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h ÚVODNÍK h
Tuhle pøíhodu, co si o kousek dál pøeètete, napsal mùj bratranec, který je od dìtství nezøízeným
milovníkem železnic a vlakù. Jako dítì skoro nevstal od svých pikovláèkù, návštìvy Budìjovic
trávil na železnièní lávce, odkud si ho rodièe pøi odjezdu z mìsta vyzvedávali. A jako zralý muž
si nyní pronajal opuštìný drážní domeèek poblíž Prahy a dává ho do kupy. Romantika až na pùdu,
viz. autentické foto. Koleje pod okny, nicménì práce jak na kostele. Ale nic nevyváží ten pocit,
splnìný sen – prostì je z nìj vechtr, i když se musí živit jinak než železnièáøsky...
A teï ta pøíhoda...
... Jen na okraj, pod popínavým vínem jsem mìl dva plchy obecné. Teï už jen jednoho...
Ráno jsem si dal batoh ven na sesli a on tam jeden s pøirozenou zvìdavostí vlezl. Nièeho jsem si
nevšimnul, zapnul zip batohu a vybìhnul stihnout vlak – mám to daleko :- ), 50 metrù. V panáku
pøijde prùvodèí a chce opencard, rozepínám batoh a z nìho se dere pan plch, pravím – já to za nìj
zaplatím, plch bere èáru, lidé nevìøí, prùvodèí dìlá, že nic nevidí, plch mizí kdesi pod sedáky a já
vystupuju na Holešovicích bez nìj, plch odjíždí do Libnì...
Tak takhle jsem odvezl plcha z jeho ráje, celej den jsem z toho byl špatnej...
Veèer jsem šel radìji do literární èítárny mezi intelektuály na panáka (to ještì nebyla prohibice)
a svìøuju se jim se svým trápením – prý to tak mìlo bejt, sám si zvolil zmìnu destinace, øekli...
Já jen vím,že jsem si toho rána mìl zapnout batoh radši už v kuchyni.
Ale kluci øíkali, že v Libni založí novou kvetoucí plší kolonii a že už asi nechtìl bejt s paní
plchovou... Že by ??
Pøipadá vám dnešní úvodník roztomilý – ale... takový neaktuální? Tìch dùležitých témat okolo...
Inu ano. Taky bych ráda vìštila z køišálové koule a øekla vám dopøedu, jestli náš pan starosta
uspìje ve volbách a stane se hejtmanem našeho kraje, nebo ne. A jestli se pak z celého kraje stane
místo nejlepší k životu, jako už se stala Hluboká a mìsto Písek podle studie jedné agentury. Nebo
jestli starostou u nás bude potom ten èi onen. Nebo tøeba ta a ta?
Ale neøeknu. Protože nevím.
Ve chvílích, kdy se bojíme si dát fránka na zdraví, protože místo zdraví mùže pøijít smrt, myslím
na to, že jsou kolem nás lidi, kteøí se nebojí u vidiny penìz riskovat životy druhých. A je mi to líto.
V zemi, kde se za burèák vydává jakákoli šáva zkvašená umìle kvasinkami, mají prodejci zøejmì
radost, že vám po nákupu u nich bude zle. Tam, kde výrobky s názvem dìtská paštika a šunka mají
takový obsah, že byste je nedali ani psovi, pøestáváte vìøit, že dotyèní výrobci kdy ucítili by jen
závan mateøského èi oteckého citu.
V Èesku, kde se i vozíky pro invalidy prodávají s astronomickou pøirážkou, pøestanete vìøit ve
smysl vìty kdysi vyslovené: Miluj bližního svého jako sebe samého. Díky aféøe ohrožující nás na
zdraví i životì, jako by politika pøestala být pro národ zajímavá. Ale ona zajímavá je.

Právì proto, aby aféry nebyly a neohrožovaly
nás na životì. Protože stát jsme my a stát nás
má umìt ochraòovat. A evidentnì na to nemá
ty správné osobnosti. My hluboètí letos máme
pøíležitost, volit do vedení kraje lidi, které
osobnì známe. A už Tomáše Jirsu, nebo
Karla Poborského. Což vidím jako výhodu,
kterou tøeba jinde nemají... A mùže to být
dùvod jak pro zvolení, tak proti zvolení.
Inu, uvidíme, jak bude po volbách.
Pøeju plchovi, aby mu ta razantní zmìna
životních okolností pøinesla zmìnu k lepšímu.
A totéž pøeju pøi pøípadném volebním úspìchu
našemu starostovi. Ještì víc, pøeju si, aby ta
event. zmìna pøinesla nìco i nám, potažmo
celému Jihoèeskému kraji.

h ZPRÁVY Z RADNICE h
h SPOLEÈENSKÁ KRONIKA h
BLAHOPØÁNÍ:
Mìstský úøad Hluboká nad Vltavou blahopøeje obèanùm,
kteøí v mìsíci øíjen 2012 oslaví významná výroèí.
Rychetská Karolina
Urban Stanislav
Plíhalová Božena

Hluboká
Hluboká
Bavorovice

92 let
75 let
75 let

V mìsíci øíjnu oslaví 50 let spoleèného života
»Zlatou svatbu« manželé Václav a Anežka Zumrovi
z Hluboké nad Vltavou.
Do dalších let pøejeme všem dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.
Narodili se
Michal Joza
Purkarec
Petr Klabouch
Hluboká
Štìpánka Ládová Hluboká
Opustili nás
Václav Brùha
František Müller
Vratislav Líkavec
Václav Kovaøík

Kostelec
Munice
Hluboká
Hluboká

Oznámení o dobì a místu konání voleb
do zastupitelstva Jihoèeského kraje
Starosta mìsta Hluboká nad Vltavou podle § 27, odst. 1, zák. è. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, oznamuje:
1.Volby do zastupitelstva Jihoèeského kraje se uskuteèní
v pátek dne 12. øíjna 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu dne 13. øíjna 2012 od 08,00 hodin do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb je :
v okrsku è. 1 – Hluboká nad Vltavou – Mìsto I
Volební místnost v zasedací místnosti Mìstského úøadu Hluboká nad Vltavou.
v okrsku è. 2 – Hluboká nad Vltavou – Mìsto II, volební místnost v budovì Základní
školy Hluboká nad Vltavou, Karla Èapka 800,
v okrsku è. 3 – Hluboká nad Vltavou – Zámostí
volební místnost v Budovì Podniku místního hospodáøství Hluboká nad Vltavou,
v okrsku è. 4 – Bavorovice, volební místnost v nové hasièské zbrojnici, Bavorovice
122,
v okrsku è. 5 – Munice, volební místnost v Restauraci Krèma, Munice 24,
v okrsku è. 6 – Purkarec, volební místnost ve Voraøském muzeu, Purkarec 86
v okrsku è. 7 – Kostelec, volební místnost v Základní škole, Kostelec 17
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rukopisy a fotografie nevracíme. Anonymy neuveøejòujeme. Dìkujeme za vaše informace, upozornìní èi zprávy, které nám poskytnete.
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3.Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní obèanství Èeské republiky, platným obèanským prùkazem nebo
cestovním pasem Èeské republiky. 4. Volièi budou dodány nejpozdìji
3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliè mùže
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. K zajištìní poøádku
a dùstojného prùbìhu hlasování v místnosti pro hlasování je každý
povinen uposlechnout pokynù pøedsedy okrskové volební komise. 6.
Každý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru urèeného
pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní. 7. Voliè mùže požádat ze závažných dùvodù
(zejména zdravotních) mìstský úøad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební
komise v takovém pøípadì vyšle k volièi své dva èleny s pøenosnou
volební schránkou. 8. Volièský prùkaz opravòuje k zápisu do stálého
seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je
voliè pøihlášen k trvalému pobytu. Ing. Tomáš Jirsa, starosta mìsta

Kde se žije nejlépe?
# V Písku a v Hluboké nad Vltavou, pohranièí je na tom o dost hùø
Z hlediska podmínek pro život dosahují v souhrnu lepších hodnocení
mìsta v Èechách než na Moravì, uvádí studie spoleènosti KPMG Èeská
republika, jejíž výsledky byly zveøejnìné v záøí. V Èechách si vedla lépe
mìsta na jihu, støedu a východì republiky, horších výsledkù dosáhlo
pohranièí.
Pøi posouzení politického klimatu, demografických a
socioekonomických ukazatelù, dopravní infrastruktury, obèanské
vybavenosti i nabídky volnoèasových aktivit dosahovala rovnìž
moravská mìsta o nìco lepších výsledkù na jihu než na severu. Mezi
støednì velkými mìsty s 20 až 50 tisíci obyvatel byl nejlépe hodnocený
jihoèeský Písek. Mezi malými mìsty s poètem obyvatel od dvou do šesti
a pùl tisíce nejlépe obstála Hluboká nad Vltavou.
Mezi malými ani støednì velkými mìsty nezískalo v celkovém
hodnocení zlatý pohár èi diamantové ocenìní žádné moravské mìsto.
Naopak èeským mìstùm byla v obou skupinách udìlena dvì diamantová
ocenìní pro nejlépe hodnocená mìsta a osm zlatých pohárù.
Podle studie mìla na umístìní mìst nejvìtší vliv pøedevším
demografická a socioekonomická kritéria. Mezi nimi byl posuzován
napøíklad poèet narozených dìtí, podíl seniorù, saldo migrace, podíl
vysokoškolsky vzdìlaného obyvatelstva, obydlenost domù a bytù, bìžné
výdaje mìsta na obyvatele, kapitálové pøíjmy a výdaje mìsta na
obyvatele, ale také míra nezamìstnanosti èi kriminalita. Dalším dùležitým
parametrem bylo politické klima v období 2001 až 2011.
»Studií chceme pøedevším pomoci zástupcùm vedení mìst
identifikovat silné a slabé stránky života v jejich mìstì a obhájit kroky
zvyšující jeho atraktivitu,« øíká Ondøej Špaèek z KPMG Èeská republika
a dodává: »Už dnes se mìsta zaèínají pøipravovat na èerpání dotací ze
strukturálních fondù Evropské unie pro programovací období 2014 až
2020. Kvalitní analýza situace ve mìstech a potøeb jejich obyvatel by
mìla zástupcùm mìst pomoci nasmìrovat plány správným smìrem.«
Do prùzkumu mìst v Èeské republice bylo zahrnuto 30 mìst z celé
Èeské republiky. Patnáct obcí bylo ve velikosti 2000 až 6500 obyvatel
(Bojkovice, Broumov, Hluboká nad Vltavou, Horní Jelení, Horní
Slavkov, Kojetín, Mníšek pod Brdy, Nová Bystøice, Nýrsko, Podboøany,
Pøibyslav, Strážnice, Telè, Vítkov, Železný Brod) a patnáct støednì
velkých s 20 000 až 50 000 obyvatel (Blansko, Èeská Lípa, Dìèín,
Chomutov, Chrudim, Klatovy, Krnov, Mladá Boleslav, Otrokovice,
Pelhøimov, Písek, Pøerov, Sokolov, Tábor, Trutnov). Hodnoceno bylo
období let 2001 až 2011. Sbìr dat probíhal v èervnu až srpnu 2012.
Autor: EuroZprávy.cz / jš / Mfx
OZNÁMENÍ
Mìsto Hluboká nad Vltavou hledá pracovníka na místo
vedoucího mìstského koupalištì.
Pøihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte v termínu do
3.10.2012 na adresu: Mìstský úøad, Masarykova 36, 37341
Hluboká nad Vltavou. Bližší informace podá tajemník MÚ
na è. tel. 387 001 322, 387 00 1333.

www.hluboka.cz

29. záøí v 17.00
se v Bavorovicích
slavnostnì otevøel nový
Obecní dùm s hasièárnou.
Skvìle stmelený kolektiv
bavorovických hasièù
a obèanù obce tak získá
dùstojný stánek
se spoleèenskou místností
a knihovnou. Blahopøejeme,
a a se jim pod novou støechou dobøe daøí.

Obec Líšnice
si postavila letní stánek
Osadní výbor v Líšnici se v loòském roce rozhodl, že si uprostøed návsi
postaví letní posezení v podobì zastøešené letní pergoly, i s krbem.
A tak si jejich obèan, èlen OV a zároveò èlen rady a zastupitelstva mìsta
Hluboké nad Vltavou, pan primáø MUDr. František Toušek, vzal celý
projekt na starost, a také jej v zastupitelstvu prosadil. Tedy se èleny OV
spolu s líšnickými obèany loni v èervenci do akce z velké èásti
svépomocnì a brigádnicky pustili a letos 15. záøí se oficiálnì otvíral.
Je to krásné dílo, za které se líšniètí opravdu nemusí stydìt.
Pøedseda OV pan Jan Pour pozval na otevøení stánku nejen zastupitele
Mìsta Hluboké p. Váchu, se kterým po úvodní øeèi za zvuku slavnostních
fanfár pøestøihli pásku, ale také zástupce osadních výborù. Ve své úvodní
øeèi pøedseda pan Pour hlavnì podìkoval všem Líšnickým, kteøí se na
akci podíleli a kteøí brigádnicky zdarma odpracovali kolem 400 hodin.
Poté pozval všechny pøítomné ke slavnostní veèeøi ke stolùm, kde se
podával výborný zvìøinový guláš s chlebem a dobrým piveèkem.
K tomu vyhrávala 4 èlenná kapela »Kameòáci,« se kterou jsme si rádi
zazpívali nejen my, úèastníci, ale o nìco pozdìji, kde se vzal tu se vzal
i sám pan starosta Tomáš Jirsa, který samozøejmì nepøijel s prázdnou,
neb mu z kapsy láhev èouhá, jak se zpívá v písni »Šumaø Bárta« a také
sám ji pøítomným rozlíval. Je hezké, že se umí zbavit svých funkèních
starostí a že si s námi i zazpíval a nikam nepospíchal, jak už to u nìho
bývá. Protože jsem byl také pozván za Ponìšice i s panem Novotným,
chci za pozvání podìkovat OV Líšnice.
Za nás oba mohu øíci, že se jim akce opravdu povedla a pøejem jim,
aby si tohoto zastøešeného stánku opravdu užili, aby jim ho potulní
vandalové nenièili. Vždy dokázali svépomocí dílo, na
které mohou být pyšní zrovna tak, jako my Ponìšiètí na
svou »Kovárnu,« kterou jsme pøed 20 v roce 1992
zrekonstruovali a tentýž rok v srpnu otevøeli. Nám
zástupcùm Ponìšic se vaše dílo líbilo a oslava, která
zajisté skonèila v pozdních noèních hodinách byla pro nás
nezapomenutelná.
Za OV Ponìšice Josef Havlíèek
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Vinobraní 15. záøí a pøátelé z Neustadtu na návštìvì
Jihoèeské slavnosti vína tentokrát zaèaly
prùvodem na námìstí až po obìdì. V èele
jel koèár s Karlem IV., a jeho historická
družina, jako obvykle pøedstavovaná
hereckým spolkem Køíž-žáci,
Na Hluboké ten den teklo víno proudem
a mnozí také ochutnali z letošní úrody
hroznù z naší vinice pod Knížecím dvorem.
Víkend u nás ve mìstì trávila i skupina
pøátel z partnerského mìsta Neustadt an der
Aisch a protože s sebou mìli velkou
dechovou kapelu, kráèeli a hráli v prùvodu
do kroku našim sportovcùm, baráèníkùm,
èlenkám pìveckého sboru Záviš i našim
mažoretkám. Ty se všem líbily, holèièky slavnostnì pochodovaly, jak ty malé, tak ty vìtší... a hosté žasli,
kolik princezen se u nás ve mìstì narodilo.
Starostové, náš Tomáš Jirsa a neustadský Klaus Meier, pozdravili hosty a z rukou panovníka tradiènì
pøevzali vzorek letošních vinných hroznù... Víno na Hluboké už znovu roste od roku 2004, a to právì
zásluhou neustadských, jejich kraj totiž víno také pìstuje. A stejnì tak kapry, jako my...
Na trhu se stánky bylo možné zakoupit perníky, masné dobroty firmy Mauz z Hluboké, døevìné
hraèky a proutìné koše, sýry a samozøejmì rùzné jiné dobroty. Pravda je, že ne každý burèák je skuteènì
burèák, a zøejmì i proto nìkteré po jeho požití zabolelo bøíško. Škoda, že náš národ prožívá právì velké
rozèarování nad tím, že našinec zkouší prodat cokoli, bez ohledu na zdraví spolubližních.
Právì vyhlášená prohibice tak trochu nás všechny pøimìla k zamyšlení. Hosté z Neustadtu zalitovali,
že si nemohli odvézt oblíbenou becherovku. Ale na pøíjemném odpoledni nepøíjemnosti tolik radosti
neubraly, na pódiu hrála Václavanka a neustadská kapela Frankenland, a také houslistka Lenka
Nìmcová.
Neustadští ten den navštívili zámek a vyšplhali na vìž, k veèeøi si pochutnali na výborném seleti
v restauraci L Clubu u Lacinù. Stojí za zmínku, že jsou Lacinùm vìrní, nebo se zde ubytovávají pøi své
každé návštìvì. U Lacinù letos v srpnu završili 20.výroèí existence a jejich selátka jsou vyhlášená.
Tentokrát se porcování ujal pan starosta Klaus Meier a paní Lacinová.
K dobré veèeøi zahráli a zazpívali hostùm dìti Katky Hylenové a Blanky Souchové. Lidové písnièky,
tak, jak se je snaží hroznìjovický spolek Dobromysl
udržovat v pamìti svých dìtí, se hostùm moc líbily. Je
dobøe starat se o to, aby tradice nebyly zapomenuty a bylo
milé pozorovat, s jakou radostí dìti hrají na malou
harmoniku i klarinet a krásnì zpívají.
Díky návštìvì mìsto také otevøelo výstavu fotografií
Haralda Munzingera a dokumentù, které krásnì ilustrují
èas, který už naše mìsta spolu prožila. Pozdìji bude
umístìna do pøízemí Panoramy. Alespoò porovnáme, jak
se 15 let zapsalo do našich oblièejù – a kolik spoleèných
zážitkù jsme spoleènì absolvovali. Neustadští se tìší
z úspìchù Hluboké, dokáží z povzdálí lépe sledovat, co
všechno Hluboká dokázala. A slíbili nám krásný dar:
kamennou lavièku s našimi vytesanými kapry a kozlem,
který je zase jejich mìstským symbolem. Lavièka bude
vítat u pøístavištì unavené pocestné a pøi své pøíští
návštìvì nám ji pøivezou.
Máme se tedy všichni na co tìšit.

