dìkujeme.
Dále náš velký dík patøí panu Mgr. Jaroslavu
Schmiedovi, øediteli naší základní školy, který nejen
povolil konání maškarního plesu, ale zajistil také
èokoládièky pro dìti. I Vám moc dìkujeme.
Øíká se „do tøetice všeho dobrého“, a tak bych já, a myslím si, že i celá
tøída 9.A ráda a ze srdce podìkovala naší skvìlé tøídní uèitelce, Mgr.
Milenì Horníkové, která s námi mìla tu „nebeskou“ trpìlivost nejen
v záležitosti maškarního plesu, ale celé 4 roky, kdy nás smìøovala
k vzornému chování a cílevìdomosti. A proto doufám, že teï mluvím za
všechny: »DÌKUJEME«.
Eliška Øíhová, 9. A

Úspìchy žákù pìveckého oddìlení a oznámení ZUŠ F. Pišingera
Ve dnech 23. a 24. února probìhlo v rámci soutìží ZUŠ okresní kolo
v sólovém zpìvu. Zúèastnily se také žaèky z hlubocké poboèky Základní
umìlecké školy F. Pišingera v Trhových Svinech. Anežka Nejezchlebová
a Erika Hylenová úspìšnì reprezentovaly naši školu, ve svých kategoriích
obsadily krásná 2. místa. Zvláštní ocenìní získala také Nadìje Prùšová.
Dìvèata jsou z pìvecké tøídy p. uè. Leony Netolické. Gratulujeme
a pøejeme mnoho dalších úspìchù.
S blížícím se koncem školního roku nabízíme možnost hudebního
vzdìlávání v novém školním roce 2012/ 2013. Výuka hlubocké poboèky
ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny probíhá v ZŠ Hluboká nad Vltavou nebo
v KC Panorama. Pøijímáme dìti pøedškolního vìku a žáky základní školy.
Po domluvì na tel. 737 130 560 mohou zájemci navštívit výuku v ZŠ
Hluboká nad Vltavou. Tìšíme se na Vás.

www. hluboka.cz

Pøijímáme nové žáky
Základní umìlecká škola Františka Pišingera Trhové Sviny,
poboèka v Hluboké nad Vltavou

Výuka hudebního a taneèního oboru
V naší škole se vyuèuje: # hra na zobcovou flétnu # sólový zpìv
# hra na klavír # hra na kytaru
starší dìti mohou navštìvovat výuku dalších hudebních nástrojù, napø.
basová kytara, klarinet, bicí nástroje, klávesy a taneèní obor
Tato nabídka platí pro nový školní rok 2012/2013
Výuka probíhá v prostorách Základní školy a v KC Panorama
V pøípadì zájmu kontaktujte 737 130 560 p. uè. Leona Netolická
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Já budu chodit po špièkách...
... si pøed zrcadlem v tylové sukýnce pøedstavuje leckterá holèièka. Ale opravdu se na špièky postavit není jednoduché. Hlubocké holèièky to uèí Jindøiška
Müllerová, bývalá baletka Jihoèeského divadla, nyní uèitelka baletu Základní umìlecké školy Fr. Pišingera Trhové Sviny, která má svou poboèku
v hlubocké Panoramì. Balet jistì vyžaduje talent a urèité dispozice, ale vìtšina taneèníkù se shoduje na tom, že nejen to. Pokud chtìjí dosáhnout úspìchù,
je to poøádná døina a také je potøeba hodnì štìstí. Málokterá z hlubockých holèièek se tedy stane primabalerínou. Ale i když to nedokáže a vydá se
v životì jiným smìrem – už nikdo jí nevezme lehkou baletní chùzi, vzpøímené držení tìla, labutí šíji a ladnost pohybu. Za baletkou, i tou bývalou, se
na ulici ohlédnete...
Mì to tak trochu pøipomíná první
republiku. Klasika – holèièky, které
mìly dostat dobré vychování –
chodily na balet a na hodiny klavíru.
Je pro dívky ještì dnes dùležité, aby
získaly pùvab baletek, když se pak
budou vìnovat tøeba úplnì jinému
povolání v trochu jiném svìtì?
Myslím si, že je. Protože držení tìla,
hlavy, hezká chùze a ladný pohyb jsou
pro ženy dùležité, v jakékoli dobì a a
dìlají cokoliv. I kdyby se pozdìji
nijak baletu nevìnovaly, budou si už
celý život pamatovat, jak své tìlo nést,
a nauèí se svoji »ženskost« v tom
dobrém smyslu »prodat.« Staèí, že
jste se mu vìnovala chvíli a nìkde
uvnitø vás už to zùstane vepsané...
Podvìdomí vás drží, mnì staèí, když
stojím na zastávce, a už se rovnám do
správného postoje.
Balet se v Evropì zaèal rozvíjet
v renesanci, má tradici poèínají na
pøelomu 14. a 15. století v Itálii,
odkud se dostal do Francie... a dál...
Balet je zkrátka klasika, kterou se
uèily a vedly k dokonalosti generace.
Ten špièkový dìlají ti nejlepší, ale jinak není jen pro éterické bytosti. Je to
sport i emoce a umìní v jednom. Posiluje, i protahuje. Jsou dneska i jiné
smìry, které lidi oslovují: zumba, bossu, vždycky se objeví nìco, co
zaujme, co je moderní, ale v baletu mùžete hledat základy pro všechno:
moderní tanec, gymnastiku, krasobruslení...
Kdy by mìla holèièka zaèít pomýšlet na baletku? Ve dvou, ve tøech
letech... ? To je brzy. I když nìjaké tøíleté holèièky na hodinì mám, jsme
lidová škola umìní a mùžeme udìlat výjimku, ale správnì je pøípravka
dvouletá, pro dìti ve vìku 5 a 6 let, vìk pøedškoláèkù. A i když vedu
i menší, tøí i ètyø a pùlleté dìti, pøece jen v období od pìti let jsou už
fyzicky a psychicky dozrálejší, i co se týèe udržení pozornosti.
Samozøejmì talent a chu k pohybu je individuální a mùže se projevovat
u nìkoho døív. Vzdìlávání v baletu zaèíná dvouletou pøípravkou a pak od
prvního do sedmého roèníku školy baletka absolvuje první stupeò a konèí
absolventským pøedstavením. Tam se každá holèina pøedstaví sama za
sebe, má své první sólové vystoupení.
Na Hluboké uèím balet teprve ètyøi roky, kolegynì v Trhových Svinech,
která uèí déle než já, právì odvede absolventský koncert se svými
svìøenkynìmi. Má jich celkem pìt, které nyní dokonèí sedm let baletního
vzdìlání. Vypracovala dìtièky od útlých let a dovedla je k ukonèení
prvního stupnì. Po jeho absolvování mohou nastoupit samozøejmì do II.
stupnì baletního vzdìlávání, tam už mají více hodin týdnì, výuka je
zamìøena spíše na klasický balet, ale zkusí si i moderní tanec. Poslední
dobou se totiž hodnì propaguje moderní tanec i na jevištích divadel,
nejenom klasika... Ona klasika je nároèná, dìti to mnohdy nebaví, je to
takový dril, opakující se cviky, propínání nohou, stavìní na špièky. Kdežto
v tom moderním tanci je to volnìjší, s vlastní fantazií se samy mohou
projevit, vytváøejí pohyby, styl podle své osobnosti...
Je balet záležitost individuální, vìnujete se jen jednomu talentu, nebo
více dìtem najednou? Myslím, že dìti víc motivuje i baví, když je jich ve
skupinì víc. Pro malièké holèièky je dùležité, že mají vystoupení nejménì
2 x do roka, ty starší 6 x do roka, jednou za tøi roky máme taneèní soutìže
ZUS , tam jsme právì postoupily do krajského kola. Z krajského kola už
bohužel postupuje dál jenom jedna skupina.
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Vìtšinou je tam kolem 20 skupin, u kterých se neøeší, jestli soutìží dìti
z 1. tøídy nebo ze sedmé, takže se v konkurenci tìžko prosadíte. Takže spíš
to bereme jako takovou pøehlídku baletních skupin, je to velká motivace
pro dìti, pøedvedou se, eventuálnì jsou nìjak ocenìny.