Termíny výlovù vybraných rybníkù
Podzim 2012
Datum
8. – 9.10.
15. – 16.10.
28. – 30.10.
4. – 8.11.
12. – 14.11.

Rybník
Voblánov
Blatec
Munický
Dehtáø
Volešek

Katastr. území
Dívèice
Dívèice
Hluboká/ Vlt.
Dehtáøe
Plástovice

Výmìra v ha
61,34
97,45
118,47
260,67
142,6

Návštìvníky upozoròujeme, že z technických dùvodù mùže dojít
ke zmìnì plánovaného výlovu nebo zkrácení doby výlovu rybníka.
Pøípadné informace o zmìnách získáte na tel. èísle: 387 789 411.
Rybáøství Hluboká cz. s.r.o., Tyršova 681, 373 41 Hluboká/ Vltavou
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Voraøská obec získala mezinárodní ocenìní
Asociace voraøských spolkù sídlící ve Španìlsku potìšila a vyznamenala Purkarec. Udìlila
purkareckým letos v létì na slavnosti 110. výroèí spolku Vltavan Purkarec v Èesku jedineèný
titul »voraøská obec.«
Hosty slavností se tak v srpnu stal viceprezident Mezinárodní voraøské asociace Franjo
Maralochnik ze Slovinska, pøijeli i hosté z Polska. Samozøejmostí byla úèast prezidenta spolku
Vltavan Èechy, ing. Jaroslava Camplíka. Vltavan Èechy sdružuje všechny naše voraøské spolky
(Praha, Davle, Štìchovice, Purkarec). Souèasným pøedsedou spolku Vltavan Purkarec je Michal
Bárta.
Pøi této pøíležitosti jsem se sešla s panem Františkem Nedbalem, autorem novì rozšíøeného
vydání knížeèky Spolek Vltavan & Purkarec v promìnì èasu. V této knížce najdete fundovaný
popis historie voroplavby a spolku Vltavan až k souèasnosti, vèetnì promìn samotné obce
Purkarec a spoustu dobových fotografií a pohlednic.
Ptala jsem se pana Nedbala, jakou èinnost vyvíjí voraøský spolek v Purkarci ?
Jezdíme každým rokem na setkání voraøských spolkù. Navštívili jsme Španìlsko, Rakousko, Itálii,
v Nìmecku jsme byli dvakrát. Asociace sdružuje 33 èlenských spolkù, je zajímavé poznávat jiné
zemì a zvyklosti podobných spolkù. Letos jsme necestovali, ale pøipravovali oslavy 110. výroèí
spolku.
V Èechách už najdeme poslední plavecké 4 spolky – v Purkarci, a pak Davli, Štìchovicích
a Praze. Ne že by se v døívìjších dobách nesplouvaly i jiné øeky, než jen Vltava. Pan Nedbal øíká,
že se plavívala Otava, dokonce Lužnice, i po Nežárce se splavòovalo, Sázava, to jsou všechno øeky,
kde se dopravovalo døíví po vodì.
Èeské spolky se jednou za pár let scházejí, udìlají parádní pochod v uniformách, nebo se
zúèastòují místních oslav, tak jako purkarecké plavecké uniformy ozdobily prùvod naším mìstem
naposledy pøi vinobraní.
Pan Nedbal lituje, že není vyvíjena širší èinnost vydavatelská, publikaèní, která by voraøské
spolky více prezentovala veøejnosti. Je velká škoda nevyužít potenciálu, kterým napøíklad obec
Purkarec disponuje.
Titul, který Purkarec získal, je hezký, ale záleží na nás, jak se budeme vìnovat využití možností,
které máme díky bohaté historii plavectví, øíká pan Nedbal. Máme muzeum, což nám k ocenìní
pomohlo – je dùležité viditelnou formou udržovat povìdomí o voraøství v obci. Expozici by ale
bylo potøeba aktualizovat, obnovit, pokud možno rozšíøit. Muzeum není trvale otevøeno, to je také
škoda. Existuje projekt na pùdní vestavbu, která by muzeum rozšíøila a pak by se dala vylepšit
napøíklad vystavením artefaktù bývalé firmy pana Šíleného z Týna nad Vltavou. Tehdy tam
vybudoval za I. republiky první ryze èeskou lodìnici, která stavìla lodì a šífy. Byl podobnì
úspìšný podnikatel, jakým byl v zaèátcích budìjovický Lanna. Potomek rodiny Šílených dnes žije
u Strakonic a od nìj mám spoustu zajímavých materiálù, má shromáždìné množství fotografií,
písemností, velké zajímavosti... Bylo by dobøe, aby se dostaly i na veøejnost.
Pokud se nyní splavòuje Vltava, znamená to tøeba, že by ji zase mohli proplout i vory?
Mohly. Urèitì. Rádi bychom nìco vymysleli, ale už nás pøedbìhli napøíklad ve Štìchovicích. Firma
Less dala døevo, postavili vor a letos plavali až do Hamburku. Na sestavování voru se pøijel
podívat jeden z posledních voraøù, pan Václav Husa. Ve struènosti, povedlo se jim sestavit vor ze
120 klád, 90 metrù dlouhý a podnikli 760 km dlouhou plavba ze Štìchovic do Hamburku.
(Podrobnosti na www.vor2012.cz)
Omladina se do našeho purkareckého spolku pøíliš nehrne, táhnu to vìtšinou já a teï i pan Bárta,
je z voraøské rodiny, jeho dìdové plavali, takže má k tomu øemeslu hezký vztah. K dispozici je
napøíklad ještì originální purkarecká kronika od pana Vondráška, velké postavy Purkarce, já sám
se vìnuji sbírání rùzných dokumentù a dokladù spojených s plaveckou historií Purkarce. Je škoda,
že se hodnì starých dobových fotografií a materiálu, vìcí souvisejících s historií voroplavby
zlikvidovalo, ztratilo. Doklady o voraøském øemesle byly v Purkarci skoro v každé chalupì.
Dneska je jiná doba, ale zapomínat na tìžkou práci a plavecké umìní našich dìdù by se nemìlo.
Spolek VLTAVAN Purkarec, www.vltavan.cz
Pøedseda: Michal Bárta
Historie spolku Vltavanu Purkarec
Spolek Vltavan Purkarec je jedním ze ètyø stejnojmenných spolkù – Vltavan Praha
(založen 1871), Vltavan Davle (1897) a Vltavan Štìchovice (1898).
Založen byl v roce 1902 jako spolek vzájemnì se podporujícími lesními dìlníky,
plavci, rybáøi a pobøežními pøi úmrtí, úrazech a nemoci.
Svou první slavnost tzv. "Zaražení spolku" spolek poøádal 15. srpna 1902.
První historický prapor si èlenové poøídili v r. 1903
a slavnostnì byl vysvìcen v kostele sv. Jiøí dne 15.8.1903.

www. hluboka.cz

Poslední foto, stojící z leva: starosta mìsta
Hluboké n/Vlt. ing. Tomáš Jirsa, prezident
Vltavanu Èechy ing. Jar. Camplík, s
mikrofonem víceprezident Mezinárodní
voraøské asociace Franjo Maralochnik ze
Slovinska a se šerpou pøedseda spolku Vltavan
Purkarec Michal Bárta.

PØENECHÁNÍ OBECNÍHO
BYTU DO NÁJMU
na dobu neurèitou
byt na Masarykovì ul. è.p. 1, Hluboká nad
Vltavou, byt è. 2, ve 2. podlaží (ve zdravotním
støedisku) I. kategorie, vytápìní – elektrické
pøímotopy, TUV – el. bojler, 3+1, cca 90 m2
vèetnì sklepa.
Minimální výše smluvního nájemného z
bytu: 71 Kè/m2 mìsíènì (bez služeb)
Lhùta pro podání nabídek: do 22. øíjna 2012
O byt se mohou ucházet pouze obèané mìsta
Hluboká nad Vltavou, kteøí nemají vlastní byt,
jsou zapsaní v seznamu uchazeèù o byt
a pøedloží ve stanoveném termínu svoji
písemnou nabídku. Byt bude byt pøidìlen
zájemci, který nabídne nejvýhodnìjší výši
smluvního mìsíèního nájemného.
Více informací na Mìstském úøadu Hluboká
nad Vltavou. O pøidìlení bytu rozhodne rada
mìsta Hluboká nad Vltavou. Prohlídka bytu je
možná. Info MÚ nebo PMH.
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Ferda a Ferda
Motto:
Dámy, když muž øekne, že nìco opraví, tak to taky udìlá.
Není tøeba mu to každých šest mìsícù pøipomínat...
Milé ženy, pokud vám tohle motto není v praxi neznámé,
zvednìte telefon a zavolejte si Ferdu a Ferdu. Tohle
libozvuènì znìjící spojení jmen vám mùže pøipomenout seriál
filmù Lucie, (postrach ulice), která takhle láskyplnì øíkala
svým chobotnièkám z plastelíny. Ale v našem provedení jsou
oba Ferdové chlapi udìlaní jak se patøí a své pojmenování
volili spíše s odkazem na kladného hrdinu – pilného Ferdu mravence,
který zvládal práce všeho druhu.
A to tedy oni umí.
# Hodinový manžel – to jsou veškeré služby drobných domácích prací,
které žena nezvládne a manžel na nì nemá èas a nebo je tak øíkajíc
trochu nešika? Chápu to správnì? Pøesnì tak. Máme tam opravy
elektriky, malování, sekání trávy, výmìnu záøivky, sestavení nábytku.
Zkontrolujeme vám auto, pøehodíme pneumatiky. Vyèistíme okapy.
Ostøíháme keøe. Povìsíme obraz. Vyèistíme odpad. Neušklíbáme se nad
žádnou prací. Co je potøeba udìlat, udìláme. Pokud se jedná o odbornìjší
práce, související tøeba s elektøinou a podobnì, vyšleme na ni
nasmlouvané kolegy, kteøí mají oprávnìní tyto práce provádìt.
# Jak rychle pomùžete? Snažíme se, aby to bylo co nejdøív – když
nemáme pøíliš nabitý diáø, vìtšinou to zvládneme do druhého dne, do
dvou dnù... Pracujeme samozøejmì tøeba i k veèeru, do pozdnìjších
hodin. Jsme prostì pøipraveni témìø 24 hodin dennì. Je to sice na úkor
toho, že naše vlastní manželky nás obèas vidí poskrovnu, ale snažíme se,
abychom veškerou klientelu uspokojili co nejkvalitnìji a nejrychleji.
Máme rozlišenou nabídku na rùzné okruhy prací, na vìtší rozsah
stavebních prací si samozøejmì musíte najmout firmu, ale všechno to, co
by doma dokázal udìlat šikovný manžel, prostì zvládneme. Pomáháme
tøeba i tzv. správcùm obytných domù, objekty v jejich péèi jednou
mìsíènì projdeme a podle žádostí, které lidé pøedloží, jim opravíme, co
je potøeba. Stejnì tak mùžeme pomoci chalupáøùm se sekáním trávy,
èištìním bazénu, dohlídnout na opuštìnou chalupu a podobnì. Drobné
malíøské opravy, kapající kohoutek, ke kterým by se malíøská nebo
instalatérská firma nesnížila, jsou pro nás hraèka.
A vìtšinou je to tak, že pøijedete k paní kvùli instalaci baterie, ale ona
si pak ještì vzpomene: nesvítí svìtlo – tak svìtlo, jé! a mnì nezvoní
zvonek, povìsit zrcadlo, pøidìlat polièky, opravit vysavaè a najednou jste
tam pùl dne a místo objednané jedné opravy jich udìláme deset – ale
odjíždíme od spokojené zákaznice.
# Kam až dojedete? Stìžejní oblast je Èeskobudìjovicko, jeden Ferda je
z Hluboké, druhý z Budìjovic, dojedeme ve dvou, nebo v jedné osobì,
podle toho, jaké opravy èi služby jsou v plánu.
# Pánové, a teï takto: jsem opuštìná žena, všechno už mám spravené,
co mi ještì mùžete nabídnout? Pùjdete se mnou do divadla nebo na
ples?
Ferda i Ferda se smìjí, ale pøikyvují. Šli by! Sice za tabulkovou odmìnu,
ale konec koncù, tøeba by alespoò úspìšnìji než opravdový manžel
pøedstírali, že jdou s vámi rádi.
Je to takhle: rádi vás doprovodíme, tøeba když
jdete vyzvednout vìtší objem penìz, a bojíte
se... Koneènì postavy i vzdìlání (oba pracují
jako mìstští policisté), na to mají. A nejen ženy
doprovázíme, doprovázíme tøeba invalidního
pána, naložíme, tøeba i s vozíèkem, vyzvedneme
dùchod ve spoøitelnì, do nemocnice na
kontrolu, do lékárny pro léky a odvezeme ho v
poøádku domù. Sice je to placená služba, ale má
to v pohodlí a bez stresù, než kdyby se
napøíklad domlouval pokaždé s jiný taxíkáøem.

# A jak to, že jste takhle šikovní a tolik toho zvládnete?
Jak jsme zjistili, podobných agentur je v okolí asi deset, ale spíš fungují
trošku povrchovì, tak širokou nabídku servisu nemá v nabídce žádná. My
pìstujeme sí pomocníkù pro opravdu každý pøípad, je
pravda, že zapojit televizi, nebo drobnou pomoc
s instalací poèítaèe potøebuje kdekdo a ne každý zná ty
správné lidi. Praxi máme životní, já mám chatu, kolega
zas postavil vlastníma rukama dùm, u zedníkù jsme
pomáhali, to vás hodnì vyuèí. A od malièka nás k práci
tátové vedli a prostì asi nejsme úplní nešikové. Výuèní
list jako takový na všechno nemáme, ale èlovìk se poøád
uèí, dneska je nových materiálù, pomùcek spousta, všecko jde...
A navíc nás to baví, takže dìláme s chutí, a vìøíme, že to je na
výsledku taky znát.
A také se s Ferdama zasmìjete, to mi vìøte!
Více na: Více zde: http://www.manzelnahodinuferda.cz,
tel:777 36 55 99, 736 260 135
e-mail: manzelnahodinuferda@seznam.cz

BURZA PODZIM – ZIMA 2012
Mateøské centrum Hluboká nad Vltavou Vás srdeènì zve
na burzu dìtského a tìhotenského obleèení, sportovního
vybavení, hraèek a dalších pomùcek pro dìti
KDE: Sokolovna – malý sál (vchod zadem),
Hluboká nad Vltavou, Sokolská 394
POZOR! Pøezùvky s sebou
KDY:
ÈTVRTEK – 18. 10. 2012
Pøíjem vìcí
dopoledne 9:30 – 11:30 hod
odpoledne 17:00 – 18:00 hod.
PÁTEK – 19. 10. 2012
Burza
dopoledne 9:30 – 11:30 hod.
odpoledne 17:00 – 18:00 hod.
SOBOTA – 20. 10. 2012
Burza
Vyzvednutí neprodaných vìcí
a vyúètování
dopoledne 9:00 – 11:00 hod.
dopoledne 11:00 – 12:00 hod.
Každý zájemce o prodej zboží :
Zavolá na tel. 602 557 689 nebo napíše na
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz, kde mu bude sdìleno poøadové
èíslo a podrobnosti o prodeji. Dle instrukcí si pøipraví èitelný
a ocenìný seznam všech nabízených vìcí
Každou vìc èitelnì a viditelnì oznaèení
Všechny vìci vyèistí a vypere. MC Hluboká si bude úètovat 10%
z ceny prodaných vìcí od èlenù MC a 20 % od neèlenù.