Vy to ale nemáte tak, že si vyberete jen ty nejtalentovanìjší dìti a s tìmi
pak pracujete? Døív se dostaly do baletní školy opravdu jen ty
nejtalentovanìjší dìti. Dnes je to trošku jiné. Jednak dìti mají velmi
širokou nabídku možností, èemu se vìnovat, takže už zájem není tak
velký, abychom nemohli uspokojit vìtšinu zájemcù. Ale pøece jen se dìlají
zkoušky, na zaèátku uchazeèe vyzkouším, jestli má urèité dispozice
k baletu, jestli se nebude spíš trápit.
Nicménì ta pøípravka, tedy záležitost pro ètyø až šestileté dìti, mùže být
pro všechny dìti. V tom vìku jsou pøibližnì podobnì šikovné a balet je
vychová k urèitému používání pohybu. A teprve pokud vydrží, balet je
osloví a baví, mùžou pokraèovat dál.
Hlubocký zpravodaj | kvìten 2012

Jak u vás probíhá hodina baletu? Pøípravka probíhá jednou týdnì a trvá
hodinu a pùl. Starší holèièky už to mají dvakrát týdnì podle roèníku –
3 hodiny, 3,5 – 4 hodiny pro ty starší. Podle toho se odvozuje i náplò èasu.
S malièkými holèièkami provádíme spíš hry, ale snažím se, aby pøedvedly
i svou vlastní tvorbu, vlastní fantazii, øíkáme tomu vznešenì improvizace...
Øeknu jim tøeba námìt: pøedvedete peøíèko ve vìtru a ony se snaží
pohybem vyjádøit svou pøedstavu. Ne, abych jim jenom já nìco nutila.
Samozøejmì všechny holèièky chtìjí pøedvádìt Labutí jezero! Zaènou
arabeskou a jsou labutì – naprosto úžasné!
Takže zkrátka holèièky by nejradìji zaèaly tím »nejjednodušším«,
v baletu symbolickým Labutím jezerem! Ale je krásné, že aspoò mají
o baletu správnou pøedstavu. Malé dìti nevydrží dlouho cvièit, takže
baletíme, cvièíme, dáme si pøestávku, napijeme se – ale nesvaèíme,
abychom nebyly na cvièení tìžké, to až doma. Když nacvièujeme nìjaký
taneèek, radìji na zaèátku hodiny, dokud holèièky udrží pozornost,
nìjakou hru, aby se probraly, a hodina uteèe velice rychle.
Asi je rozdíl, když baletka trénuje sama se sebou, nebo své zkušenosti
pøedává svìøencùm. Ano, to je rozdíl. Školila jsem se,
jak trénovat, ale spíš až starší dìti, s tìmi malými to jde
formou hry. Uèila jsem a uèím také moderní gymnastiku,
i dìtièky ve školce, a tam se také inspiruji. Používáme
rùzné pomùcky, tøeba šáteèky, stuhy, míèky, švihadla,
bubínek, triangl.. Možná by dìti i bavilo celou hodinu
jen tanèit, ale musíme procvièovat a protáhnout svaly,
snažím se, aby hodina byla pestrá.
V baletu se nemluví, a to nejen pøi pøedstavení, ale i pøi
tréninku bývá pomìrnì ticho. Balet pracuje s pøesnými
termíny, jsou to francouzské výrazy pro jednotlivé prvky,
a každý ví, oè jde a soustøedí se – takhle se v baletu
snadno domluvíte na celém svìtì. Kdežto tady
s dìtièkami, to musím opravdu povídat, pøedvést, a ještì
opravovat chyby a vysvìtlovat.
Chodí k vám, pøedpokládám, jen holèièky? Ne! Mám jednoho kluka!
V kolektivu je oblíbený, nemá s holèièkami problém – je ještì malý, chodí
do druhé tøídy. Jeho sestøièka chodí na balet do jiného roèníku, tak ho to
asi nìjak oslovilo a balet ho baví.
S mými svìøenci chodíme samozøejmì okukovat pøedstavení, do
Budìjovic pravidelnì, byli jsme v Polièce, v Trhových Svinech, cestujeme
na pøehlídky... A objíždíme soutìže i z toho dùvodu, aby se dìti nauèily
tanèit na jevišti. Navíc si to díky tomu obèas zkusí i na baletizolu
(speciální baletní koberec), což my zatím na Hluboké nemáme, ale do
budoucna mít budeme. Pøece jen je to rozdíl, tanèit na jevištích – i když
na Hluboké jevištì máme – a další prostor se zrcadlem v pøedsálí.
Kam se školou baletu smìøujete? Vrcholem mého usilování je, dovést
alespoò pár dìtí až do sedmého baletního roèníku a postavit je na špièky.
Chci, aby si ty špièky zkusily, je to zážitek a je to prožitek skuteèného
baletu. Nìkomu už maminka koupila baletní piškoty (cvièky), takže
všechny varuji, aby to nezkoušeli sami doma. Vìtšinou to tak dopadne, že
si holèièka hned veèer v den nákupu doma pøed zrcadlem zvrtne kotník
a udìlá výron. Musíme trénovat pomalièku, pomalièku a postupnì. Když
nebudou mít pevné kotníky, nebudou pøipravené výpony a cvièením, dojde
k úrazu. I já, bez tréninku, si nohu zvrtnu. Ale protože dìti chtìjí vìtšinou
všechno hned, tak je musím brzdit. Je tìžké jim vysvìtlit, že je to jako ve
škole, že nejdøív se musíte nauèit abecedu, pak to a to, a pak teprve – a
v tom baletu je to stejné... Holèièky se diví: Proè jsem upadla, tam byla asi
špatná podlaha... A já øíkám: Ne, upadla jsi, protože jsi špatnì stála, mìlas
špatnì tìžištì, nebyla jsi uvolnìná, a nemáš zpevnìné svaly na nohách...
Takže to je mým cílem, vìnovat se pøípravce i vìtším dìtem a pokud mi
dìvèata i staršího vìku u baletu zùstanou, pokraèovat dál. Není tìch dìtí
mnoho, ale i z Budìjovic se jich už pár do Prahy na konzervatoø dostalo.
A vydrží dìtem nadšení pro balet? Nejvìtší zájem mají malé holèièky,
maminky je hezky obléknou, holèièky to moc baví. Pak samozøejmì
pøijdou do krizového vìku, puberta, nechtìjí døít, nechtìjí dìlat provazy,
nechtìjí se pøíliš snažit. Øekla bych, že jsou dnes dìti opravdu lenivìjší,
než jsme bývali my. Nìkteré mají opravdu talent, ale když je to nebaví...
nic moc proti tomu nenadìláte. Mìla jsem holèinu v sedmém roèníku,
šikovná, nicménì byla tam svého vìku sama, takže i chápu, že už ji to tolik
nemotivovalo, baletu nechala. Šla zkusit kickbox a když jsem ji potkala,
chválila si, jak využije spoustu toho, co se nauèila v baletu...
www. hluboka.cz

Vedete holèièky nejen po pohybové stránce, doporuèujete také jiný
životní styl, stravování? Copak mùže na jevišti tancovat tlustá baletka?
Mám dìvèátka hubená i korpulentnìjší, v dìtském vìku mùže tanèit
i holèièka trochu oplácanìjší, to pøece není až tak dùležité a neøeším
to. Mám zkušenosti s holèièkou, která trpìla anorexií už od školky. Byli
jsme na soustøedìní a zjistili jsme, že dennì zvrací. Ta holèièka byla velice
sebevìdomá, pilná, nároèná k sobì – a ten problém se projevil už v takto
raném dìtství. Nebo když pøijdou maminky a øeknou mi: Dìlejte nìco s
tou naší holkou, je tlustá. Tak musím øíct, ano, má dvakrát týdnì balet, ale
to není všecko, kila navíc se spíš odvíjejí od stravy, rodinných zvyklostí.
Maminky nebo trenérky, které øíkají: jsi tlustá, zhubni!... ne, ne, takhle to
nechci. Já se bojím toho, abych dìtem nenaoèkovala nìjaký pocit, že musí
hubnout. Øeknu: budeme posilovat bøíško, musíme ho zpevnit, to ano.
Pravda je, že je to téma svìtové. Diktát generacím dívek, jak musí být
správnì hubené, tøeba jako modelky, se soudnému èlovìku nelíbí.
Zøejmì je nutné rozlišovat, že profesionální baletka je špièkový sportovec
a podle toho dodržuje životosprávu, ale my ostatní jsme obyèejní lidé...
Když jsem jezdívala na soustøedìní s moderními gymnastkami, tam se
samozøejmì pøizpùsobuje jídelníèek.
Mìly sice pìtkrát dennì stravu, ale žádné
knedlíky, ani sladkosti na pokoji, zásoby
od maminek – strava pøizpùsobená zdravé
výživì, jejich vìku a pohybu, aby se pøi
cvièení necítily tìžké, pøejedené.
Stane se, že mi chodily na hodinu malé
baletky, s sebou chleba se sádlem nebo
s páreèkem na svaèinu, jako by hodinu
nevydržely bez jídla. Takže jsem øekla
rodièùm, že takhle ne, pití ano, ale najíst
až doma, a lehkou stravu. Nenásilnì, ale
s rozumem, nejvíc se toho opravdu
ovlivní v rodinì. Pracovala jsem s dìtmi, kde jedna maminka své dceøi
poøád tvrdila, že je tlustá. Nebyla, byla jen statnìjší. Nicménì teprve ve
své dospìlosti se ta holèina svìøila, že si od dìtství myslí, že maminky –
a tedy ženy – smí jíst jen jídla bez pøíloh anebo jen zeleninu, tak jak to
provozovala za jejího dìtství její maminka. Nìkdy si opravdu
neuvìdomíme, co všechno mùžeme ovlivnit, bohužel v tom negativním
smyslu, a jaké problémy to dìtem mùže pøinést.
Takže žádný takový nátlak, snažím se být dìtem kamarádkou a starám se
o to, aby kamarádství bylo i mezi mými svìøenci, aby na sebe nebyli zlí,
neposmívali se, když se druhému nedaøí nebo se nìjak odlišuje. Ten
kolektiv musí být zdravý, všichni za jednoho, jeden za všechny, když to
tak není, nefunguje to. Nìkdy jsou malé holèièky baculky a pak se v
pubertì samy zmìní nebo naopak ty hubené pøiberou. Strhující baletní
výkon mùžete vidìt ve dvojici postižených taneèníkù. S dìtièkami jsme
byli na vystoupení postižených holèièek, ty dìti byly šastné, co dokázaly
a mì potìšilo, že moje dìti jim nadšenì tleskaly a pøitom se nìkteré
rozbreèely...
Vždycky v pololetí a koncem èervna pøedvedete v Panoramì vystoupení.
Co to bude letos? S malièkými nacvièuji lidový tanec, Èervený šáteèku a
další písnièky. Bohužel nemám živý klavír, je nejlepší, ale korepetitor
nemùže být všude. Takže vypínám a zapínám hudbu, používám rytmy,
bubínek, tleskáme. Druhá skupinka bude dìlat Pipi Punèochatou,
a protože všechny chtìjí být Pipi – dopøála jsem jim tu radost – všechny
budou Pipi! Pro mì je nakonec výhodnìjší udìlat choreografii tak, aby tam
nebylo moc rùzných postav, protože když pak nìkdo onemocní, je problém
ho nahradit. A když se alternují, tak si tolik nezatancují. Z další skupinou
dìlám cirkus, a to právì budou nervy, bude tam klaun, panenka, medvìd,
taneènice... každé dítì bude pøedstavovat nìjakou postavu, takže kdyby
nìkdo vypadl, nastane problém. Další skupinka tanèí na písnièku Zuzky
Navarové – Lišaji – budou to samí motýli.
Kostýmy dìtem šiju sama. Pravda je, že nìkdy se s tím potýkám, vyuèená
švadlena nejsem, ale snažím se, aby to bylo hezké a hodilo se to k tématu,
kostým udìlá na jevišti hodnì.
Ale snažím se starší dìti zapojit, aby taky ony pøemýšlely o tom, s èím a
jakou choreografií vystoupit. I malé dìti dokážou namalovat obrázek, co
by chtìly pøedstavovat. Loni jsme dìlaly tøeba oheò, šateèky do èervena,
a malovaly pøi pøípravì kostýmy, aby svùj podíl na celkovém dojmu mìli
všichni. A z koho se pak nestane baletka, mùže být tøeba divadelní
výtvarnice, kostymérka, choreograf.
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Tady jsem si našla citát o baletu: Fantazie se stává realitou, pokud ji umíš
zatanèit. Èlovìk obyèejnì vyjadøuje emoce více mluvením, v èinohøe breèí,
køièí, ale taneèníci to musí pøedvést pohybem, gestem. Na druhou stranu
si myslím, že i divák baletu více zapojuje svou fantazii a emoce, a sám sebe
se ptá: chtìl taneèník øíci tohle ? Asi ano, když to tak cítím... A navíc balet
osloví všechny bez rozdílu jazykù... Byla jsem v Budìjovicích na Peer
Gyntovi, nádherná romantická balada, úžasné pøedstavení. Labutí jezero
v Krumlovì – krása. A teï tedy Romeo a Julie, øíkáte...
Nìkdo balet pochopí, nìkdo ne. Julii tanèí v divadle velice mladá holèina,
a musím øíct, že ten Juliin prožitek je v jejím provedení velmi uvìøitelný.
Nìkdy jsem vidìla i já moderní taneèní pøedstavení, že jsem netušila, co tím
chtìli øíci. Když je to opravdu moc moderní, jiný druh tance, mùže to být
mimo mùj šálek kávy.
Balet je staré umìní a asi ani ta moderna by nemìla potøít to, co v nìm bylo
objevováno tolik staletí, tradici pohybu a projevu. Nicménì smìrù je hodnì
a každý si vybere ten svùj.
Vždycky se øíkalo, že ruský balet je pojem. Funguje to tak ještì poøád?
Ano, ale také Francouzi jsou dobøí, Italové, a øekla bych, že i Èeská
republika má ve svìtì dobré jméno. Bratøi Bubeníèkové (dvojèata, taneèníci
svìtové extratøídy), Daria Klimentová, Barbora Kohoutková, Petr Zuska,
nebo Jiøí Kylián (zaèínal baletem, jeho maminka byla primabalerína, ale stal
se svìtovì uznávaným choreografem), to jsou naši souèasní umìlci ve svìtì
dobøe známí...
Nemáme takový dril jako v ruské škole, moje bývalá kolegynì je Ruska
a vyprávìla mi, že když byla v baletním uèilišti, museli spát s nohama
vyvázanýma ke kladce, aby také
v noci zvìtšovali své dispozice.
To už je týrání dìtí. Stejnì tak
v Japonsku, tvrdá vojna. Dìti jsou
ve školách odtržené od rodièù,
vidí se s nimi jednou za pùl roku,
výsledky jsou, ale za jakou cenu...
To my Èeši sice také dokážeme
vložit do vìci døinu, ale umìní
nám jde víc od srdce. Taková
byla pøedstavení komorních
baletù Pavla Šmoka, pražské
Laterny magiky... Dnes zkuste shlédnout La Putyku, nebo Obludárium bratøí
Formanù a dojde vám, že umìní schované za èeské srandièky – ale úžasné!
A za výsledkem stojí obrovská døina a talent zúèastnìných.
Balet je také partnerství, on a ona. Urèitì hraje roli, jak si s partnerem
fyzicky a psychicky vyhovujete.
Jezdívala jsem jeden èas na výchovné koncerty a pøedvádìli jsme žákùm
baletní tanec. A v besedì potom dìti nejvíc zajímalo: Chodíte s tím
partnerem? Má vás doopravdy rád? Tak jsme se docela pobavili. Jeden
z mých kolegù obezøetnì odpovídal, že když se mnou na jevišti tanèí, tak je
do mì opravdu zamilovaný, ale když pak jde po pøedstavení domù, tak už ne.
Samozøejmì jsou i baletní manželské páry, a když jim to klape, je to úžasné.
Také to s dìtmi zkoušíme. Obèas udìláme dvojice a chci, aby spolu
vymyslely nìjaký taneèek. Na semináøích moderního tance pro dìti jsme
tomu øíkali kontaktní improvizace. Aby vnímaly i cizí tìlo, nìjak se dotýkaly,
dìlalo se to pochopitelnì s tìmi mladšími dìtmi. A nastal tøeba i problém –
nebudu na ni šahat, øíkaly nìkteré holèièky. Nebo dám dìtem na dlaò papír
a øíkám: tanèete s papírem, pohybujte se podle nìj, pøizpùsobte se mu, nesmí
vám upadnout.
V józe se øíká, že když cvièíte rovnovážné pozice, tøeba ve stoji na jedné
noze, trénujete tak rovnováhu duševní. Mají to tak i baletky?
Tak nevím, jestli jsou baletky úplnì nejklidnìjší... Je pravda, že naprosté
soustøedìní potøebujete, piruetu byste jinak neudìlali. Oèima se držíte
nìjakého bodu, myslím si, že s jógou je to podobné. V baletu se naprosto
odreagujete od vnìjšího svìta, tam opravdu nemùžete tanèit a myslet na to,
co budete dìlat k veèeøi. V baletu je adagio pomalý tanec a allegro rychlý
tanec. Já jsem ten rychlejší typ, proto mi vyhovovaly rychlejší pasáže tance,
moje kolegynì, se kterou jsem alternovala, mìla zase v oblibì pomalejší. To
soustøedìní v baletu mi teï trochu chybí... I když mì práce s dìtmi moc baví,
je to o pozornosti nasmìrované ven, musím hodnì sledovat, co se dìje
kolem, pøedvídat, co pøijde, aby se dìtem nìco nestalo... Není to už
koncentrace v této minutì na mùj vlastní výkon.
Jihoèeské divadlo a balet, vaše domovská scéna. A rarita, co tu máme, je
krumlovská pøírodní scéna.
www. hluboka.cz