# Nicménì vaše ceny mi nepøijdou pøehnané
a cítím z nabídky vašich služeb i jisté sociální
cítìní. Ano, i ten ples bychom pøežili, i když
jsme toto pøání zatím neplnili, a naše manželky
– ale ano, snad by to také dovolily, ony jsou obì
tolerantní.
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Listopadový høbitov
Ach Bože, Tvá je zvláštnost ticha!
V nìm každý mrtvý s námi dýchá
a natruc všemu frmolu
jsme zase jak døív pospolu.
Dnes každé svíèky plamínek
si o slovíèko s mrtvým øek
A ten náš høbitov, jak se zdá
si s námi dneska povídá!
Ta naše tichá modlitba
se mezi hroby kolíbá
po vlnách odplavených øek.
Už není cesty nazpátek.
Teï èasto tady bývám rád,
že mohu se tu zpovídat.
Žel, tenkrát, tenkrát nebyl èas.
»Odpuste drazí, prosím Vás...!«
Antonín Zvánovec

Podzim
Kùò se svalil uprostøed aleje
Listy na nìho padají
Naše láska se zachvívá chladem
A slunce také. Jacques Prévert

List
Ta nejlehèí a nejkrásnìjší dýka
vypadla z rukou podzimu.
Na hrotu
dvì kapky krve.
Takovou chtìl bych napsat jednou
báseò!
Aby se, bøitká, nesla tiše k zemi
a aby mìla na hrotu
dvì kapky krve.
Mé nebo cizí
na tom nesejde.

Josef Kainar

Všichni mi lhali
Všichni mi lhali, všichni mi lhali,
blázna si ze mne dìlali.
Pøede mnou citem se rozplývali,
za zády se mi vysmáli.
Žurnály, básníci, uèenci lhali
po léta za nos mì vodíce,
muži mi lhali a ženy mi lhaly.
Ženy, ty lhaly mi nejvíce.
Srdce mé stále po lásce prahne,
nikomu však již nevìøím.
Když nìkdo ke mnì ruce své
vztáhne, ustoupím bojácnì ke
dveøím.
Øek bych, že všechno je ztraceno
v žití, žití je však tak záhadné!
Klidný jsem, mohu-li pivo své
píti.
Hoøící tabák nezchladne.
Touha má bloudí tìkavì svìtem,
a já popíjím v úzkých zdech.
Co je mi po tom, budu-li dìtem
cestou k domovu na posmìch!
Propil jsem peníze, na dluh pít
budu.
Šasten, kdo propije boty své!
Zøím oknem krèmy ven
v rozmoklou pùdu.
Podzim se stromù listí rve.
František Gellner
www. hluboka.cz

Pedagogové, cítíte se ve stresu?
Proè jste pøikroèili k sepsání brožury o stresu?
Pracovní stres je jedním z nejvìtších zdravotních
a bezpeènostních problémù, kterým èelíme v Evropì.
Všeobecnì je stres druhým nejèastìjším zdravotním
problémem v souvislosti se zamìstnáním. Stres je také
pøíèinou 50 – 60 % ztracených pracovních dnù za rok.
Ve své nejnovìjší zprávì na toto téma (publikované v roce
2009) „Evropská agentura pro bezpeènost a ochranu zdraví
pøi práci“ poukázala na fakt, že 22 % pracovní síly v EU je
dotèeno pracovní stresem a dochází ke zvyšování tohoto
procenta. Zpráva rovnìž hovoøí o vysoké úrovni stresu ve
zdravotnickém a vzdìlávacím sektoru a identifikuje zemì s
nejvyššími úrovnìmi stresu: Slovinsko, Øecko, Lotyšsko (s více než 50 % pracovníkù ve stresu). Dokonce i
v zemích, kde je úroveò stresu pracovníkù pod celounijní úrovní, konkrétnì ve Velké Británii, Èeské republice
a Nizozemí, se pracovní stres dotýká 20 % pracovníkù. Portugalsko se pohybuje okolo prùmìrné evropské
hodnoty s 34 % pracovníkù uvádìjících stres. Ve vzdìlávacím sektoru existuje nesoulad mezi požadavky v
rùzných kontextech a zdroji k naplnìní tìchto požadavkù. Pracovní stres mùže být vztažen k rùzným rizikovým
faktorùm, projevuje se na rùzných úrovních (psychicky, mentální, øeè tìla) a mùže vážnì poškodit jednotlivce
(kardiovaskulární a muskuloskeletální nemoci, vliv na mentální zdraví) i instituce (absence v docházce do
zamìstnání, nízká pracovní výkonnost).
Studie publikovaná Evropským odborovým výborem pro vzdìlávání uvádí, že primárními faktory stresu u
vzdìlavatelù jsou: množství a intenzita práce, nároky na vzdìlavatele, vysoký poèet studentù ve tøídách, špatné
chování studentù, nedostateèná podpora od vedení, nedostatek zdrojù v institucích, negativní atmosféra, nízký
sociální status vzdìlavatelù. Dále byly identifikovány následující projevy stresu: vyhoøení, deprese a emoèní
obtíže, vysoké absence, nespavost, pøíznaky kardiovaskulárních onemocnìní, osobní konflikty a problémy,
migrény, zažívací obtíže. Stres je tedy obecnì druhou nejvìtší zdravotní hrozbou v zamìstnání v EU. V sektoru
vzdìlávání se však dostal již na první místo a pøedstavuje otázku, na kterou je teprve potøeba najít odpovìï.
Projekt STRESSLESS510375-LLP-1-2010-1-GRUNDTVIG-GMP. „Zvyšování odolnosti pedagogických
pracovníkù vùèi stresu“ je dvouletá iniciativa, která vznikla v listopadu 2010 v souèinnosti nìkolika
evropských zemích, a která si uvìdomuje potøebu rozvinout efektivní øešení pracovního stresu v pracovní sféøe,
pøedevším v oblasti vzdìlávání.Konsorcium se skládá z 8 organizací, vèetnì dvou pøidružených partnerù, v
následujících 9 zemích: Belgie, Èeská republika, Øecko, Holandsko, Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko,
Švýcarsko a Velká Británie.
Úèelem uvedeného projektu je: • Zvýšit povìdomí pedagogù o pracovním stresu ve vzdìlávacích institucích;
• Rozeznávat dùsledky stresu pro vlastní zdraví, pro organizaci a pro kvalitu edukace; • Podnítit pedagogy k
vyhledávání zdrojù stresu na vlastním pracovišti; • Rozvinout u pedagogù vhled do problematiky resilience
a co ji utváøí; • Podnítit pedagogy k reflektování vlastních nárokù z hlediska utváøení resilience vùèi stresu;
• Redukovat stres jak u zamìstnancù, tak i v organizacích; • Seznámit pedagogy v rámci vzdìlávacích
workshopù s nejnovìjšími metodami a zpùsoby øešení stresu na pracovišti a v jejich životì; • Rozvinout kvalitu
ve vzdìlávacím procesu; • Dát pedagogùm možnost výmìny zkušeností a vhodných technik pracovníkù z
rùzných zemí, pracujících ve stejné profesi.
Kdo projekt financoval? Celý projekt je financován za podpory Evropské komise s cílem pomoci
vzdìlavatelùm a vzdìlávacím institucím zvýšit odolnost a vyrovnávat se s psychosociálními riziky (být vysoce
odolný – resilience). Projekt pozitivnì pùsobí na stresové reakce vyvolané na fyziologické, psychologické a
behaviorální úrovni a snižuje dlouhodobé dùsledky stresu. Metodické pøíruèka, která v rámci projektu
vznikla,by mìla pomoci pedagogickým pracovníkùm a vzdìlávacím institucím rozvinout resilienci a redukovat
psychosociální rizika v zamìstnání. Cíle projektu jsou smìøovány na všeobecné pozitivní úèinky z hlediska
redukce negativních dopadù stresu na zdraví èlovìka v edukaèním prostøedí.
Projekt si klade za cíl generovat výstupy ve tøech oblastech: • zvyšování pohody ve smyslu well-being u
uèitelù a ve školních institucích • snižování stresu u zamìstnancù škol • zlepšování kvality ve vzdìlávacích
strategiích. Cílovou skupinou projektu STRESSLESS jsou uèitelé, lektoøi a zamìstnanci pracující ve
vzdìlávacích institucích.Finálními pøíjemci jsou pak vzdìlávací instituce zamìøující se pøedevším na
vzdìlávání dospìlých, asociace, sociální partneøi a politiètí èinitelé.
V rámci projektu byly zpracovány významné publikace a pomocné materiály:
• Analýza potøeb – analyzuje stres a odolnost vùèi nìmu ve všech zemích zapojených v projektu na základì
informací získaných dotazníky a rozhovory se vzdìlavateli a zástupci vzdìlávacích institucí.
• Pøíruèka osvìdèených postupù – identifikuje pøíslušné osvìdèené postupy realizované na národní úrovni
ve všech partnerských zemích.
• Praktický prùvodce – pracovní dokument, který zahrnuje výsledky analýzy potøeb a obsahuje dvì verze:
pùvodní (testovanou v pìti národních workshopech ve Slovinsku, Øecku, Portugalsku, Èeské republice a
Švýcarsku) a a finální (prezentovanou bìhem vzdìlávacího kurzu projektu Grundtvig v Lotyšsku).
• DVD – dostupné vzdìlávacím institucím, které chtìjí podporovat odolnost vùèi stresu; bude shrnovat hlavní
výsledky projektu STRESSLESS.
• Krátký film – bude prezentovat hlavní informace a výsledky projektu STRESSLESS a bude nahrán na
Youtube.
doc. PaedDr. Milada Krejèí, Csc., Bc. David Šastný

strana 7

Naše švestkové knedlíky jsou zážitkové
Steak z tuòáka, se sezamovým semínkem, balsamico-champagne redukcí, servírovaný na bramborovém pyré. Consommé z býèí oháòky, provonìné
sherry, s konfitovanými bramborami. Telecí líèka s liškami v omáèce z èerného piva a bramborovo-pórkovým pyré. Karamelizované carpaccio
z ananasu a zmrzlinou. Zní to krásnì, zajímavì, ale jakou chu, jakou vùni si má èlovìk z názvù specialit pøedstavit? A co si pøedstavit pod pojmy
»zážitková gastronomie«, »eMenu« nebo »3P-servis«?
Když se zvìdavost spojí s mlsností, je to dobrý
dùvod vydat se za tajemstvím nejen názvù,
které na svých webových stránkách uvádí
RestauRaCe Hluboká. A kam jinam než
rovnou do kuchynì, které vládne šéfkuchaø
Zbynìk Szeliga. A nejen vládne, ale také
urèuje její styl... nebo snad dokonce filozofii?
Jde to vùbec dohromady, kuchynì, vaøení
a filozofie? Samozøejmì, že jde. Filozofie,
myšlenka, pøístup – to, co urèuje, jaká
restaurace bude, jací hosté do ní budou chodit
a co budou oèekávat. Nechtìl bych øíkat nìjaká
patetická, velká slova, ale zvláš u stylu, který
má naše restaurace, to bez filozofie nejde.
Protože jsme a chceme být restaurací, která je
skuteènì místem zážitkù, gastronomických,
kulináøských. Zní to jako reklamní slogan, vím,
ale tohle asi jinak øíci nejde.
A ta filozofie je tedy jaká? No, zážitková!
(úsmìv) Ne, teï tedy vážnì. Naší filozofií je
preciznost. Ve všem. Od sestavení menu, pøes
výbìr èerstvých, kvalitních surovin, poctivou
pøípravu jídel. Poctivostí myslím nejen
samotnou pøípravu, ale i to, že jídlo má tu chu,
kterou má mít, pøesnìji, ty chutì, které se
vzájemnì doplòují a podporují, vytváøí
harmonii. A v harmonii musí být i prostøedí,
klidné, pohodové, takové, aby k vychutnání
jídla pøispìlo. Protože my jsme tu pro ty, kteøí
se nechtìjí »jen« najíst, ale chtìjí si jídlo
vychutnat, užít si èas, který je nìèím jiný,
výjimeèný. To je princip zážitkové
gastronomie, která je zatím poøád ještì pro
hodnì lidí neznámá. Vím, že jsme se naší
filozofií vydali trochu složitìjší cestou, ale to,
že jdeme správným smìrem, potvrzuje fakt, že
k nám pøichází stále více hostù a hlavnì – že se
k nám vrací.
I pøes to, že hodnì lidí nejen nezná obsah slov
zážitková gastronomie, ale mohou je odradit
neobvyklá jídla a urèitì i ceny? I pøesto. K té
neobvyklosti – ta je právì naším zámìrem.
Jsme jiní, nabízíme prostì jiné menu, než
ostatní. Když hosté neví, co si pod názvem
jídla mají pøedstavit, urèitì se mohou zeptat
èíšníka, který poradí, doporuèí.
Výbìr a pøedstavu od zaèátku srpna hodnì
usnadní novinka, kterou jsme zavedli jako
první v jižních Èechách – digitální jídelní
lístek, eMenu na tabletech Apple iPad.
K této zajímavosti se ještì dostaneme. Vrame
se k otázce, zda potenciální hosty neodrazují
ceny? Možná ano. Do té doby, než k nám
pøijdou a zjistí, co ty ceny pøedstavují, že
prostì jsou odrazem toho, co nabízíme.
A navíc, jak naše sezónní menu, pro každý
mìsíc jiné, vždy o nìkolika chodech, tak už
tradièní Nedìlní obìdy, které jsou každou první
nedìli v mìsíci – tyhle speciální akce jsou za
takové ceny, že snad nejen neodrazují, ale
dokonce pøitahují. To nás tìší a je to motivace.
Právì Nedìlní obìdy jsou skoro symbolem naší
filozofie – klidný, neuspìchaný èas, kdy se
posedí s rodinou, s pøáteli, je pohoda,
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vychutnává se jídlo, pití – trochu francouzský
styl, trochu italská siesta.
Mluvíte o francouzském, italském stylu, ale
jaký je styl španìlský? Drbna ví všechno,
takže ví i to, že jste 8 let pùsobil jako
šéfkuchaø v 5hvìzdièkových hotelích. Jaká je
zážitková gastronomie ve Španìlsku?
Zážitková gastronomie byla v dobì, kdy tam
zaèínala, na zhruba stejné pozici, na jaké je teï
tady v Èechách. Také byla ze zaèátku pøijímána
lidmi jako nìco nezvyklého. Ale to platí asi
všude, že vytvoøit klientelu restauraci, která je
»jiná«, odlišná, je bìh na dlouhou tra. Byl
jsem tam, když jsme novì otvírali hotel,
»pìtihvìzdu«, restauraci, zamìøenou na
zážitkovou gastronomii. První rok byla
ekonomicky v takovém propadu, že být to
v Èechách, majitelé by ji zavøeli. Jenže majitelé
té restaurace, hotelu ve Španìlsku vìdìli, že
má-li se udržet vysoký nadstandard, komfort,
výjimeènost, je to otázka ne dvou, ale možná
pìti let, než se podnik dostane z tìžkého
mínusu aspoò na nulu. Jinak øeèeno, každá
kvalita potøebuje èas, prostor, tak, aby se mohla
ustálit a pak rozvinout. Když se sleduje jen
ekonomická stránka, bez té filozofie a znalosti
souvislostí, je to prostì špatnì.
Mluvíte opakovanì o kvalitì. Jak tedy
konkrétnì u vás, ve vaší kuchyni, vypadá?
Zas to bude asi znít banálnì, ale kvalita zaèíná
výbìrem surovin. Ze špatných surovin dobré
jídlo uvaøit nejde, to je myslím jasné, proto
vìnuji surovinám velikou pozornost. Naštìstí
nejsme »velkokuchynì«, nemusím se nechat
tlaèit rùznými dodavateli do odbìru instantních
pøípravkù nebo polotovarù. Všechno musí být
a je èerstvé, vèetnì masa, mám vytipované
farmáøe tady na jihu, od kterých beru maso
a vím, že je prostì nejlepší, mùj názor je, že
èeské maso je èeské maso, s tím ze zahranièí se
nedá srovnat. A to platí o vìtšinì surovin,
samozøejmì s výjimkou moøských ryb,
pøípadnì »neèeských« ingrediencí. Další
nezbytná kvalita je v té už zmínìné pøípravì.
Dát jí všechno, co má mít, vìnovat jí èas,
neošidit žádnou malièkost, mnì se to neøíká
úplnì dobøe, ono to vypadá, že nás poøád
chválím, ale já jen odpovídám na otázku a nic
jiného odpovìdìt nemohu. Další kvalita je v
koneèné úpravì jídla, které musí už na pohled
vábit, lákat, nabízet harmonii, další podmínkou
kvality je servis, ten mùže pohodu u jídla
hodnì ovlivnit. Je dùležité, aby host, který se
s zážitkovou gastronomií setkává poprvé, díky
komunikaci s èíšníkem pochopil, že vytvoøit
jídlo, které má být tím zážitkem, není otázka
pìti minut. A že právì naše menu vybízí
k nespìchání.
Zmínil jste sestavení menu. Podle jakého
principu bylo sestaveno, jak byl volena
nabídka? Byla volena tak, aby v ní bylo širší
spektrum specialit, aby si vybral ten, kdo má
rád ryby i ten, kdo preferuje maso. Aby byla
zastoupena èeská kuchynì, i když v jiném,

odlehèeném provedení, i kuchynì mezinárodní.
Podstatné bylo, aby bylo možné sestavit menu,
kde se jednotlivé chody doplní, øekl bych, že
budou mít urèitou gradaci.
A jaká jídla jsou u hostù nejoblíbenìjší?
Urèitì telecí líèka s liškami, také telecí øízeèky,
hodnì oblíbené jsou saláty. A švestkové
knedlíky.
Zážitková gastronomie a nìco
tak »obyèejného«, jako
švestkové knedlíky??
Jasnì! Protože naše knedlíky
jsou zážitkové!
Co je nejvìtším zážitkem pro
vás? Co nejradìji vaøíte?
Urèitì ta jídla, která vyžadují
delší, složitìjší pøípravu.
Konfitování masa, to mnì
hodnì baví, telecí líèka, s tìmi
je tøeba si pìknì pohrát už pøi opracování, pak
pøi úpravì, aby byla mìkká. Vùbec jídla, která
potøebují ten èas, aby výsledek byl, jaký být
má. Nechat vyniknout chu, nezkreslit ji
nesmyslným koøenìním nebo nevhodnými
úpravami. Dát jídlu všechno, co mít má... a to
je možná ta podstata filozofie, na kterou jste se
ptala – vaøit se musí s láskou. To sice zní pro
zmìnu banálnì, ale prostì to tak je. Vaøení není
práce, kde se nìjak oddìlá 8 hodin a jde se
domù, vaøení je životní náplò.
A co nejradìji jíte? Cokoliv, co mi nìkdo
uvaøí. (smích)
Vrame se k novince, kterou jste zmínil na
zaèátku. Digitální jídelní lístek, eMenu. Další
souèást zážitkù? Vlastnì ano. Sledujeme
trendy, chceme nabízet to nejlepší a souèástí
toho je nejen 3Pservis – Profesionální,
Perfektní, Pøátelský, ale také komfort hostù pøi
výbìru. Takže máme od srpna kompletní menu
vèetnì nápojù v takzvaném eMenu na tabletech
Apple iPad. Od srpna prostì poté, co usednete
k nìkterému z našich stolù, je vám anbídnut
nejen »klasický« jídelní lístek, ale také menu
digitální, Èíšník vám pøedloží tablet, na
dotykové obrazovce se vám objeví menu,
rozèlenìné do sekcí, stejnì jako v klasickém
lístku. Jenže v eMenu jedním dotekem na jídlo,
které vás zajímá, vidíte nejen jeho specifikaci,
ale také vizuální podobu, fotku. U každého
jídla jsou zároveò k zobrazení nejvhodnìjší
nápoje, vína, aperitivy, systém nabídne také
informace o speciálních degustaèních menu
nebo jiných zajímavostech, které nabízíme.
Prostì jsme od srpna nejen zážitková, ale
i interaktivní restaurace. A já budu muset být
teï aktivní, protože pøichází hosté. Takže mne
omluvte a jestli byl váš dnešek bez zážitku,
napravte to – tøeba našimi švestkovými
knedlíky.
Díky – zážitek s fajn rozhovoru s vámi by
urèitì ani švestkové knedlíky nepøekonaly.
rozhovor z www.budejckadrbna.cz.
Hlubocký zpravodaj | øíjen 2012

Jak si vylepšit postavu
s Pavlem Brožkem
Kapitolka první:
Aspoò trochu zhubnout...
Stravovací zmìna, ke které nás odborník na
formování postavy smìruje, zní takto: Neøešíme
kalorie, ani sacharidy, zamìøíme se více na pøíjem
bílkovin. Složitých sacharidù smíme konzumovat
celkem neomezenì, pouze ty jednoduché je tøeba
trochu kontrolovat. Rùzné druhy jídel ale od sebe oddìlíme! Bát se
nemusíme ani fruktózy (cukry obsažené v ovoci), ty nám také nejsou
nebezpeèné. Zelenina doporuèena neomezenì. Netrápit se hladem!
Pokud chceme shazovat kila, mùžeme držet bílkoviny na jakékoli
hodnotì. Bílkoviny jsou napø. masa, vybereme si krùtí, králièí, libové
hovìzí, zkrátka bílkoviny živoèišného pùvodu a k nim mùžeme jíst
rostlinné a také tvrdé sýry s menším obsahem tuku.
Z mléèných výrobkù upøednostníme spíše kysané výrobky, tøeba
podmáslí, kefíry,TVRDÉ netuèné sýry, cottage, tvarohy, atd. Vše
poskládáme tak, aby to mìlo urèitou vyváženost.
Pro zaèátek chceme vyøadit jídla, která jsou více tuèná, tzn.
nepøipravovat maso na více tuku, radìji jenom podusit, ménì smažit. Spíš
se snažit pøipravovat si jídlo sami, abyste vìdìli a kontrolovali, zda to
není na pøepáleném tuku a pracovat s co nejjednodušší pøípravou a ménì
ingrediencemi.
Vyvážit – bílkovin více, sacharidy ve formì rýže apod., zdržet se
sladkostí, ale mùže se tøeba hoøká èokoláda, a dokonce urèité druhy
zmrzliny.
Poèet jídel – podle toho, kolik èlovìk vydává energie. Ideálnì tøi vìtší
jídla dennì.
Principem je oddìlená strava: nedávat k sobì rýži a maso, už vùbec
není dobøe brambory a maso, zvláš si to dát mùžete. Dodržte odstup
aspoò hodinu mezi tìmito typy jídla. Takhle se vlastnì jídelníèek mùže
toèit poøád dokola. Tím se zrychlí metabolismus a vy vùbec nemusíte
poèítat, kolik èeho jste snìdli. Prostì oddìlit. A veèer po té páté, šesté
hodinì už jíst jenom bílkoviny, žádnou rýži, žádný chléb ani sladkosti.
Zeleninu mùžete jíst k jídlùm poøád.
Zaèít zmìnou stravovacích zvyklostí je nejdùležitìjší, tzn. pokusit se
odbourat nežádoucí potraviny a pøidat ty správné. Nemusíme být otrokem
toho výbìru, i v restauraci nebo na návštìvì si lze vybrat z jídel to
správné. K masu zeleninu, ne brambory, ne knedlíky.
Když dodržíme první krok: bílkoviny oddìlit od sacharidù, a po páté,
šesté veèer budeme jíst jen bílkoviny, výsledky se dostaví. Neomezujeme
se hladovìním, veèer si dáme tøeba samotnou šunku, libové maso,
vždycky volit menší zlo než tøeba špagety s uzeninou a posypané sýrem.
Pøi pøípravì jídel nenastavovat omáèky moukou a podobnì.
A také se mi osvìdèilo legraèní pravidlo: jednou za deset dní si dát tzv.
žrací neboli praseèí den. Podlehnout tomu, že se jeden den nabaštíme
všeho možného – ale s èistým svìdomím. Trochu to vyèistí hlavu,
zaplašíme všechny naše chutì, touhy a myšlenky na to, co si odpíráme
a nesmíme... druhý den možná mírnì stoupne váha (zvýšená voda v tìle
– ne tuk), ale s dalšími umírnìnými dny s dìlenou stravou zase rychle
odezní. Doopravdy nepøiberete. Jen se tím zrychlí metabolismus,
organismus se jakoby více zavodní, a protože si myslí, že takhle hodnì
bude baštit poøád, zaène spalovat. A za dalších deset dní další baštící den,
a tak to plyne poøád, a ve skuteènosti budete kila ubírat.
Pít radìji více, vodu, v malé míøe mùžete i alkohol.

Rozvrh stravy:
# Vyvarovat se potravin: peèivo, sladkosti, kuøecí maso (obsahuje
estrogeny), které mají za následek pøibírání tuku v problematických
partiích (zadek, boky), slaným pokrmùm a celkovì ménì solit.
# Dùležité potraviny: rýže (natural, basmati), rýžové chlebíky (zelené),
krùtí, králièí, libové hovìzí maso, ryby, vajíèka 2–3 ks dennì, tìstoviny
(celozrnné), zelenina (rajèata, ledový salát, brokolice, ovoce, podmáslí
a v menším množství hoøká èokoláda, piškoty.
Nejdùležitìjší je pít hodnì vody s citronem 3 – 4 litry dennì, èaje –
zelený, a v menší míøe káva 2 – 3 šálky dennì. Nejlépe je oddìlit
bílkoviny od sacharidù, tzv. dìlená strava. Po 18. hod jen bílkoviny se
zeleninou.
# Jednoduchý jídelníèek: po probuzení šálek kávy nebo èaje, snídanì:
míchaná vajíèka celá na teflonové pánvi a zelenina, svaèina ovoce
(banán, jablko), obìd: krùtí maso na pánvi lehce osmahnout na vodì,
zelenina syrová, svaèina: podmáslí a rýžové chlebíky (zelené), veèeøe:
kousek masa a zelenina. Lze zaøadit koøení, paprika,cibule, èesnek dle
chuti. Celý den hodnì vody s citronem.
# Bílkoviny
1. skupina – potraviny s vysokým obsahem bílkovin a malým množstvím
tuku (od nejvyšších hodnot bílkovin níže)
Sojové maso, olomoucké tvarùžky, tvaroh na strouhání, èoèka, pšenièné
klíèky, krùtí prsa, zvìøina, hrách, fazole, tuòák, telecí kýta, hovìzí
svíèková, tvaroh bez tuku, amarant, tofu, krevety, filé z tresky,vajeèný
bílek, sýr cottage, hrášek.
2. skupina – potraviny s vysokým obsahem bílkovin i tukù
parmezán, eidam 30% tuku v suš., ementál, arašídy, trvanlivý salám (typ
Polièan), tuèná masa,vepøové
# Sacharidy se nachází v potravinách v podobì škrobù v peèivu,
cereálních výrobcích, rýži, tìstovinách, bramborách, luštìninách a v
podobì jednoduchých cukrù v ovoci, sladkých potravinách, mléèných
výrobcích, medu, džemu a samozøejmì v rafinovaném cukru!
Pøíštì: V dalším díle se zamìøíme na doplòky stravy, vitamíny a jejich
kombinace a nìkolik cvikù na problematické partie...

Bezplatná inzerce:
# Znáte Jihoèeskou Malostranku? A chcete aby vám zahrála?
Je to malá dechová kapela na svatbu, veèírek, oslavu atd. Ráda zahraje
všude tam, kde mají rádi stejnì jako oni krásné lidové písnièky, protože
ty jsou pøevážnì jejich repertoárem. Hrají v obsazení harmonika, trubka,
tenor, tuba a bicí. V dobré náladì, skvìlé pohodì a s pìknou písnièkou
se tìší na brzké setkání s Vámi!
Kontakt: Pavel Trnka, tel. 739 625 172,
e-mail:jih.malostranka@seznam.cz
# BLUEBERRY SHOP – NOVINKY NA ØÍJEN!!!
Obleèení: flísové vesty, trika s dlouhým rukávem Hello Kitty a Cars,
zateplené kalhoty Good Childeren, froté ponožky, punèocháèe, podzimní
bundièky zateplené flísem, prstové rukavice Minnie a Mickey, podzimní
èepice Disney. Doplòky: létající draci Ferda mravenec a Ètyølístek,
lampiony, junior batohy Disney, sponky – sety.