Asi ne každá baletka se brouzdá mokrou trávou? Tanèila jsem hodnì,
mìla jsem štìstí, dokonce i s kraouèkou pøestávkou pøi narození dcery,
pomohla mi babièka a manžel, mohla jsem se vrátit po dvou mìsících.
Za mých èasù se balet prolínal i do opery a operety a v Krumlovì jsem
samozøejmì hrála také. Baletní scéna se v Jihoèeském divadle obmìnila,
mají maïarského šéfa, který si pøivedl své taneèníky, soubor se hodnì
omladil. Spolupracují s pražskou konzervatoøí, jezdí hodnì do svìta...
Už zmiòovaný balet Romeo a Julie je opravdu nádherný, nenechte si ho
ujít. Je to trochu zmìna, moderní tanec, nepoužívají špièky, což tøeba
milovníky klasiky nebo starší generaci pøekvapí.
Profesionální život baletky bývá kratší než obvyklé profese. Mùžete
øíct, na jaká pøedstavení nejradši vzpomínáte a kdo vám ve vaší profesi
je vzorem? Vzpomínám ráda. Radùz a Mahulena, Johanka z Arku,
Coppélia... z tìch mnoha. Labutí jezero jsem dìlala pouze jako
výchovný koncert, protože Labutí jezero se hrálo, až když jsem
z jihoèeského baletu odešla, což mì mrzelo.
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Urèitì jsem si moc vážila Hany Vláèilové z Národního divadla, s Martou
Drottnerovou jsem si dokonce zatanèila Médeu tady v Jihoèeském divadle,
její manžel Jiøí Blažek tehdy dìlal choreografii. Takže s tou jsme se setkaly
na jevišti a velmi mì to oslovilo. Hana Èáslavská, sestra své slavnìjší
sestry Vìry, byla taneènice, hereèka a choreografka Jihoèeského divadla,
bohužel už nežije. To byla také osobnost, kterou obdivuji.
V baletu je tìch jmen, co si vybavíme, možná ménì než v èinohøe...
... spíš jsou ménì známá, myslí si Jindøiška Müllerová, ale dobrých
taneèníkù je dost. Vlastimila Harapese zná každý, protože se vìnoval
i herectví...

Takže je povzbuzující i to, že tvùrèí život baletního umìlce se dá
prodloužit tøeba tím, že prolne do jiných umìleckých smìrù nebo své
zkušenosti pøedává mladším. A existují krásné výjimky ze všech pravidel.
Baletní fenomén, Maja Plisecká, se narodila roku 1925 a scénu opustila
poprvé ve svých 65 letech. Získala titul primabalerina assoluta, uplatnila
se jako choreografka a dodnes je pojmem pro celý svìt. Tanèila ještì ve
svých sedmdesáti letech a ještì dnes cestuje po svìtì. Byla i v Praze.
Baletky mají možná kratší umìlecký život, je to nároèná profese, ale být
baletkou je splnìný sen. A když si prohlédnete fotografie, zjistíte, jak
krásné je pøedávat své zkušenosti nadšeným holèièkám. Takže uvidíme,
která z nich bude pøíští Odetta...
Foto: Jan Pirgl a pánové Frantál a Sklenáø

Hlubocké Princezny: Zlatý duben
Jak jsem již psala v minulém èísle zpravodaje, hlubocké mažoretky se zapojily do
taneèního maratónu – soutìže Taneèní skupina roku 2012. Z oblastního kola
v Jindøichovì Hradci postoupily všechny naše skupiny na mistrovství Èech. Jelikož
jako tradiènì soutìžíme ve všech vìkových kategoriích, byl duben dost nároèný.
Dne 14.4. vyrazily Pidiprinceznièky, Miniprinceznièky a Princezny do pražské haly
Folimanka. Byl to nároèný den, s nejmenšími dìtmi rodièe vyjíždìli už kolem 6 hodiny
ráno, abychom byli všichni vèas na místì a pøipraveni na soutìžní vystoupení. Celý
program konèil až ve 20:30 h. Èekání se nám vyplatilo, všechny tøi skupiny si z Prahy
pøivezly zlaté medaile a mìly z nich zaslouženou radost. Nejvìtší úspìch slavily
Miniprinceznièky, které mìly nejvìtší konkurenci, ve zlatou medaili jsem vùbec
nedoufala, i ostatní soutìžící byli skvìlí. Princezny tentokrát zaujaly svou svìtelnou
show. Vystupovaly po nároèném dni až kolem 20 h, i když dìvèata i diváci v hale už
byly unaveni, roztleskaly celou halu. Toto kolo soutìže se velice vydaøilo. Všem
skupinám gratuluji.
V nedìli 22.4. se naše dvì juniorské skupiny Princeznièky I a II vydaly na Mistrovství
Èech Taneèní skupina roku 2012 do Plznì. Naštìstí byl tentokrát pro nás program
pøíznivý, naše vystoupení bylo již v dopolední startovní listinì a vyhlášení bylo
naplánované na 13 h. I když celá soutìž zaèala o hodinu déle, v prùbìhu programu se
zpoždìní dorovnalo a vyhlášení výsledkù zaèínalo už ve 13:15 h. Princeznièky bojovaly
proti roztleskávaèkám ANGELES dance group a Dolphins cheerleaders. Obì dvì
skupiny roztleskávaèek byly opravdu na skvìlé úrovni. Obì naše skupiny byly skvìlé.
Princeznièky I vyšvihly sestavu perfektnì, spadla jen jedna hùlka, celou dobu se záøivì
usmívaly. Byla jsem z výkonu nadšená. Pøi vyhlášení jsme doufaly aspoò v jedno
medailové umístìní. Pøi vyhlášení jsme byly už notnì nervózní. Princeznièky II
obsadily 4. místo. Chválím je za jejich výkon na soutìžním parketì. I když jim medaile
utekla, vystoupení bylo skvìlé, spadla jen jedna hùlka a celá sestava se jim moc
povedla.
Na 3. místì byly vyhlášeny roztleskávaèky ANGELES...
Mìly jsme radost, protože i druhé místo by bylo krásné. Dolphins jsou opravdu skvìlé
roztleskávaèky, jejich sestava byla plná výhozù, pøemetù, zvedaèek... byly jsme
pøesvìdèené, že na nì nemáme šanci. Nakonec jsme si podle Ondry Vodného vítìzství
doslova vyšlapaly... :-) Obsadily jsme zlatou pozici se známkami 1 – 1 – 1 – 1 – 2. Já
i dìti jsme mìly obrovskou radost, další zlatá medaile do naší letošní bohaté sbírky.
Obì skupiny chválím a dìkuji za skvìlou reprezentaci na tomto soutìžním kole.
Všechny naše
týmy postupují
na mistrovství
Èeské republiky,
které bude
probíhat 4. – 6.
kvìtna. Držte
našim dìvèatùm
palce, a si
mùžou ke všem
úspìchùm pøidat
i titul nejlepší
Taneèní skupina
roku 2012.
Bc. Tereza
Kadlecová
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Èerstvé potraviny mùžete nakoupit i od svého souseda
Farmáøský trh koneènì na Hluboké!
S nabídkou jeho organizování pøišlo KC Panorama. Petr Píša k tomu øekl:
Myšlenka na farmáøský trh je mezi lidmi už delší dobu, tak jsem se
odhodlal k èinu: každou sudou sobotu v mìsíci bych rád udìlal farmáøské
trhy na námìstí, v dobì, kdy si myslím, že lidé zajdou do mìsta, na poštu
a podobnì. Je to nová služba, mìsto dalo bezplatnì prostory na námìstí,
nic po prodejcích chtít nebudeme, jen to, aby pøijeli a nabídli své zboží.
Velký otazník je v tom, že i když tøeba adventní trhy dìlám už dlouho
a chodí na nì hodnì lidí, pøesto nìkteøí prodejci øeknou: Je to tady na
Hluboké krásné prostøedí, všichni jsou milí, ale lidi moc nekupují...
Nemùžeme samozøejmì nikoho nutit, ale pokud si stýskáme, že tato
služba tady není a chceme ji mít, musíme ji podpoøit. Pokud lidé nebudou
kupovat, nebudou mít farmáøi dùvod sem jezdit a vyberou si lokality, které
jsou už zavedené. Tak tedy prosím, pøijïte se podívat, podpoøte novou
myšlenku a zároveò chci poprosit o toleranci, zaèínáme, sbíráme kontakty,
pøemlouvám farmáøe, takže zpoèátku to nebude tøeba velký trh, ale jen pár
stánkù. Chci spolehnout na to, že se služba bude líbit, a to jak místním, tak
prodejcùm, že se to rozkøikne a èasem rozšíøí.
Budeme se snažit hlídat, aby se sem nedostali lidé, kteøí jsou pøekupníky,
nikoli pøímými pìstiteli a výrobci, kontroly provádí i Agrární komora
a Hygiena. Slibuji si od trhù, že budou pìkným, pùvabným poèinem, který
povede k oživení mìsta i znovunalezení dobrých vztahù mezi èeskými
prodejci a kupujícími, a že to bude pøedevším služba místním.
Co tam bude: pekaøství, uzenáøství, ryby, zelináø, med, oslovili jsme
místního cukráøe, ponìšickou palírnu... Zaèátky bývají tìžké, takže prosím
o trpìlivost a podporu. A pokud se ozvou další místní, kteøí mají co
nabídnout, budu jenom rád...
## Poctivá chu èerstvých domácích potravin a jejich jasný pùvod láká
v souèasné dobì stále více lidí k návštìvì farmáøských trhù, ale i
samotných farem èeských sedlákù. Takzvaný prodej ze dvora totiž
umožòuje prodávat ovoce a zeleninu, maso, èerstvé mléko, sýry a další
výrobky pøímo od farmáøù bez zbyteèného papírování.
Výrobky z místních rodinných farem mají øadu pøedností. Kromì toho,
že jsou vždy èerstvé, máme zpravidla daleko více informací o jejich
výrobcích, než u zboží dovezeného ze zahranièí. »Pøestože se poslední
dobou neustále rozšiøují farmáøské trhy a lidé zaèali dávat pøednost
domácím produktùm, málokdo tuší, kolik zajímavých statkù v jednotlivých
regionech Èeské republiky funguje, a to s prodejem pøímo ze dvora.
Nejrùznìjšími zpùsoby se proto snažíme širokou veøejnost seznámit
s touto možností nákupu èerstvých potravin v jejich okolí. Jedním z nich
jsou napøíklad Farmáøské slavnosti na vybraných rodinných farmách,«
sdìlil Josef Stehlík, pøedseda Asociace soukromého zemìdìlství ÈR.
Obyvatelé Jihoèeského kraje mohou témìø ve všech okresech nakoupit
pøímo ze dvora maso, mléko, sýry, mléèné výrobky èi ovoce a zeleninu.
Pøíslušné farmy mají buï svùj obchod, nebo vymezenou otevírací dobu,
kdy mohou zájemci pøijít a požadované zboží nakoupit. Aby byly ale
všechny výrobky k dispozici, je vhodnìjší návštìvu u farmáøe domluvit
pøedem. Napøíklad na farmì v Ranèicích nakoupíte hovìzí maso z býkù
plemene Aberdeen Angus. Mléko a mléèné výrobky dostanete ve
Volarech, v Bavorovì èi na biofarmì Sluneèná. Vybírat mùžete ze sýrù
a jogurtù z kravského, kozího i ovèího mléka. U Aleše Hròi ve Volarech
zakoupíte i byliny a koøení jako je napøíklad kadeøávek, bazalka, koriandr
èi majoránka. Hovìzí maso získáte také v Borové u Chvalšin èi Nových
Hradech. Nejrùznìjší druhy medu pak koupíte u Švihova. Zeleninu pìstují
v Trhových Svinech. Telecí maso dostanete v obci Stachy a jehnìèí
v Tøeboni. Pro vejce, kachny a slepice zajeïte do Vodòan. Farmáøské
slavnosti se poprvé v letošním roce uskuteèní na farmì Bùžek
v Chlumeèku u Køemže v jižních Èechách. Návštìvníky èekají nejen
farmáøské trhy, ale i bohatý program pro rodiny s dìtmi.
Jihoèeské farmy s prodejem ze dvora
O Aleš Hròa, Mlynáøovice 55, 384 51 Volary, Tel. 388 333 011
Nabídka: biosazenice, byliny, koøení, certifikovaná zelenina (mrkev,
cibule, kadeøávek, bazalka, koriandr, majoránka,…), mléko a mléèné
výrobky, kùzlata a jehòata
Agroturistika: Možnost prohlídky zahrady, chovu ovcí a koz.
O Angus farma Ranèice, Ranèice 3, 370 07 Èeské Budìjovice
E-mail: milan.sebelka@quick.cz, Tel. 387 998 839
www. hluboka.cz