Dùležité je zaèít s jakýmkoli pohybem, by rekreaèním, cvièením doma,
pár kliky dennì, jízdou na kole, skákáním pøes švihadlo... Ovoce je dobré
jíst hlavnì po zátìži. Vzít si s sebou banán, jablko a po sportovním
výkonu ho sníst, pak tìlo regeneruje nejrychleji.
Takhle jsem zaèal s pánem, který kvùli operaci srdce musí shodit 30
kilo. S tímhle systémem už má 11 dole a na své »žrací« dny se vždycky
tìší. K tomu zaèal jezdit nalaèno na rotopedu vždy ráno pøed snídaní.
Pokud držíte diety typu, že jen hladovíte, kdykoli pozdìji nevydržíte – a
ono je to zákonité – pak cokoli si dáte navíc, okamžitì ztloustnete.
A navíc vám to rozhodí metabolismus. To jsou ti štíhlí, ale smutní
zpìváci a hereèky a tom, si myslím, život není...
www.hluboka.cz
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Malý Casanova
Jak strávit nejlepší prázdniny? Staòte se muzikálovým zpìvákem!
Tøi generace Casanovù letos bavily publikum na nádvoøí hlubockého zámku. Nevím, jak si svou
roli užil Zdenìk Pikl, a ostatní dospìláci, ale jeden z nejmladších Casanovù, Dan Trnka ze Zámostí,
vzpomíná na muzikál jako na své nejkrásnìjší prázdniny. Není divu. Když vás vezme ansámbl do
party, a nedìlá rozdíly, jestli je vám 11 nebo 50 let, jestli chodíte do ZŠ Hluboká nebo zpíváte na
pražských muzikálových pódiích – je to známka zdravého kolektivu. Zdenìk Pikl potvrdil, že
všichni kluci byli výjimeènì šikovní. Malý Filip Antonio úèinkuje v televizi i filmu v Praze, Jan
Franc je z Budìjovic a Daniel Trnka hrál za »domácí« hlubocké.
Dane, jaké to byly letos prázdniny? Hodnì hezký! vzdychne oslovený.
A já myslela, že tì mrzelo, když jsi mìl málo èasu na koupání a letní radovánky?
Mì to bavilo!
Když byly zkoušky, dodává maminka, tak jsme ho vozili ze zámku taky ve 4 ráno. Nejdøív zkoušeli
na výstavišti v Budìjovicích, takže do noci tam a druhý den škola, provìrka... Zkusil si, že to není
jen legrace, ale taky trochu vypìtí a stresu.
Ale jak vidìt, asi se to zvládnout dá. Nebyl jsi ospalý? Vùbec!
Jak ses k muzikálu dostal? Tatínkova kolegynì na internetu našla, že bude casting, rodièe se mì
zeptali, jestli to chci zkusit, a já chtìl, prošel jsem dvìma koly a vybrali mì.
Vybrali tøi kluky, aby se prostøídali, jsou to pøece jen dìti, pro jistotu, dodává maminka.
A zaèali jste všichni hned zkoušet s dospìlými?
Zaèali. Dostal jsem do ruky scénáø a ta hra se mi líbila, byla vtipná.
Odkdy máš rád muzikály a zpívání? Asi už od ètyø let, kdy ho taka vzal na první muzikál,
Malované na skle do Jihoèeského divadla øíká maminka. To ho hodnì oslovilo, od 4 let chodí i na
zpívání do LŠU a opravdu ho to velice baví. Když jsme vidìli, že talent ke zpívání má, dali jsme
ho na sólový zpìv k paní Vìøe Zabilkové, sólistce Jihoèeského divadla.
Každý týden chodím na hodinu, baví mì zpívat všechno, znám hodnì písnièek, vysvìtluje Dan.
Mùžu absolvovat 9 let umìlecké základní školy, už chodím 7 let, ale dva první roky jsou pøípravka
pro nejmenší dìti ze školky, to mi byly teprve 4 roky. Takže teï jsem vlastnì v pátém roèníku.
Zpívaly se lidové písnièky, pak písnièky od Emila Hradeckého (skladatel, pedagog a hudební
vydavatel, uèitel ZUŠ v Praze) a taky jiných skladatelù.
Jak se to stane, že kluk hezky zpívá? Zaèalo to pohádkami, písnièkami, kupovali jsme rùzná
cédéèka a už jako malý poøád zpíval, manžel hraje na kytaru a zpívá, takže u nás se hodnì
muzicíruje. Ale jinak se všichni z naší rodiny vždycky vìnovali sportu, usmívá se maminka. Dan
taky chytal v brance fotbalové míèe, ale protože hrál na klavír, pøece jen nebylo dobré, aby riskoval
zranìní. Takže výbìr byl jasný: zpívání a klavír ho víc baví. A ještì chodí do dramatického
kroužku.
Takže budoucí muzikálová hvìzda??? Já mu poøád tluèu do hlavy, že škola je nejdùležitìjší, vrtí
hlavou maminka. Co když se mu zmìní hlas?
Co uèitelka zpìvu opravuje nìkomu, kdo má èistý hlas jako ty, Dane? Tøeba vyslovování a pak
techniku. Aby mi bylo rozumìt. A technika znamená to, že u nìjaké noty se hlas zvedne a jinde dá
zas dolù. Uèí mì dýchání, máme pìvecké rozcvièování...
A na co musí být zpìvák opatrný? No, nesmí nastydnout a taky se nesmí vykøièet.
V létì jste nikdo nebyl indisponován, tøeba když jste obèas zmokli? Ne, nikdo. Kromì Elišky
Ochmanové, ta byla jednou nastydlá.
Líbily se ti kostýmy? Byly hezký, i když s nimi byly nìkdy problémy, odpadávaly tøeba knoflíky.
Paruky taky dobrý, ale bylo v nich hrozný horko. Ale dalo se to. My jsme s Honzou mìli spoleèný
kostým, oni mu ho nestihli vyrobit. Mìli jsme mikroporty, s tìmi není problém. Dan ukazuje, jak
jsou tìsnì u oblièeje a krabièka s vysílaèem pøipevnìná na tìle. Pro hudbu jsme mìli odposlech,
v šatnì jsou reproduktory a hraje nám to tam, abychom si ještì rychle vzpomnìli, kdybychom
zapomnìli slova. Zpívali jsme každé pøedstavení na živo. Není to èeský playbackový kus, jak psali
nìkde v novinách.
Jak zaèaly zkoušky? Umíš èíst i hudební part? Na internetu máme svùj pracovní web na heslo,
tam si najdeme svoje party, já jsem si je všechny vytiskl, a buï se to nauèíme sami, nebo pak máme
korepetice. Ty s námi vedla Lili Èervená (klavíristka a korepetitorka Jihoèeská divadla) a všem
pomáhala. Nauèil jsem se svoje vstupy, umím zpívat i podle not.
Na zkouškách jste byli tøi kluci Casanovové najednou? Nìkdy ano, ale vìtšinou jsme tam byli
dva, protože Filip z Prahy to mìl dál. Støídali jsme se a zkoušeli. Mì bavilo úplnì všechno, zpívání
i legrace tam byla, v zákulisí a na zkouškách, moc rád jsem tam chodil. Na konci už jsme zkoušeli
každý den, a tøeba jeden den volno, a jinak poøád dokola. A tøeba deset, dvanáct hodin dohromady,
a jednou možná dvacet hodin. Ne, nebyl jsem unavenej, a jak se na to èlovìk tìší, tak vstane, i když
spal tøeba jen dvì hodiny.
Brali vás dospìlí herci jako rovnocenné paráky ? U nièeho jste nechybìli? A pøedpokládám,
že s ostatními kluky jste na sebe nežárlili, byli jste kamarádi? Byli jsme kamarádi. Nežárlili jsme,
my jsme se støídali. Vystoupil jsem 5x a pøedstavení bylo 20. Všichni se k nám chovali pìknì,
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i holky, i na oslavách, po derniéøe jsme šli do vinárny a byli jsme tam až do ètyø do rána. I my
kluci. Bartáci hráli na klavír, a všichni jsme zpívali. Jarda Adamcù vzal kytaru. Zpívali jsme
písnièky z muzikálu, ale i všechny možný jiný písnièky. Nikdo nás neposlal domù, mohli jsme tam
být s nimi.
A šel ses podívat i na své kamarády, když zpívali Casanovu oni? Já jsem tam byl poøád! Jenom
4 x jsem nešel. Buï jsem otvíral opony, nebo dìlal nìco jiného, co bylo tøeba, vždycky tam byla
nìjaká práce. Je tam docela hodnì co dìlat v tom zákulisí. Inspicient øíká všem, kdy mají nastoupit,
ale on to vìtšinou každý ví. Jenom ti, co už mají všechny výstupy za sebou, už tøeba nemusí dávat
pozor. Ostatní kluci tam taky chodili, i když nezpívali. I Filip tam býval taky docela dost, akorát
Honza pak už jezdil na další zkoušky, protože zaèal vystupovat v novém muzikálu v Praze, jmenuje
se Kapka medu pro Verunku. Filip zase hraje v seriálu... v Helenì.
Možná jste byli míò unavení než dospìlí, jak tì tak poslouchám. To možná jo. Ale dospìlí víc
tancovali. Tøeba Paøížanky s tìmi provazy nacvièovali dva dny, to bylo tìžké... Petra Parvonièová
má dobré nápady. Já jsem nikdy v životì netancoval, ale ona dokáže rozhejbat i Pinocchia
s døevìnejma nohama. Pøedvede to, øekne co a jak – a ona je taková pøísná, ale v legraci. Ona
øekne: tady a tak, a pøísnì, ale pøitom se smìje. Je jedineèná, protože jela i do Ameriky na Brodway
dìlat choreografii. Teï v øíjnu pojedeme k Petru Nùskovi – ten zase uèí dìlat šermování. Jedem
k nìmu na statek a budeme tam tak zvanì paøit. A pak se taky všichni spoleènì pojedeme podívat
na Kapku medu pro Verunku do Hybernie.
Proslýchá se, že od dubna budete hrát Casanovu v Praze... Bylo by hezký hrát Casanovu v Praze,
ale ty kulisy zámku tam nepøeneseme, rozumuje Dan. Tady je to nejkrásnìjší. A taky se to tady na
nádvoøí správnì rozléhá. Tøeba když nám tam pustil Zvány (Jan Zvánovec – ozvuèení, osvìtlení
a projekce pøedstavení) rockový pecky, abychom se nenudili. Verèa, co si vzal za ženu, dìlala
inspici, ona nás tam poøád lochtala, a Honza nám vždycky na hudebních zkouškách schválnì ubral
zvuk a pak to dal zas moc nahlas. Když byla zima, pršelo, tak si natoèil štych svìtel, co se
pohybujou, na ruce, a ohøíval si je, až se z nich kouøilo. Oba k sobì patøí, dìlají legraci.
Propršelo hodnì pøedstavení? Nejmíò pìt. A poøád se hrálo. I když pršelo. Neuklouzli jsme,
jenom Vìra Paškù spadla na zadek do kaluže, ale nic se jí nestalo. Diváci si vzali pláštìnky a sedìli
a vydrželi. Poøád bylo vyprodáno. Taka se byl podívat osmkrát.

www.hluboka.cz

Co jsi za vystoupení dostal? Kytku? Dostal
jsem od rodièù hlavnì plyšáky. Tøeba
krokodýla. David Cody (režisér) totiž – i když
dbal na to, aby se správnì øíkalo: Giacommo
Girolamo Casanova, tak mu obèas øíkal
schválnì: »Džaky Džiri Kasa«. Takže mùj
krokodýl je Džaky, fialovej medvìd je Džiri,
Kasy je malej pes a na svoji derniéru jsem
dostal plyšovou veverku z doby ledové. Tak jí
øíkám Derniérová veverka.
A neoslovily tì nìjaké fanynky? No, taky. Na
facebooku mì hledají, podpis taky chtìly. A
spolužáci ze školy se pøišli podívat.
Co by tì bavilo dìlat, až budeš velký? Chtìl
bych zpívat v muzikálu. Nebo v opeøe. Nebo
udìlat koncert. Ale já jsem si už svoje pøání
splnil. Potkal jsem a mám kamarády mezi
zpìváky, které obdivuju. Ivu Hošpesovou,
Dášu Volfovou, Jardu Adamce – ten zpíval v
Evitì, Bídnících. Já vidìl skoro všechny
muzikály v Praze a do Budìjovic do divadla
taky jezdím, a na otáèko do Krumlova, ve
Zlaté korunì na koncertì Nezmarù jsem byl...
Takže co popøát dobrému zpìvákovi:
popøejeme, aby mu vydržel hlas, dobrá
výslovnost a dech, a hlavnì radost ze zpívání
a dobøí kamarádi, které si v muzikálu našel.
Foto: Jan Pirgl a archiv rodiny Trnkových
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Fotbal, to je hra!
Trochu jsme se zamysleli nad právì probìhlou oslavou 90. let hlubocké kopané. Povídali jsme si s panem Karlem Váchou, který hlubockému
fotbalu upsal tìlo i duši už pøed 50 lety. Zavzpomínali také nìkteøí ze starší gardy, napøíklad pan JUDr.Vladimír Stráský. Mìli jsme možnost
zalistovat dopisy, které na Hlubokou pøišly pøed 40 lety, v roce 1972, kdy hlubocký fotbal slavil teprve padesátileté jubileum. Asi je jedno, jestli
do kulatého nesmyslu kopete kopaèkou, trefujete se do míèku tenisovou raketou nebo ho napalujete pálkou. Sport pøinese spoleènou euforii a
zpevní naše svaly, stmelí kolektiv. A sportovní duch se pøedává z generace na generaci a je nesmrtelný. Proto se nad trávníky obou fotbalových
høiš pøi každém gólu radostí tetelí fotbalové dušièky bývalých jedenáctek. Ještì jsou na Hluboké pamìtníci, kteøí slavné zaèátky – a nejen kopané
– zažili na vlastní kùži. Takže hlubocká tìlovýchova je vlastnì stará – a duchem mladá – jako oni.
Možná bychom nejdøív mohli vzpomenout
alespoò nìkterá jména tìch, kteøí byli pro
hlubocký fotbal dùležití. A nìkteré pøelomové
okamžiky... Pokud máme letos výroèí 90 let
kopané, snadno spoèítáme, že v roce 1962 jsme
prvnì postoupili do krajského pøeboru – a tam
jsme se s krátkou pøestávkou, kdy jsme na
chvilièku sešli do nižší soutìže, udrželi. Už tedy
50 let jsme v krajském pøeboru, což je myslím na
mìsto naší velikosti úspìch a svìdèí o dobré
úrovni fotbalu u nás. A jako málokterý oddíl
v Jihoèeském kraji se mùžeme pochlubit i tím, že
jsme vychovali pár ligových hráèù: Frydrych jako
první, pak hrál první ligu mùj syn Karel, hrál za
Dynamo È.B., za Slávii, za Tirol Innsbruck a Slovenskou Petržalku,
Latka hraje ve Slávii, Konvalina hrál ligu za Dynamo a Benešov, a pak
Øehoø, který odehrál pár ligových zápasù, ale pak toho bohužel kvùli
zranìní musel nechat a hrál na nižší úrovni. Z mládežnických družstev
máme pár klukù v Dynamu, což je také docela úspìch, protože nìkterá
vìtší mìsta, tøeba Tábor, tolik hráèù zdaleka nevychovala.
Kdybych mìl jmenovat jména historie hlubockého fotbalu, tak prvním
velkým sponzorem byl sám kníže Schwarzenberg. V období 1. republiky
byl významným pøedsedou oddílu bývalý zamìstnanec
schwanzerberského panství, pan ing. Vondrášek. On byl taková velká
hybná síla, stál u prvních zaèátkù v dobách pamìtníkù. Hrávali zápasy
u Ohrad, pak se stìhovali k Vltavì, nìkde do míst dnešního PMH, a pak
smìrem na Týn, kde byly tzv. Pastviny, nìkde tam, kde je Petráèkù
usedlost. Pøi regulaci Vltavy pak došlo k vytvoøení plochy dobøe
využitelné pro sportování a kterou pro rozmach sportu na Hluboké
používáme dodnes.
Z období po válce už si i já pamatuji pana Truhláøe, to byl kapitán
tehdejšího mužstva pøi otevøení høištì roku 1934 knížetem Adolfem
Schwarzenberkem a dlouholetý pøedseda oddílu až do 70. let. Pan
Šantora, velký funkcionáø a nadšený fanoušek, pøedsedy byli pan Kuèera,
pan Stráský, pan Hybš, pan Berit, po nìm jsem to pøebíral já,
a s pøestávkou dvou nebo tøí let jsem to dìlal 25 let. Na rok nastoupil pan
Lávièka, náš bývalý fotbalista, a v souèasné dobì už asi 4 rokem
pøedsedá oddílu pan Brašnièka.
Rozvoj fotbalu na Hluboké je dobøe viditelný, a i když se støídali
postupnì rùzní trenéøi a dobrovolníci, talenty, které vychovali, je asi
možné pøièíst na vrub právì jim? Do 50. a 60. let byl fotbal víceménì
živelný, vždycky ho vedl nìkdo zapálený pro hru. V tìch 60. letech, když
skonèil svou fotbalovou kariéru brankáø pan Hájek – chytal do svých 40
let, zaèal u nás s tréninkem a vìnoval se mu dalších 40 let. Poté, co zaèal
trénovat mužstva, tak se zvedla úroveò a postoupili jsme. Byl
progresivní, zavedl u nás urèitý systém a já ho po asi tøíleté pøestávce,
kdy trénoval v Budìjovicích, získal zase zpátky – to už jsem byl pøedseda
– aby vedl mládež. V té dobì se péèe o mládež zavedla, mìli jsme
pøípravku, mladší a starší žáky, dorost. Je to ve sportu dùležité. Když
zaènou dìti vèas, tak se u sportu drží a pøeklenou období dospívání, kdy
mají všelijaké zájmy. Zaèínat v 15 je pozdì.
Na mìsto naší velikosti máme velký fotbalový oddíl, myslím, že ani
umìlý povrch høištì nemá každý. Budìjovice mají umìlý povrch, ale
mìly nekvalitní, takže asi dva roky u nás trénovaly a hrály nìkteré
mistrovské zápasy, hlavnì budìjoviètí mládežníci.
Ty »umìlky« mají vìtšinou spíš okresní mìsta. Tábor, Prachatice,
Písek, J. Hradec, Krumlov, ale to jsou vìtší mìsta, my jsme velká
výjimka. Tuhle oblast dost sleduji a vìtšinou sportovní areály mají
v majetku mìsta, ty je staví, udržují a provozují. U nás je to jinak.
Veškerý majetek je TJ, což je na nìco urèitá výhoda, ale co se týèe
finanèního zajištìní, je to horší. Tak to bylo i s financováním umìlého
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povrchu høištì, které je po sportovní stránce
k nezaplacení. Nìco pøidalo mìsto, sponzorské
dary, další èást jsme získali na ministerstvu
financí – žádali jsme opakovanì nìkolik let, ale
museli jsme prokázat spolufinancování, takže
bylo nutné prodat ubytovnu. Dnes už høištì s
umìlým povrchem pøináší i nìjaký finanèní
efekt, poøádáme na nìm turnaje, hraje tady 20 až
22 mužstev každou sobotu a nedìli. Naši
fotbalovou plochu u nás využívají nejen
Budìjovice, Hrdìjovice, Borek, Ševìtín, oddíly
z Prachaticka... Na 100% je využitý od listopadu
do dubna a v dobì vlhkého poèasí i v létì.
Máme výhodu, že si ušetøíme pøírodní trávník,
protože i údržba trávníku je drahá, kropit, hnojit, sekat, umìlá plocha
pøivydìlá i na údržbu travnatého høištì a na další položky v rozpoètu.
Hezká vizitka 90 let fotbalu na Hluboké, nemáte se za co stydìt. Dnes
je ovšem na Hluboké sportu mnohem víc. Jak vzpomínali staøí pánové,
na Hluboké pøed lety byl hlavnì fotbal, hokej, tenis, ale i šermíøi...
Hokej byl po fotbale druhou výraznou sportovní aktivitou a dal èeskému
hokeji dva skvìlé reprezentanty z Hluboké, Honzu Lidrala a Míru
Dvoøáka. Pepík Samcù a Papoušek hráli za Motor.
Døíve mladí lidé dìlali všechno. Byly to sezónní sporty, v zimì se hrál
hokej, v létì fotbal, mezi tím i tenis. Takže jste potkávali stejné lidi, jak
šli z jednoho do druhého. V øíjnu jsme odpoledne odehráli fotbal a veèer
jeli hrát hokej. Byli jsme tím posedlí, nebyla jiná nabídka zábavy,
a hlavnì nebylo moc penìz. Uèilo nás to se o sebe postarat po té
organizátorské stránce. Hrávali jsme soutìže, a když jsme mìli pocit, že
je zápasù málo, hecovali jsme se s kamarády, s Munickými,
Dobøejovickými, vyjednali další zápasy, sedli jsme na kola a jeli k nim.
Už tehdy v šedesátým roce jsme hráli veèer fotbal pøi umìlém
osvìtlení! V Municích, kdy tenkrát jejich tátové, kteøí pracovali na
statku, rozestavìli kolem plácku traktory a rozsvítili je...
A jaký pocit máte ze sportovního areálu na Hluboké dnes?
Èlovìk má samozøejmì radost, jaké možnosti dneska mladí mají a jak
toho také využívají. Nás tehdy bylo pár, váleèné roèníky, sotva, že jsme
postavili jedenáctku. My dneska v žákovských kategoriích postavíme 4
jedenáctky z hlubockých dìtí. Pøetahujeme si dìti s baseballem, který má
velkou popularitu, i s golfem, ale dùležité je, že ty dìti nìco dìlají
a hýbají se. Na druhé stranì je fakt, že pokud by mìsto samo mìlo tyhle
sportovní areály živit, tak by mu nestaèil rozpoèet. Tøeba Zliv má fotbal,
hokejbal a tenis, a dost. Co je to proti tomu, že Hluboká má TJ, Sokol,
Sokol Bavorovice, jachetní oddíl, golf, volejbal, tìlovýchova je i v
Municích a v Hroznìjovicích... Je to pro mìsto krásná vizitka a jako
pøíznivec sportu mám radost, že dìti mají kde sportovat a dospìlí aktivnì
se rekreovat.
Fotbal je národní sport, zaèali ho naši pradìdeèkové, tátové, dnes naši
synové. Ale z tìch dopisù bývalých fotbalistù vyznívá pøátelský, èestný
sportovní duch, není to dnes víc o agresi? Urèitá agrese ve sportu byla
vždycky. Ke sportu prostì tíhnou chlapi, co nejsou bábovky a jsou plní
energie. Zákeøná agrese dobrá není. Ale já tøeba vzpomenu na velkou
rivalitu mezi Zliví a Hlubokou, kterou jsme vždycky právì sportem
krásnì odreagovali. To vzniklo z hospodáøské úrovnì obou mìst.
Hluboká byla Schwarzenberská, jeden, druhý úøední dùm, Štekl s vyššími
úøedníky knížete a spousta øadových úøedníkù bydlela po Hluboké v
domcích. Ti zamìstnanci byli nejlépe zajištìná sociální skupina lidí.
Zatímco Zliv byla taková proletáøská obec, a tehdy zlí jazykové øíkali, že
v každém druhém domì žil pytlák... I když pytláci byli i na Hluboké, ale
tady to byl sport a tam životní potøeba, øeknìme. A jak to bývá, ta rivalita
se mezi obìma obcemi projevovala – a zrovna ten fotbal byl takový
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houževnatý proletáøský sport, kde se to dalo dobøe vybít. Ve 30. letech,
když se postavilo høištì, se tu dalo dohromady také dobré mužstvo,
vèetnì už zmiòovaného Truhláøe, jejich kapitána. A když se jelo do Zlivi,
došlo i na rvaèky, a stejnì tak se kluci poprali na Hluboké, když Zlivští
pøijeli sem. Ale to neznamená, že když opadly emoce, že se pak nesedlo
do hospody, že ti hráèi na to nevzpomínali s veselou myslí.
Pøání do budoucna? Co se týèe fotbalu, nejlepší by bylo si udržet
úroveò, kterou máme. Mladší i starší hráèi hrají nejvyšší soutìž v kraji,
mladší a starší dorost také, dospìlí krajský pøebor. Mužstvo mladších
s menší výkonnostní tøídou hraje na úrovni okresu. A ještì máme staré
pány od 35 let do smrti, usmívá se Karel Vácha. Takže po té sportovní
stránce se udržet na té úrovni, kde jsme.
Druhá vìc je zajistit fotbal finanènì, protože po pádu Sazky jsme teï
v nejhorší situaci, co jsme kdy byli. Sport døív dostával od ÈSTV dotace,
nyní je pøedpoklad nìjakého pøerozdìlování pøes obec, zkrátka podmínky
se mìní a penìz zásadnì ubylo.
Oddílu pøeju, aby se hráèùm vyhýbala zranìní a pøálo jim štìstí.
A hlavnì bych nám všem pøál, aby se poøád nacházeli obìtaví lidé,
trenéøi. Jako èlen výboru pro sport a tìlovýchovu kraje vím, že ubývají
žákovská družstva. Je pravda, že jsou slabší roèníky dìtí, ale hlavnì je to
dùsledek toho, že nejsou lidi, kteøí by se starali. Našli by se trenéøi, ale
za velké peníze. Vìtšina trenérù bývali a jsou dobrovolníci, nadšenci,
kteøí sportu nìco vrací, dávají ze sebe, cestují s dìtmi po zápasech,
a když jim kluci udìlají radost, vezmou je do cukrárny a ještì jim
z vlastního koupí zmrzlinu. Proto je dùležité, aby tito lidé byli, protože
bez nich to nepùjde. A nejen trenéøi, ale i zdravotníci u zápasu,
poøadatelé, aby zajistili hladký prùbìh, prostì celé to spoleèenství kolem
jakéhokoli sportu...
A hráèi. Škoda, že nemùžeme vyjmenovat všechny, kteøí kdy po
Hluboké chodili a chodí...