Web: http://angus.unas.cz/
Nabídka: hovìzí maso z býkù plemene Aberdeen Angus
Agroturistika: Možnost ubytování v apartmánech, rekreaèní jízdy na
koních, prohlídka farmy (krávy, telata, konì, ovce, kachny, králíci, psy,
koèky, slepice…)
O Biofarma Sluneèná, Sluneèná 3, 384 51 Volary
E-mail: info@biofarma-slunecna.cz, sonnberg@quick.cz
Mobil: 604 331 278 Telefon: 388 336 108
Web: http://www.biofarma-slunecna.cz
Nabídka: brambory, zelenina, ovoce, kozí, kravské a ovèí sýry, jogurty
a další mléèné výrobky vlastní produkce, maso
Agroturistika: Možnost ubytování v penzionu v blízkosti ekofarmy se
saunou, víøivkou, soláriem. Farma nabízí i dobrovolnické práce na farmì
za ubytování a stravu.
O Ekostatek Ludvíkov, Ekostatek Ludvíkov, 391 33 Jistebnice
E-mail: toze73@seznam.cz , Tel. 381 273 088
Web: http://www.ludvikov.estranky.cz
Nabídka: široký sortiment zeleniny, ovoce, vejce, med
Agroturistika: Možnost ubytování na statku pro pomocníky pøi pracích na
zelináøské zahradì, pøi medobraní, sklizni brambor, naskladòování obilí
O Farma Borová , Borová u Chvalšin 44, 381 01 Èeský Krumlov
E-mail: marcela@kamir.cz, Mobil: 724 059 717, Tel. 380 739 251
Web: http://www.farmaborova.cz Nabídka: hovìzí maso v biokvalitì
Agroturistika: Farmáøi poøádají zábavná setkání s koòmi pro veøejnost,
countrybály a závody.
O František Král, Údolí 123, 374 01 Nové Hrady
E-mail: kralkapinos@tiscali.cz Mobil: 724 218 988 Tel. 386 362 468
Nabídka: po pøedchozí objednávce možnost nákupu hovìzího a pštrosího
masa
O Jan Pintíø – Pošumavské vèelièky, Nedanièky 24, 340 12 Švihov
E-mail: janpintir@seznam.cz
Mobil: 606 905 071
Web: http://www.sweb.cz/sumavskymed
Nabídka: nejrùznìjší druhy medu (kvìtový, lesní, akátový, pastovaný,
maliníkový, jedlový, divoká višeò,…), medovina, propolis, medová
kašièka, oøechy v medu
O Petr a Gabriela Dostálkovi, Veselka 52, 374 01 Trhové Sviny
Tel. 386 321 617 Nabídka: zelenina (mrkve, øedkev, brambory, salát…)
O Eduard Kraml, Jirkalov 57, 384 73 Stachy
E-mail: kramleduard@seznam.cz, info@penzion-biofarma.cz
Tel. 388 428 645, Web: http://www.penzion-biofarma.cz
Nabídka: telecí maso, Agroturistika: Možnost ubytování v penzionu s plnì
vybavenou kuchyní. K dispozici sauna, stolní tenis, ohništì.
O Chov koní Václav Smolík, Branná 56, 379 01 Tøeboò
Tel. 384 723 905 Mobil: +420 777 003 345
E-mail: info@mlynsky-dvur.cz Web: www.mlynsky-dvur.cz
Nabídka: senáž, jehnìèí maso Agroturistika: Možnost ubytování
v penzionu se spoleèenskou místností. Nechybí ani høištì na tenis,
beachvolejbal, golfové odpalištì. Možnost jízdy na koni èi elektrickém
býku.
O Farma KOFA, Bílsko 25, 387 73 Bavorov
Tel. 383 391 891Kontakt: nhcfrantisek@quick.cz
Web: http://kofa.ecn.cz Nabídka: mléèné výrobky z kozího mléka
v biokvalitì (mléko, sýry, tvaroh) Agroturistika: V létì je možné ubytovat
se v kempu ve vlastních stanech èi karavanech.
O Jiøí Kouba, Vodòanské Svobodné Hory 3, 389 01 Vodòany
Tel. 383 382 002 Mobil: 607 771 889 Nabídka: vejce, ovoce, kachny
a slepice Agroturistika: Ekofarma nabízí prohlídky od jara do podzimu.
Farmáøi neodmítají ani zájemce o výpomoc.

Køivonoska – Veteran Rallye
Èasový program
4. 5. od 17 – 20 hodin první èást pøejímky vozù
5. 5. 2012 pøejímka strojù
10.00 rozprava a dotazy
11.00 start soutìže
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Danny
Malé štìnì se nìkomu nehodilo a tak je vyhodil na smetištì…. Pøíbìh
zaèíná jako tolik, tolik jiných. Ale tento má šastný konec a vzbuzuje tak
nadìji a vykouzlí úsmìv. Ètìte dál.
Štìòátko mìlo tu povìstnou trošku štìstíèka, a brzy se dostalo do útulku.
Chvíli to sice trvalo, ale z chlupaté, èerné koule plné špíny a slepené srsti
se vyklubal pejsek podobný plyšovému medvídku. A tak se roztomilé
štìnì dostalo do rodiny s dìtmi, se kterými byli brzy nerozluènými
kamarády. Do svého nového života s lidmi dostal pejsek jméno Danny.
Dannymu se však po nìkolika dnech udìlalo moc špatnì. Nejedl, nechtìl
si hrát, jen smutnì stál u dìtí. Pøivolaný zvìrolékaø konstatoval, že má
život ohrožující nemoc – psinku! Hodní páníèkové se ale tak moc dobøe
starali, že se za pomoci zvìrolékaøe Danny z nemoci vykøesal. Pomalu se
z nìj zaèal stávat pìkný, statný pejsek. Nevydržel sice bìhat tolik jako ti
zdraví, ale s dìtmi si užíval radostné dny, které mu vesele ubíhaly…..
Jenže smùla se na Dannyho pøilepila znovu.
Rodina se náhle musela stìhovat jinam, kde pro nìj nebylo místo. Dìti
jej opouštìly s tìžkým srdcem. Danny zatím zùstal na uzavøeném dvorku
sám, než pro nìj najdou nový domov. Èlenové rodiny za ním sice jednou
za dva, tøi dny jezdili nakrmit ho a probìhnout se s ním, ale to bylo jen na
chvíli a zase byl opuštìný a sám…
Z Dannyho se stal vìtší pes a tak bylo tìžší najít pro nìj nový domov.
Maminka dìtí se nakonec obrátila s prosbou o pomoc na nás. Rodinu jsme
dobøe znali a chtìli jsme pomoci. Jednak rodinì, která si Dannyho s sebou
vzít nemohla a všichni z toho byli dost nešastní, jednak pejskovi.
S manželem jsme si øekli, že ho dáme do volného kotce v naší zahradì
a budeme intenzivnì hledat, kdo by si jej vzal. Sami jsme si ho nechat
nemohli. Máme totiž velkého psa, který je velmi netolerantní k jiným
psùm. Bydlí s námi doma, prostì gauèák, který se o své teplé místeèko
nehodlá dìlit.
Vydali jsme se tedy pro Dannyho. Vzala jsem auto a na pomoc mého
hodného manžela. Vyzbrojeni klíèem od branky a pamlskem jsme dorazili
ke dvorku. V místì po vypadlém suku se v brance náhle objevil èerný
èumák – víc se z pejska do díry nevešlo. Nebyli jsme si úplnì jistí, jaké
pøivítání nás èeká, ale když jsme vstoupili na dvorek, nastalo radostné
kòuèení, bìhání a láskyplné olizování ruky….. Danny byl zkrátka šastný,
že nìkoho vidí. I nakládání do auta tak probìhlo hladce a nikdo by nevìøil,
že to není starý cestovatel. Celou dobu zpùsobnì sedìl a pozornì se díval
z okna; ani jsme o nìm nevìdìli. Mìli jsme však plnou hlavu starostí, jak
pro nìj, pomìrnì velkého psa, najdeme nový domov.
A tentokrát zasáhl šastný osud.
Rodièe mé dobré kamarádky pøišli pøed nìjakou dobou o pejska, který
zemøel stáøím. Maminka kamarádky pøiznala, že se jí po jejich malém,
bílém pejskovi moc stýská a kdyby byl nìjaký, aspoò trochu podobný, ráda
by si ho vzala. Nevìdìla ale, co by na to øekl její manžel, který už prý psa
nechce. Vzhledem k tomu, že jsme vezli domù pomìrnì velkého, jak noc
èerného psa, mìli jsme s kamarádkou oprávnìné obavy, zda má Danny
tady vùbec šanci.
Zatím jsme si ho tedy pøivezli domù, kde si svým milým a klidným
chováním rázem získal celé osazenstvo. Samozøejmì s výjimkou našeho
psa – machánka, který v nìm vidìl nekalou konkurenci. Druhý den
putoval Danny za svými, možná budoucími páníèky a my jsme s velkým
napìtím i nadìjemi èekali, jak to dopadne. (Dalo by se klidnì øíct, že
jsme si kousali nehty!)
A pak kamarádka zavolala.
Maminka se prý nestaèila divit, když se z auta vykutálel velký, èerný
chlupáè, pravý opak jejích pøedstav! Okamžitì si ji ale získal. Okouzlil ji
svým inteligentním chováním a pùvabným zjevem. Tatínek se však k autu
nepøišel ani podívat. Bylo zle. S obavami vedly obì hafíka domù. Tatínek
sedìl u stolu a svaèil; ani se neohlédl. Danny k nìmu pøišel, olízl mu ruku
a zpùsobnì si sedl vedle židle… èekal. Kamarádka i maminka už pomalu
propadaly beznadìji. A pak najednou, aniž se na nìj podíval, podal
Dannymu tatínek kus buchty. Pak se koneènì na sedícího pejska podíval
a pohladil ho. Bylo prý úplnì slyšet rány, jak padaly mamince s
kamarádkou kameny ze srdce. Sláva, Danny mìl domov!
A od té doby dostávám o Dannym jen samé dobré zprávy… Je velmi
uèenlivý, poslušný, pøátelský a vdìèný kamarád. Chodí s panièkou na
houby, nosí za ní košík a všelijak jí pomáhá. Dokonce se nauèil rozvazovat
jí tkanièky! ( Samozøejmì, když je to potøeba) Ráno vyhání slepice, jezdí
s páníèkem na trávu a miluje jízdu v traktoru. Úèastní se každé denní
aktivity. Páníèek tøeba leží pod traktorem a cosi opravuje, Danny tam leží
www. hluboka.cz

s ním. Zpod traktoru tak vykukují dvì nohy a dvì tlapy. Když se nosí døíví
do kamen, Danny také odnosí svùj díl polínek. Stal se souèástí rodiny, kde
ho mají rádi. A ještì nìco. Danny stále miluje dìti. Kdykoliv se v okolí
objeví, rád si s nimi zaskotaèí. Snad vzpomíná na ty »svoje« dìti, které ho
nauèily mít lidi rád…
SOS Animal dìkuje za tento krásný pøíbìh pøíznivkyni našeho sdružení.

6. roèník muzejní noci je letos vìnován rybáøství. V atraktivním prostøedí
loveckého zámku a jeho okolí budou poøádány zábavné a populárnì
nauèné akce, napø. veèerní a noèní plavby po Munickém rybníce, ukázky
a soutìže v pletení sítí, rybolovné technice, ukázky živých ryb v kádích,
historického vymìøování rybníkù, vystoupení ochotnického souboru a
dudácké kapely, tvùrèí dílny a ochutnávky rybích pokrmù.
Upozornìní na podvodnou sbírku a prodej jménem Domova sv.
Anežky!
Domov sv. Anežky, o.p.s. upozoròuje, že v posledních dnech a týdnech
procházejí Hlubokou nad Vltavou prodejci, kteøí prodávají drobné
pøedmìty nebo vybírají peníze od kolemjdoucích jménem Domova sv.
Anežky èi v jeho prospìch. To se však nezakládá na pravdì, jde o
podvodné jednání a lživé informace. Domov sv. Anežky tímto zpùsobem
v žádném pøípadì nesbírá finanèní prostøedky na svoji èinnost. Poulièní
prodej neprovádíme a v souèasné dobì nerealizujeme také žádnou
veøejnou sbírku. Prosíme všechny, kteøí se s tímto jednáním a prodejem
setkají, aby co nejdøíve informovali Domov sv. Anežky tak, abychom
mohli uskuteènit kroky potøebné k úèinnému zamezení takového podvodu.
Domov sv. Anežky, o.p.s. (www.anezka-tyn.cz) prodává své výrobky
pouze prostøednictvím prodejny U svaté Kateøiny, eshopu nebo pøímým
odbìratelùm na základì øádné objednávky, pøípadnì v rámci oficiálních
prodejních akcí nebo trhù.
Velmi nás mrzí, že se nìkdo pøiživuje na dobrém jménì Domova
sv. Anežky a podvádí obyvatele Hluboké nad Vltavou. I proto budeme rádi
za každou informaci, která umožní toto jednání postihnout.
Za Domov sv. Anežky, Mgr. Jan Šesták, Ph.D., øeditel spoleènosti
Tel.: 603265491, Email: anezka@anezka-tyn.cz
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Kam za kulturou:
PANORAMA
Vstupenky možno rezervovat nebo zakoupit
v pracovní dny od 8.00 – 10.00 hodin, nebo
1 hodinu pøed zaèátkem pøedstavení. Rezervované
vstupenky nutno vyzvednout nejpozdìji 30 minut
pøed zaèátkem pøedstavení, poté budou uvolnìny k
prodeji !!! tel. + fax: 387 966 170 nebo 774 457 269