Vzpomínka na poèátky fotbalu...

bruslit a hrát hokej, dodává pan Stráský. Zaèátkem 30. let hlubocký
sport – jak se dnes ukazuje až do daleké budoucnosti – velmi pøíznivì
ovlivnila navážka materiálu z regulace Vltavy. Díky iniciativì pár jedincù
byla vzniklá plocha skvìle využita k výstavbì sportovního areálu vèetnì
høištì pro kopanou, kde je dodnes. Že ale postupem èasu pøibylo
a pøibývají další sportovištì, to je velké plus, v jiných mìstech výjimeèné.
Sport byl ovlivnìn i válkou, aèkoli právì v roce 1941 dosáhla Hluboká
velkého úspìchu, kdy I. mužstvo vybojovalo postup do I. A tøídy.

Dopisy psané pøed 40. lety:
Praha 18. srpna 1972
dopis k 50-ti letému jubileu hlubocké kopané
... vzpomínám, jak jsme tehdá zaèínali, kdy nebylo stálého høištì a hrálo
se, kde se dalo, a kde nám správa Schwarzenbergského panství dovolila.
Bylo to v Zámostí pod »Drevnicí,« pak u Loveckého zámku Ohrada, kde
v jedné kùlnì byla také pøevlékárna. To se nám ani nesnilo o dnešních
podmínkách. Výstroj byla také všelijaká, zejména byl velký nedostatek,
tehdy dost drahých, kopaèek. Nebylo divu, že levé køídlo (Ota Trefný)
mìl jen levou kopaèku, druhou z toho páru moje malièkost na pravém
køídle. I »venku« nebyla situace s høišti o moc lepší. Vzpomínám na
Protivín, kde se hrála jedna pùle s vršku, a druhá po zmìnì stran do
vršku. Nebo »krásné« høištì mìla Volynì, kde vršek høištì byl nìkde
uprostøed, takže brankáøi si navzájem vidìli témìø jen hlavy. Ale hrálo se
s nadšením, dnes tak èasto postrádaným, ale bylo to pìkné!
Už si ani nepamatuji všechny ty nadšence a myslím, že nás zbyla jen
hrstka. Slavný a dnes ještì pilnì fandící »ostrý« bek Franta Pavlovský,
Ing. Mikšovský, Turinský a velký centrforvard Vašek Soukup. Z tìch
nejstarších, kteøí nás do tajù toho kulatého nesmyslu zasvìcovali:
Gusta Brázda, Karel Cibulka a jiní. Tìžko jsme èasto dávali
dohromady celou jedenáctku a tak vždy nìkdo na zápas pøivedl
kamaráda vojáka z Budìjc. Eda Strankmüller
... Kopaná má však na Hluboké ještì starší tradici.
Hned za války v roce 1914 a 1915 jsme zaèali hrát
organizovanou kopanou. Vzpomínám na jména Josefa
Hovorky (hrál tenkrát v brance), Adolfa Steinbacha,
Vojtìch Køenka, Jana Slepièky a jiných. Steinbach
a Slepièka bohužel padli ve válce, Hovorka po
amputacích pozdìji zemøel a já jsem vyvázl
s granátovým úlomkem v kolenì. Hráli jsme tehdy na
høišti u Ohrad a teprve pozdìji u øeky. Prvním
pøedsedou byl F. Hruška z Opatovic, pokud vím krejèí,
který se vrátil se sportovními zkušenostmi z Vídnì do
svého rodného kraje...
Doc. Ing. Karel Kvìt

Jubilejní zápas k 50. výroèí:

Pokud na fotbal zavzpomínáme ještì hloubìji do historie, dostáváme se
do let 1911 k poèátkùm sportovního dìní na Hluboké, o málo let pozdìji
vznikl v našem mìstì sportovní klub a z roku 1919 je znám doklad se
stanovami sportovního kroužku v Hluboké, schválený zemskou
politickou správou. V kroužku bylo nìkolik oborù a jedním z nich byla
i kopaná. Fotbal i tenis si udržely opravdu dlouholetý kontinuální vývoj,
pan JUDr. Stráský, také bývalý fotbalista, vzpomíná i na – v døívìjších
dobách velmi populární – košíkovou, která ovšem èasem zcela vymizela.
Hrávala se i èeská házená, což byla naše èeská výjimka s jinými pravidly
a poètem hráèù. A pak tady býval velký klub, snad tehdy v Èechách
jediný
kromì Prahy a Olomouce, a to byl šerm za èasù
Schwarzenberských. Ještì zaèátkem protektorátu se šermovalo v sále na
Obci. Hokej se hrával na Mrtvém rameni, led tam dodnes zùstává
nejdéle, je to pøíznivá poloha. Jako dítì jsem tam chodil na kluzištì,
www.hluboka.cz

... potvrzujeme Vám sehrání pøátelského zápasu naší
XI. internacionálù proti Vašemu mužstvu. Už dnes se
na utkání tìšíme a vìøíme, že bude k obapolné
spokojenosti. Prosili bychom Vás kdyby Vaši hráèi
nastoupili v gumotextilových kopaèkách nikoli
v kožených kopaèkách. Naši hráèi nastoupí rovnìž
v gumotextilové obuvi. Vezmìte na zøetel, že jde
o st ar é
pány...

Pøejeme hodnì úspìchù
Vaší èinnosti v jubilejním
roce a pøijmìte naši
gratulaci.
»Za ušlechtilé vztahy ve
sportu – i mezi lidmi –
Sparta – Spartaklub«
24. 5. 1972

aktuální fota: Jan Pirgl
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Fotbal Hluboká oslavil devadesátiny...
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Nejvyšší správce depozitáøe
Když už jsme v záøí zaèali rozhovorem s novým øeditelem AJG, pøišlo nám
na mysl, pøedstavit i ostatní profese v galerii, protože u nìkterých si ani
nedovedeme pøedstavit, co vlastnì obnášejí. Pokraèujeme tedy správcem
depozitáøe, Mgr. Petrem Berkovským. Nejvyšší je proto, že má bezmála
dva metry výšky. V AJG pracuje už šestým rokem, Jihoèeský kraj jej loni
povìøil doèasným vedením instituce v dobì po odchodu bývalého øeditele.
Nyní pokraèuje ve své práci. Narodil se v Jindøichovì Hradci, vystudoval
kamenosochaøství na SUPŠ v Èeském Krumlovì a výtvarnou výchovu na
Pedagogické fakultì Jihoèeské univerzity. Je to sympaák a pozor, není
ješitný! Ztráta øeditelského postu ho nemrzí, s novým panem øeditelem se
cítí být v naprosté shodì.
Správce depozitáøe – co to znamená?
Znamená to, že mám plnou zodpovìdnost za exponáty, že spravuji sbírky
nikoli ve smyslu kurátorském, ale mám je na starost, co se týèe jejich
evidence i skuteèného fyzického opeèovávání.
Nejsem restaurátor, jsem kultivátor, to znamená, pokud má obraz
otluèené rámy, dám je do poøádku nebo tøeba ve chvíli, kdy jdou naše
vìci ze sbírek do zápùjèek, zkontroluji je a upravím jejich stav. Když to
není úplnì ideální, alespoò zaznamenám stav, v jakém se nachází,
a v jakém je pùjèujeme, protože pak se to kontroluje pøi vrácení – zda
nebyly poškozeny a podobnì.
Každé dílo u nás má jakýsi køestní list, podle kterého ho
identifikujeme. Je zde zpùsob nabytí, rok nabytí, popis pøedmìtu, a každý
má vlastnì trojí evidenci. Majetkové knihy, vìdecká karta, já v depozitáøi
mám lokaèní kartu, abych byl schopný dohledat cokoliv na správném
místì. To jsou horké chvilky, pokud nìco není na místì urèení. Ne, že by
dílo zmizelo definitivnì, ale v tom objemu se vám každá chyba krutì
vymstí.
Takže se o sbírky staráte jaksi nejen po psychické, ale i po fyzické
stránce? Ano, vìtší opravy se samozøejmì svìøují restaurátorovi, já
zvládnu, co se týèe rámù, drobných oprav, adjustáže...
Co k tomu potøebujete umìt? Prošel jsem více profesí, zaèínal jsem s
pozemními stavbami na prùmyslovce, tomu jsem se moc nevìnoval, byl
jsem mladý a hloupý... smìje se Petr Berkovský. Ale pak jsem se to
snažil napravit na umìlecké škole sv. Anežky v Krumlovì. Byla velká
výhoda, že už jsem mìl jednu maturitu za sebou a nìkteré pøedmìty už
jsem dìlat nemusel – místo toho jsem chodil do ateliéru a bylo to pro mì
velmi pìkné tvùrèí období.
Obì tyhle školy jsou o øemeslech a pro mì je asi dùležité umìt vzít
práci do rukou. Jsem za to rád. Dlouho jsem se pak živil restaurátorstvím
a tam jsem ocenil to, že za chyby si mùžu sám a nadávat mùžu také
jenom sám sobì. Mì baví vymyslet si vìc, zrealizovat a zhodnotit. Když
to zvládnu nejlépe, jak to jde, jsem spokojený. Zatím mi to naštìstí
docela vychází.
Je to øemeslo, kde si musíte vystaèit sám, nejen zodpovìdností, ale
musíte si i sám poradit, jak na kterou opravu? Nebo se radíte? Pokud
se bavíme o tìch rámech, to je proces, který jsme se nauèili ve škole, je
to o technologii, rozpouštìdlech, barvì, takže se celkem nedá nic zkazit.
Když to trochu zjednoduším, ohlídat si, aby se jednotlivé vrstvy spolu
nehádaly... Mám na starost také sochy, ale tam už je to opravdu
o restaurátorských zásazích, a tak je pøedávám do odpovìdných rukou.
A vy sám jste opravdu tesal sochy?
Ano, a bylo to skvìlé, krásná práce, musím vzpomenout ak. soch.
Stanislava Zadražila, který nám dal ve škole opravdu hodnì ze svých
zkušeností. Když porovnám Anežku se školou v Hoøicích, kde
vychovávají spíš reprodukèní sochaøe, kdežto my jsme se vìnovali
modelování, tesání a odlévání do sádry, vidím, že máme širší zábìr.
Nìkteré mé kamenosochaøské práce jsem odvedl i na øímsách domù
v Praze.
Mìsto Hluboká pøímo od studentù SUPŠ pøevzala nìjaké skulptury,
které na Hluboké máme a využila ještì neokoukané talenty.
Urèitì se dá využít nadšení a elán, má to i velký smysl pro studenty,
pokud vidí pøed sebou smysl a cíl práce. Pak to není jen sochání jako
cvièení, ale skuteèná zakázka, je to rozhodnì prospìšné obìma stranám.
Máte teï èas a sílu nìco sám vytváøet? Momentálnì ne, spíš dnes ve
volném èase místo modelování z hlíny pøevážím hlínu z místa na místo,
www. hluboka.cz