# pátek a sobota 4. a 5. kvìten – Pùlnoc
v Paøíži. USA/Španìlsko 2011. Komedie/
romanický/fantasy. Paøíž se mu odhalí v jiném
svìtle … Hrají: Owen Wilson, Rachel
McAdams, Marion Cotillard. Režie: Woody
Allen. Pøístupný od 12 let – èeské titulky!!
# pátek a sobota 11. a 12. kvìten – Útìk ze
Sibiøe. USA/Spojené arabské emiráty 2010.
Drama podle skuteèné události z roku 1940
o útìku mezinárodní skupiny z Gulagu …
Hrají: Jim Sturgess, Colin Farrell, Ed Harris.
Režie: Peter Weir. Pøístupný od 12 let – èeský
dabing!!!
Hurááá!!! – Zaèínáme promítat
s digitalizací kina Panorama
17.5.od 18.00 – 18.45 hodin možnost
prohlídky do promítací kabiny – využijte
jedineèné pøíležitosti.

létáním a mezi letci všeho druhu. Nejen o
letadlech, padácích, obloze a létání, ale také
o lidech, hazardu, sexu a jiných bájích a mýtech,
které známe všichni. A jestli vás to táhne na
oblohu a nevíte proè? nebo naopak máte z
takového nápadu pøímo hrùzu, pøijïte se
dozvìdìt víc. Tøeba i o sobì :-)
Vypráví Míša Machartová pilotka, instruktor-ka
a maminka a teta podobnì ulítnutých dìtí
Vstupné je dobrovolné a výtìžek je urèen pro
dìtský letecký klub AERO Juniors Klub
# støeda 9. kvìtna – Cestujeme... »Havajské
ostrovy« Slovem i obrazem nás provede Michal
Hovorka 17.00 hod. Tentokrát se sejdeme v
restauraci »Rosa.«
# støeda 23. kvìtna – Vysokofrekvenèní
elektromagnetická pole – reálná hrozba pro
lidské zdraví? Ing. Radomil Hradil.
Beseda o pùsobení mobilních telefonù v naší
blízkosti. V 18.00 hod.
# ètvrtek 24. kvìtna – Jarní koncert
pìveckého sboru Slavíèci z Hluboké.
Sbormistr: Irena Martincová. Klavírní
doprovod: František Èernoch. V 17.00 hod.

# soboty

Zaèátky pøedstavení v 19.00 hod.
DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
# nedìle 20. kvìtna – Piráti. USA/Anglie
2012. Pohádka/rodinný. Co se pøihodí bandì
smolaøských pirátù, kteøí chtìjí vyhrát cenu
»pirát roku« … 17.00 hod. Režie: Peter Lord,
Jeff Newitt. Pøístupný – èeský dabing!!

Komorní scéna
støeda 2. kvìtna – »O létání trochu jinak«
slovem i obrazem nás provede Michaela
Machartová.17.00 hod.
Pøednáška jako vyprávìní o tom, na co
všechno se dá pøijít, když prožije žena život

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
Výstavy
Mezinárodní keramická sympozia 1966 - 2011
- stálá expozice
1. 5. – 15. 7. Iva Ouhrabková / Jan Benda
1. 5. – 30. 9. Ústav umìní a designu
Západoèeské univerzity v Plzni
(ateliér keramického designu)
1. 5. - 30. 9. Ludìk Míšek
Výstavní sály otevøeny dennì:
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihoèeská galerie
/ duben – øíjen 9.00 – 18:00
Èeské Budìjovice / Wortnerùv dùm / 9:00 –
18:00. Každou nedìli a ve státní svátky volný
vstup do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!
Centrum Volného èasu Poškolák chce tímto
podìkovat AJG Hluboká nad Vltavou. Dne
12. 3. 2012 jsme s Pøímìstským táborem
navštívili výstavu v AJG. Velice nás potìšil
nový pøístup k dìtským návštìvníkùm formou
pracovních sešitù,do kterých si dìti dokreslovali
èi dopisovali odpovìdi na rùzné otázky.
Dìti odcházely nadšené z nevšedního zážitku
a s hlavou plnou nových vìdomostí.
Valerie Chromá DiS. øeditelka Cvè Poškolák

Biograf
# ètvrtek 17. kvìten – Probudím se vèera. ÈR
2011. Komedie/sci-fi. Promarnil svou životní
lásku a vrací se do minulosti v èase …
Hrají: Jiøí Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek.
Režie: Miroslav Šmídmajer. Pøístupný.
# pátek a sobota 18. a 19. kvìten – Líbáš jako
ïábel. ÈR 2012. Komedie/romanický
Každý si žije svùj život, ale minulí partneøi
zaèínají scházet… Hrají: Kamila Magálová,
Oldøich Kaiser, Jiøí Bartoška. Režie: Marie
Poledòáková. Pøístupný.
# pátek a sobota 25. a 26. kvìten – Vrásky
z lásky. ÈR 2012. Drama/komedie. Pøed
operací potkává dávnou lásku, která mu
pøipraví napínavé chvíle… Hrají: Radoslav
Brzobohatý, Jiøina Bohdalová.
Režie: Jiøí Strach. Pøístupný.

Wortnerùv dùm AJG v È. Budìjovicích
Výstavy
Bohuslav Reynek / Don Quijote – do 24. 6.
Pøednáškový cyklus:
15. kvìtna od 17 hodin
»Lucas Cranach a osud jeho oltáøe ve
svatovítské katedrále«
Pøednáší: PhDr. Michal Šronìk, CSc. (Ústav
dìjin umìní FF JU)

Galerie Knížecí dvùr

12. a 26. kvìtna – Farmáøské trhy.
Pozvánka na zaèínající novou službu pro
obèany mìsta!!! Námìstí ÈSLA Hluboká nad
Vltavou (pod kostelem) 8.00– 13.00 hod.

Jiøí Müller – grafika, kresby
21. 4. 2012 – 18. 5. 2012
sobota 19. 5. 2012 v 16 hodin
– Jitka Baliharová, Oldøich Pøibík
František.PON – vernisáž výstavy

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
Hluboká
Výstavy
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství – stálá
expozice
Èeské sochaøství 20. století - stálá expozice
Flámské a holandské malíøství 16.–18. století –
stálá expozice
19. 5. – 30. 9. František Muzika / Vernisáž
výstavy 19. kvìtna od 11 hodin
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