protože jsem dokonèil stavbu rodinného domu a vše završuji úpravou
pozemku a zahrady. Ale musím øíct, že zatím všechny školy, které jsem
absolvoval, vèetnì té stavební, se mi v praxi velmi hodily.
Jako správce depozitáøe máte pøehled o všech položkách sbírek
inventáøe AJG? Takové množství položek samozøejmì v hlavì nemám.
Snažím se ale základní stav monitorovat a jakékoli výkyvy nebo
poškození ve sbírkách s ohledem na to, kolik máme penìz na
restaurování, udržovat v poøádku. Depozitáøe jsou na Hluboké a Bechyni,
takže kontroluji stav v obou tìchto místech.
Máte všechno hotovo? Hotovo nebude samozøejmì nikdy. Velkým
problémem je také nedostatek prostoru v depozitáøích. My jsme
v budovách, kde jsme v nájmu, patøí Památkovému ústavu, potýkáme se
s nedostatkem místa, a to už nìkolik desetiletí. Myslím si, že každá
galerie asi pláèe nad depozitáøi, my taky, i když se zatím žádná katastrofa
ve stísnìném prostoru nestala.
Dùležité je, aby sbírky byly uchovány v optimální teplotì a vlhkosti
+ 18<, mezi 50 – 60 % relativní vlhkosti, to hlídáme velice peèlivì. Máme
rùznorodý materiál ve sbírkách, bavíme se o obrazech – plátno nebo
døevo na rámech, o plastikách: døevo, kámen, bronz. Døevo je
samozøejmì nejcitlivìjší. A bavíme se také o grafikách, vìtšinou na
papírových podkladech, takže i tady je nasnadì, že musí být všechno
v peèlivém poøádku.
Monitoring tìchto hodnot obstarává pøístroj, který v létì odvlhèuje
vzduch, a v zimì zase zavlhèí , bezdrátová èidla se sumírují u jednoho
poèítaèe, po internetu nám to hlídá i Wortnerùv dùm – takže víme vše.
Obrazy se skuteènì drží v rámech, je to všechno adjustované, žádné
srolované rulièky pláten. Vše má své místo a prostor k uskladnìní.
Nemìlo by se stát, že by nìco nebylo možné dohledat.
Co máte ze sbírek nejradši, pro co máte slabost, u èeho se nejradši
zastavíte? Bìhem studií jsem mìl své preference, jednou to byla gotika,
pak zas moderní umìní. Možná, že díky tomu, jak jsem teï obklopen
vlastnì vším, už si nevybírám a na každou vìc se dívám jako na solitér
a kochám se.
Ovlivòuje vás v bìžném životì všudypøítomná komerce a kýè, mrzí vás,
že není všechno kolem nás tak cenné a stoletími provìøené a že si
nevážíme skuteèných hodnot?
To mì sice mrzí, ale já zas mám takovou povahu, že nehodnotím a
strašnì nerad nìkomu øíkám, že by mìl nìco dìlat èi vnímat jinak. Takže
si tyhle pocity nechávám pro sebe. Èím vìtší mám rozhled, tím vìtší se
dostavuje pokora a nesoudím nic mimo sebe.
V pøelomovém èasu v AJG jste to byl vy, který musel vzít na sebe
odpovìdnost a vést galerii v dobì nejistot...
Jak už jsem øekl, mám povahu spíše lidumilnou a nerad nìkomu
pøikazuji, co a jak má dìlat. Byl jsem povìøen, poèítal jsem, že to bude
na pùl roku, vyklubal se z toho rok a ètvrt. Nebylo to jednoduché, hodnì
lidí asi tuší, že papírování a administrativa je velkou zátìží tìchto
institucí, zároveò jsem se snažil galerii nìjak øídit a navíc plnil nadále
svou funkci správce depozitáøe. Byla to zajímavá zkušenost, její skryté
zlaté dno jsem neobjevil, šlo to spíš proti mé povaze...
Na stranì druhé, zaèínali jsme ne od nuly, ale od takového rozpaèitého
bodu, kdy jsme nevìdìli kudy kam. Nejdøív jsme šlapali vodu, pak zaèali
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S úlevou jste se vrátil do depozitáøe?
S úlevou – nevím, nìjak jsem to zpìtnì neøešil. Vím, že kdybych mìl
pokraèovat v øeditelování, musel bych se hodnì zmìnit, a to mi
nevyhovuje. Jsem øemeslník a rád dìlám vìci, které si zodpovídám sám.
Konkurzu na øeditele AJG jsem se zúèastnil, ale myslím si, že bylo
vybráno dobøe. Z deseti lidí, co tam byli, mi výbìr pøišel opravdu nejlepší
a nemám dùvod si myslet, že je nìco v nepoøádku. Profesní postup pana
Seiferta mi pøijde pro tuto funkci optimální.

výbìrem je prezentovat, také tøeba v upoutávkách na konkrétní akce.
Velice dobøe funguje i animaèní èinnost, v té jsme dobøí na víc než 100%
a výsledky jsou viditelné. Programy pro školy i školièky jsou naplnìné
a fungují i v tìch podmínkách, které nejsou zcela optimální, což by se
tøeba právì tou rekonstrukcí, pøivedením vody a jiných praktických
záležitostí do sálu ve Wortnerovì domì, vyøešilo k naprosté spokojenosti.
Navíc se nám podaøilo s Pedagogickou fakultou JU nabídnout rodièùm
Pracovní listy, což znamená, že na konkrétní výstavu dostanou dìti
konkrétní program pøímo pasovaný na naše akce v AJG a pak je možnost
ten tištìný výstup použít pro rodiny s dìtmi, aby s tím materiálem pøi
procházení výstavou sami pracovali. Urèitì není špatné zasít semínko
zájmu o nìjaký obor už v dìtském vìku.

Zatím máme teprve krátký èas na hodnocení toho, kam bude AJG
s novým vedením smìøovat, co bude nabízet. Ale jak se zaèíná více
otvírat veøejnosti na mì pùsobí velmi dobøe. Lidé si toho všimli
a návštìvnost novì poøádaných akcí okamžitì stoupla.
Snahou urèitì bude galerii víc a víc otevírat veøejnosti. Nechci, aby to
znìlo nadnesenì, ale je to trend doby a galerie se tomu musí pøizpùsobit
v co nejvìtším mìøítku. Pan Seifert má spoustu vizí, a pøestože, jak se
øíká, mìl do zaèátku sto dnù hájení, už se mu podaøilo nìjaké zmìny
dovést do konce.

Kdy jste se prvnì ocitl v AJG? V 1. tøídì na výletì? To urèitì taky, ale
býval jsem tu velmi èasto i pozdìji, pamatuji si spoustu pìkných výstav.
Theodora Pištìka, pana Trnku, to byly úžasné velké výstavy, už jsem se
tehdy zaèal ochomejtat kolem øemesla a dodneška si pamatuju jeho ze
špalku vyøezané oveèky, jak jsem je obdivoval – jak jednoduché linie, jak
snadné napohled – jen je tak umìt udìlat.
Pan Pištìk bude mít výstavu v Praze, takže jsme právì zapùjèovali asi
pìt šest prací – oprášil jsem je pøed cestou. Ne, nepotøebovaly žádné
opravy, to jsou díla na naše pomìry opravdu zbrusu nová.

plavat a šlo to. Ten rok 11 byl hodnì rozpaèitý, i když jsme nemuseli
rušit jedinou vìc z plánu, nìco jsme i pøidali, navázali jsme zpøetrhané
kontakty – a rok 12 už byl o takové vìtší jistotì. Myslím, že svìdomí mì
netlaèí.

Vy, jako ten, kdo má na starost fyzické zdraví sbírek, nemáte obavu, že
vìtší pohyb návštìvníkù tìm umìleckým pøedmìtùm zpùsobí nìjakou
újmu? Samozøejmì se sváøí dva pohledy. Jsme veøejná instituce
a poskytujeme službu lidem, a tedy chceme mít co nejvìtší návštìvnost.
Druhý pohled v zájmu sbírek je, že bychom si pøáli hlídat teplotu
a vlhkost a zatemnili okna, aby byly sbírky v bezpeèí a nikoho
nevpouštìli. Jenže jsme galerie a takový pøístup by nedopadl dobøe. Vìci
jsou pojištìné a ochraòujeme je velice peèlivì, i pøed návštìvníky, je
logické, že gotickou plastiku už nikde znovu nenakoupíte...
Pøedpokládáme, že na programy galerie chodí lidé za urèitým cílem,
a nikoli za úèelem sbírkám škodit a že každý pochopí, že dovnitø se
nechodí se zmrzlinou. Napøíklad.

Nový pan øeditel AJG si z Mgr. Berkovského udìlal svého zástupce a zdá
se, že spolupráci s novým øeditelem vnímá správce depozitáøe jako
tìsnìjší a kolektivní, a celý tým Alšovky zaèíná fungovat podle stejných
not. Je samozøejmì lepší, když lidé spolu vycházejí a neøeší se žabomyší
války, ale konkrétní práce. Tak tedy... prozatím happy end jako
v americkém filmu a Petr Berkovský mùže v klidu opeèovávat jednotlivé
položky stovek krásných umìleckých dìl naší jihoèeské galerie.

A co ještì pro návštìvníky chystáte?
Tady na stole mi leží studie na vylepšení prostor Wortnerova domu. Pro
letošní rok je plánovaná úprava kinosálu, neboli naší multifunkèní
místnosti. Sálek slouží už léta a je to na nìm vidìt, je potøeba jej
zmodernizovat a pøizpùsobit naší edukaèní èinnosti. V sále probíhají
vernisáže, odehrávají se koncerty, pøednášky, anebo se v nìm usadí dìti
a tvoøí na nìjakém workshopu nìco opravdového – umìleckého.
Na Hluboké a Bechyni jsme v nájmu, Wortnerùv dùm v Budìjovicích
nám patøí, jeho rekonstrukce probìhla už je pøed nìjakým èasem, takže
je potøeba zase trochu investovat. Jedná se o možnosti pøístavby v ose
chodby v pøízemí do zahrady, v zahradì kryté pódium – zatím je to vize,
ale doufejme, že dojde naplnìní v blízkém èase. V parteru by vznikla
kavárnièka, což je myslím zase dobrý krok smìrem k veøejnosti.
Existuje nìjaká zemì, nebo kraje, které jsou nám ve vedení galerií
vzorem? Je dobøe, že k nám z Evropy pøišly galerijní noci a jiné aktivity
a je dobøe, že mnohé naše instituce nezùstaly neteèné...
Nechci to øíct ošklivì, ale skoro všude jinde to dìlají lépe, jen ne u nás.
Je to o penìzích. Neøíkám, že kultura je úplnou Popelkou, ale na chvostu
státního rozpoètu se nachází... Jenom nadšením vše vybudovat nelze.
Urèitì k oživení dochází, musí dojít. Uèíme se propagaci, marketingu,
jsme nìkde na pùl cesty, ke zlepšení snad ještì dojde.
Co chystáte do budoucna? Vy asi musíte být pøipraven dopøedu a leštit
rámy obrazù na budoucí výstavy?
Urèitì, už víme, co bude v roce 2013, a vìøím, že to budou pøíjemné
umìlecké zážitky. Završila se výstava Františka Muziky, ta se myslím,
také velice povedla, pøed týdnem jsme zde v Budìjovicích otevøeli
Odlesk perly, je to taková lehce výjimeèná vìc, urèitì rozsahem
a kvalitou dìl.
Jak je to s prezentací dìl ze sbírek AJG na webu? ptá se Honza Pirgl,
náš fotograf. V zahranièí toho nìkdy galerie ukazují tolik, že máte
pocit, že už ani do galerie nemusíte dojít, nicménì na druhou stranu je
to i velké lákadlo.
Postupnì dochází k digitalizaci sbírek, takže nìkterá díla na webu
zpøístupnìna budou. Podaøilo se nám dotáhnout k realizaci e-shopy,
prodáváme na webu napøíklad katalogy. Všechno na web dát nelze,
protože máme položek hodnì, ale snaha je nìjakým namátkovým
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Klášter Naší Paní nad Vltavou
# kostel pro sestry trapistky byl v létì vysvìcen
Stavbaøi jsou drsní chlapi a stavaøina není pro pápìrky. Ale o tom, že ctihodné sestry
trapistky se dobøe orientují v roli investorù a stavebních polírù se zase tolik neví.
V dobrém se o tom pøesvìdèila firma Stavitelství Karel Vácha a syn.
Velká stavba novodobého kláštera byla pro hlubockou firmu bezpochyby
zajímavá zkušenost a kontakt s øádem jim pøinesl pohled na trochu jiný svìt.
S panem Karlem Váchou a jeho dcerou Eliškou Adamovou jsme si povídali o tom,
jak dokonèili stavbu kláštera a zúèastnili se velké církevní slavnosti svìcení kostela.
Pøedpokládám, že k zakázce na postavení kláštera a kostela jste získali
jiný vztah, než k obvyklejším stavbám?
Pravda je, že uživit lidi ve firmì potøebujeme, a zakázky vítáme, protože
stavebnictví a napøíklad bytová výstavba prožívá spíše útlum. Posledních
sedm, osm let pracujeme hlavnì na prodejních objektech investorù ze
západní Evropy – Tesco a Penny. V souèasné dobì stavíme Penny
Market v Domažlicích. Dokonèili jsme velkoprodejny Tesco ve Skutèi
a v Praze. Kromì toho jsme v nedávné dobì opravili právì církevní
objekty. V uplynulém období jsme pro obce opravili asi pìt církevních
objektù, kaplièku v Zámostí, v Municích, ve Vitínì a sv. Isidora
v Hroznìjovicích, opravovali jsme také faru na Dobré vodì u Nových
Hradù. Církevní objekty v nás vzbuzují urèitý respekt, vyplývající
z jejich poslání a úctou pøed generacemi stavaøù, které je pøed staletími
vybudovali. A protože kláštery, èi kostely se nestaví každým rokem, ale
pouze nìkolik za staletí, považujeme oslovení naší firmy za velkou èest
a ocenìní kvality naši firmy, protože pøed podepsáním smlouvy sestry
provìøily naše stavby za uplynulých rokù velmi podrobnì.
Spolupracovníci naší firmy v uplynulých letech získávali zkušenosti na
objektech zámku Hluboká, ale i na opravì kostela v Hluboké, èi pøi
úpravì námìstí v našem mìstì. Zde jsme s obdivem k øemeslnické
dovednosti našich pøedchùdcù objevovali dùmyslné odvìtrávání,
odvodnìní a tepelné zajištìní staveb budovaných v minulých staletích.
Snížená funkènost tìchto konstrukcí byla zpùsobena výkopovými
pracemi pøi ukládání inženýrských sítí. Jak na zámku, tak i v ploše
námìstí jsme toto dùmyslné odvìtrání a vrátili mu jeho poslání.
Vrame se ètyøi roky zpátky, kdy jste v klášteøe zahájili výstavbu
kláštera v Polièanech. Dnes už jsou v nìm klášterní sestøièky
nastìhovány a jejich život probíhá, jak má? Stavba kláštera byla
rozdìlena dle pøání investora na dvì èásti. Prvnì se stavìly prostory
urèené k bohoslužbám a ubytování mnišek a pak se pokraèovalo druhou
èástí, což jsou výrobní prostory a zázemí pro celý klášter. Dokonèili jsme
1.etapu a po kolaudaci obytné èásti v záøí 2010, se sestry v prùbìhu dvou
mìsícù nastìhovaly, zabydlely se v èásti pro ubytování a sebevzdìlávání,
a dokonèen byl i kostel. Pøes zimu jsme pokraèovali ve stavbì výrobny,
kde mìla být pùvodnì èokoládovna, pak ale technologii zmìnili a nyní
tam vyrábìjí sušenky. Mají k dispozici výrobní, chladící, expedièní
objekty a hlavnì celé zázemí kláštera: kuchyò, sklady, prádelnu
a podobnì. Ve sklepì uskladòují jablka, brambory, mají dvì místnosti na
vytáèení medu svých vèelstev, truhlárnu a podobnì. Od kvìtna 2011 je
všechno v provozu, ale teprve nyní, kdy prošly složitým procesem
k vysvìcení kostela, ho v èervenci slavnostnì vysvìtili.
Vy jste se vysvìcení kostela osobnì zúèastnili, dokonce jste pøi
slavnostním aktu ukládali sv. ostatky do oltáøního stolu. S jakým
pocitem jste se této slávy zúèastnili? S odstupem èasu, to je po 15
mìsících, kdy byl klášter dokonèen a do té doby pøevažoval pragmatický
pøístup pøi øízení a organizaci práce, jako ke každé jiné stavbì, jsme
najednou stáli ve svatostánku, který v nás vzbuzoval zvláštní sváteèní
pocit, který pøecházel až …
Pøed zahájením slavnostního vysvìcení se v èlovìku vrací celý film od
zahájení výstavby až do úplného dokonèení, vèetnì všech detailù
úspìšných, èi neúspìšných øešení. Naší chloubou je kostel, jehož krása
a jednoduchost byla ocenìna všemi návštìvníky, vèetnì církevních
pøedstavitelù. Na základních rysech øešení má hlavní podíl italský
architekt. Ale protože architekti jsou víceménì umìlci, konstrukèní
øešení, tak jako u ostatních objektù, vypracoval náš projektant ing.
Navara. Využil našich zkušeností s lepenými konstrukcemi døevostaveb
a ve spolupráci s firmou Taros jsme zhotovili døevìnou konstrukci, která
staticky vyhovuje atypické výšce stìn a nahradila monolitické zpevnìní
www. hluboka.cz

vysokých zdí. Celkový
pohled dovnitø kostela
vypadá pøirozen ì
a odlehèenì.
A veškeré detaily s vámi
projednávali opravdu
sestry? Øíkali jsme jim
prùzkumná jednotka –
byla to skupinka složená
z øádových sester, každá
mìla peèlivì nastudován
»svùj obor«, položily
desítky otázek, vše si
peèlivì zapsaly, na nic
neodpovìdìly a konzultovali stavební záležitosti s italským investorem
mailem. Posílali jsme jim tøeba 10 rùzných návrhù øešení a oni si jeden
vybrali. Byla to dost složitá, nìkdy psychicky nároèná jednání, protože
my mìli pøed sebou tvrdý termín – na druhé stranì sestry byly takové
bohorovné, nic neuspìchat, stavíme to na tisíc let dopøedu. Nám hrozilo
penále, objednaný a neodebraný materiál, ale podepsat tøeba zmìnu
termínu nechtìli. Naše slabá místa pøi každé pøíležitosti využily
i obchodnì, takže se jim podaøilo, aby v pevné cenì, která byla
nepøekroèitelná, jsme provedli nìkteré objekty, èi práce, které nebyly
smluvnì a finanènì pokryty.
Jejich praktiènost, snaha o ušetøení prostøedkù, hledání nejlepších
a nejkvalitnìjších možností, jejich orientace v problémech, byly
udivující. Øíkaly, že je to jejich poslání, Bùh je povìøil, aby dohlédly na
postavení kláštera kvalitnì a vèas, a braly to skuteènì jako nejdùležitìjší
úkol toho období.
Jinak jsou velmi srdeèné, podotýká Eliška Adamová, pokaždé nás
velmi vítají, chovají se velmi mile a vøele.
Pøekvapuje mì, že jsou tak prakticky zamìøené... èlovìk by u nich spíš
èekal odklon od praktického života.
Urèitì se k tomu duchovnímu dokážou zase vracet. Bylo to vidìt i na
prožívání slavnosti svìcení kostela.
Ale bìhem té stavby, kdy mìly každá konkrétní úkol a chtìly ho odvést
v nejvìtší kvalitì, podaly velké výkony. Kontrolní dny byly na celý den,
my mluvili èesky, ony to pøekládaly do italštiny. Jakmile jsme jim dali
nìkolik alternativ, hledali klady, zápory u všech øešení. Sestra Simona
mìla na starost finance, Michaela tlumoèila. Další hlídala kvalitu dlažeb,
druhá topení. Kotelnu dnes napøíklad také obsluhují sestry, a to je
obrovská strojovna, vìnují se veškerým pracím v hospodáøství. V nìèem
spoléhají i na poutníky, kteøí do kláštera pøicházejí, a chodí jich kupodivu
mnoho, tøeba celé rodiny. Na týden, dva, pracují a pomáhají jim na
políèkách a spoleènì se s nimi modlí, všechno absolvují se sestrami.
Asi to sestry naplòuje, ty tøi roky bìhem stavby usilovnì pracovaly
a byly ve stresu, každý neúspìch si braly osobnì.
Jaká byla slavnost svìcení kostela?
Ke slavnosti zvala hosty pozvánkou ctihodná Matka Rosaria Spreafico,
abatyše mateøského kláštera Nostra Signora di San Giuseppe in
Vitorchiano a ctihodná Matka Lucia Tartara a mnišky z kláštera Naší
Paní nad Vltavou v Polièanech. Slavnost se konala v sobotu 28. èervence
2012, kdy byl novì dostavìný kostel zasvìcen Blahoslavené Pannì Marii,
Matce jednoty køesanù. Hlavním svìtitelem mìla být Jeho Eminence
kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Bohužel byl zdravotnì
indisponován, takže vysvìcení se ujal a mši celebroval kardinál Miloslav
Vlk. Na slavnosti bylo odhadem tak 1000 lidí, dìní z kostela pøenášeli na
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velkou obrazovku venku, uvnitø kostela byla nejménì stovka knìží
a biskupù, nejménì 250 mnišek, samozøejmì i z Itálie a zahranièí, a také
bratøi z Nového dvora, mužského trapistického kláštera v Èechách. A pak
civilisté, starostové z okolních obcí, spousta vìøících... Celý obøad živì
pøenášela televizní stanice NOE.
Sestry krásnì zpívaly, dìkovaly všem nejen ve své církevní obci, ale
i stavebníkùm, architektovi, bankám i dalším, všem tìm, kteøí poskytli
duchovní i materiální podporu.
Bìhem svìcení kostela pøipadl Váchovým ještì èestný úkol: zabudovat
do oltáøního stolu z krásné žulové desky svaté ostatky, které klášter k této
pøíležitosti dostal. Oltáø a celý kostel byl vysvìcen, ustrojili a ozdobili
oltáøní stùl k první slavnostní mši.
Kostel zdobí krásná vyøezaná socha Paní s dìátkem, její socha je i v
Rajské zahradì. Klášter s vìží, všude klid a ticho, okolní krajina je
celkem opuštìná a nièím neruší. Stavba napovídá Itálii i teplými
okrovými barevnými odstíny, jak cihelné obklady, tak kámen, dovezený
z oblasti Assisi. Skriptorium je místo, kde sestry studují, velká knihovna,
odhluènìné prostory chodeb i klenby kostela, šatna, kde mají sestry
roucha, do nichž se pøevlékají, když jdou k modlitbám, zatímco na práci
používají modré pracovní obleèení. Nikde v klášteøe nejsou obrázky,
ozdoby, jen pøírodní materiály, kámen, døevo, z oken skrz zvláštní
duhové sklo do kostela vniká svìtlo jakoby paprsky slunce.
Ustane váš kontakt s klášterem, když je už postaven a zaène žít svým
životem? Všechny stavby, které jsme za tìch 22 let postavili, øíká Karel
Vácha, èas od èasu navštívím. Když jedu okolo, stavím se tøeba v
restauracích, které jsem stavìl, to považuji za obchodní povinnost. Oni
dali vydìlat mnì, já dám – by symbolicky – zase jim. Zajímá mì, co ty
stavby dìlají po pìti letech, deseti letech, na postavené plovárnì se
dívám, kde upadla obkladaèka, prostì je to profesní deformace...
Já shodou okolností hraju v divadelním pøedstavení matku
pøedstavenou, pøiznává Eliška. A s tou rolí jsem dost zápasila, protože
jsem si øíkala: Pøece nemùžu napodobovat Matku pøestavenou, se kterou
jsme se každou støedu potkávaly na kontrolních dnech. Nicménì pøece
jen si myslím, že mì ta setkání nìjak poznamenala, že jsem vnímala, jak
se sestry chovají, jak mluví, jejich gesta, pohyby, takže už mi pár lidí
øeklo, že mi v té roli opravdu vìøí. Nemìla jsem ale odvahu se sestrám
svìøit, že je »hraju« na divadle.
Opravovat kaplièky – to je hezké, ale pøece jen pocit, že jste postavili
klášter je asi ještì silnìjší dobrý pocit?
Je to dobrý pocit, øíká Karel Vácha, ale hlavnì úèast na tvorbì nìèeho
neobyèejného, to èlovìka obohatilo. A jiné zkušenosti jsme získali i po
stránce technické. Spousta vìcí se øešila za pochodu, nalézala se øešení,
škoda, že tìch 1000 let »záruky« nebude možné zkontrolovat.

Trapistický Klášter Naší Paní nad Vltavou
Rep. Ceca – 2007
Komunita sester trapistek byla v Èechách založena v roce 2007
mateøským domem, který se nachází ve Vitorchianu v provincii Viterbo
v Itálii. V øádu žijí podle Øehole svatého Benedikta. Jejich každodenní
život tvoøí liturgická a osobní modlitba, rozjímání a manuální práce.
Místo, kde je postaven Klášter Naší Paní nad Vltavou, se nachází v
Polièanech, asi 60 km jižnì od Prahy, poblíž Neveklova, na krásném a
tichém místì, obklopeném poli a lesy, velmi vhodném pro mnišský
trapistický život.
V klášteøe splòují charakteristický životní øád »Ora et labora« „Modli se
a pracuj“, tzn. ve støídání se liturgické chórové modlitby a jednoduché
manuální práce. Sestry skládají slib stability v jedné mnišské komunitì,
slib poslušnosti a obrácení mravù, do nìhož je zahrnut i slib èistoty a
chudoby.
Styl klášterního života není poustevnický, ale cenobitský: žijí spoleènì,
i když v odlouèenosti od svìta, v tichu a samotì, které jsou nezbytné pro
život neustálé modlitby. Proto se i kláštery tohoto øádu stavìjí pøevážnì
daleko od mìst, uprostøed pøírody. Srdcem života je chvála Boží, jejímž
støedem je každodenní slavení Eucharistie. Sedmkrát za den se komunita
schází v kostele ke zpívané liturgii hodin a kromì toho se s Kristem a
jeho Slovem setkává také v duchovní rozjímavé èetbì a v osobní
modlitbì. Sestry trapistky pracují: vydìlávají si na živobytí prací na poli,
v ovocných sadech a pìstováním zeleniny. Chovají vèely a prodávají med
vysoké kvality. Malují a prodávají ikony. Používají pøitom pravé zlato
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a následují starodávné umìlecké techniky byzantské tradice. Vyrábí
obrázky a pøání. Kromì toho se pustily i do cukráøské výroby sušenek.
Nedílnou souèástí každého trapistického kláštera je i dùm pro hosty,
který je otevøený pro všechny, kteøí touží prožít nìkolik dní v tichu a
klidu a naèerpat tak novou sílu pro každodenní život. Doprostøed polí a
lesù nedaleko Slapské pøehrady, do kraje, který odpovídá povolání a stylu
života kontemplativního øádu, spolu s hlavním svìtitelem kardinálem
Vlkem pøijeli také královéhradecký biskup Jan Vokál, plzeòský biskup
František Radkovský a trnavský pomocný biskup Ján Orosch. Kardinál
Duka se kvùli své rekonvalescenci po lékaøském zákroku musel omluvit.
Pøítomen však byl generální opat cisterciáckého øádu pøísnìjší
observance Dom Eamon Fitzgerald, opat z kláštera Sept Fons Dom
Patrick, opat z Nového Dvora Dom Samuel a mnozí další opati a abatyše
z trapistických komunit. Klášter i kostel byly postaveny v
architektonickém stylu, který moderním zpùsobem interpretoval
románský sloh cisterciákù. Architekt Marek Annoni tento styl
charakterizuje jako architekturu, která se „snaží znovu vytvoøit
jednoduchost forem a atmosféru románského slohu, aniž by ho doslova
kopírovala“. „K tomu dochází skrze studium svìtla a jednoduchou
pøirozenost materiálù, kterými jsou kámen a døevo,“ vysvìtluje Annoni.
Hlavní budovou je kostel ve tvaru køíže. Kolem køížové chodby jsou
rozmístìny jednotlivé èásti kláštery – skriptorium, kde komunita ète a
studuje, kapitulní síò, kde se setkává s pøedstavenou kláštera, a refektáø,
tedy jídelna. V prvním patøe jsou pak cely dormitáøe a v další èásti se
nacházejí dílny. Nedílnou souèástí kláštera je dùm k pøijímání hostù –
žen i mužù, vìøících i nevìøících, všech, kteøí chtìjí strávit nìkolik dní v
tichu, aby naèerpali nové síly pro svùj každodenní život.
Základní kámen kláštera v Polièanech byl položen v srpnu 2008.
Kardinál Miloslav Vlk, tehdejší pražský arcibiskup, který požehnal
vznikající stavbu, tehdy øekl, že mu velmi záleží na tom, aby u nás
vznikaly „duchovní pevnosti“ naplnìné modlitbou. Kromì mužského
kláštera v Novém Dvoøe u Toužimi tak vznikl také ženský trapistický
klášter. Kardinál Vlk tehdy zmínil, že paradoxnì vzhledem k úpadku
religiozity u nás dochází k velkému rozkvìtu právì v kontemplativních
øádech, tedy øádech velmi pøísných. Mladé lidi, podle tehdejšího
arcibiskupa, pøitahuje radikalita øeholního života a možnost totálnì se
oddat Bohu.
Komunitu, která v Polièanech nyní pùsobí, pozval kardinál Miloslav
Vlk do Èech z mateøského kláštera trapistek v italském Vitorchianu v
provincii Viterbo (asi 80 km na sever od Øíma). Cisterciácký øád se u nás
ujal již ve 12. století, první mnichy k nám poslal sv. Bernard z Clairvaux.
První kláštery cisterciáckých mnišek vznikaly v 1. polovinì 13. století.
Èlenové Øádu reformovaných cisterciákù Panny Marie z Trappy (dnes se
nazývá Øád cisterciákù pøísnìjší observance) jsou známí bìžnì pod
názvem trapisté a trapistky. V Èesku nikdy klášter nemìli, až v roce 2000
založili mniši z francouzského opatství Sept-Fons mužský trapistický
klášter v Novém Dvoøe v plzeòské diecézi. Pro trapistky je typická pøísná
klauzura, to znamená, že bìhem dne vìtšinou mlèí, žijí až do smrti v
areálu kláštera, z nìhož nevycházejí. Nemají žádnou „dovolenou“. Do
prostor, kde jedí, spí a pracují, nikdo cizí nesmí.

V rozhovoru nás sestra Marie Michaela zve k návštìvì
Trapistky v Èechách nikdy nepùsobily. Jak došlo ke zrodu vaší
komunity právì v Èeské republice? Pøítomnost nás Èešek a také touha
èeské církve mít v této zemi kromì mužského kláštera v Novém Dvoøe
i ženský trapistický klášter byly pro komunitu ve Vitorchianu znamením
Boží vùle. Vitorchiano mohlo založit nový klášter v jakékoli jiné èásti
svìta, ale vybralo si Èeskou republiku. Odjely jsme tedy v roce 2007 do
Èeska. Dnes je nás tu devatenáct, kromì dvanácti Èešek i šest Italek a
jedna Maïarka. Objevily se další zájemkynì z Moravy a z Èech, a to je
pro nás znamením, že Pán nás tu opravdu chce. Prùmìrný vìk naší
komunity je asi 39 let. V Èesku je hlavní øeèí èeština…
Jak se vybíralo vhodné místo pro klášter? Trapistický klášter by se mìl
stavìt na osamìlém místì mimo mìsto, aby odpovídal našemu stylu
života. Musí mít dostateènì velký pozemek, který zajistí samotu a ticho,
a na kterém mohou mniši obdìlávat zeleninové zahrady, pole a ovocné
sady. Totéž platí i pro mnišky. V Polièanech jsme toto vše našly. Je to
tiché místo s nádherným výhledem: na severu se rozprostírají lesy, na
jihu údolí s pahorky v pozadí. Už jsme zaèaly sázet ovocné stromy a
pìstovat zeleninu. A protože se jedná o zemìdìlskou pùdu a pozemek se
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nachází daleko od mìst, nebyl ani pøíliš drahý. Kdybychom takové místo hledaly my samy, nikdy bychom ho nenašly! Ale jsme si jisté, že nám ho
našel sám Pán prostøednictvím jednoho pøítele… Na zaèátku celého tohoto
„krásného dobrodružství“, jak by to nazvali první cisterciáètí mniši, byla
spousta lidí – nejen z Itálie, ale hlavnì z Èeské republiky, kteøí nám pomohli.
Jak probíhá váš všední den? Žijeme podle Øehole svatého Benedikta a podle
jeho hesla Modli se a pracuj, proto je základem støídání liturgické chórové
modlitby a jednoduché manuální práce. Žijeme spoleènì, i když v odlouèenosti
od svìta, v tichu a samotì, které jsou nezbytné pro život neustálé modlitby.
Základem života je Boží oslava, jejímž støedem je každodenní slavení
eucharistie. Komunita se schází v kostele sedmkrát za den ke zpívané liturgii
hodin a kromì toho se s Kristem a jeho slovem setkává také v duchovní
rozjímavé èetbì a v osobní modlitbì.
Podle èeho zpíváte? Božské oficium zpíváme podle tónù, které se používají v
trapistických klášterech na celém svìtì, ale byly upraveny liturgem P. Karlem
Cikrlem, aby mohly být pøizpùsobeny èeskému jazyku.
Èím si vydìláváte na živobytí? Pokud se týká naší práce, na živobytí si
vydìláváme pøedevším tím, že peèeme a prodáváme sušenky. Kdo má zájem,
mùže nám napsat, abychom mu je poslaly na ochutnávku… Pak taky pracujeme
na poli, v ovocných sadech a pìstujeme zeleninu. Chováme vèely a prodáváme
med vysoké kvality. Navíc malujeme a prodáváme ikony. Používáme pøitom pravé zlato a následujeme starodávné umìlecké techniky byzantské
tradice. Taky vyrábíme a prodáváme obrázky a pøání. Ludmila Kotrmanová (rozhovor a informace pøevzaty z redakce televize NOE)
Foto: Jan Pirgl
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h SPORT h
Hluboètí baseballisté jsou vicemistry ligy
a v baráži vyzvou Olomouc
Baseballový tým z Hluboké nad Vltavou má dlouhodobou zkušenost se
zápasy Èeskomoravské ligy – od založení klubu v roce 1994 se Sokol
Cardinals Hluboká úèastní druhé nejvyšší soutìže v Èesku od sezóny
2000. Jihoèeská skvadra patøí mezi favority, od ochutnání extraligového
chlebíèku v sezónì 2004 se hluboètí Kardinálové pohybují na vrcholu
ligových tabulek a témìø každoroènì bojují o postup do vrcholné
Extraligy.

Po hoøké prohøe v loòském finále ligy s Blanskem 2:4 se tým pod
vedením trenéra Michala Kapra pokusil pøivézt titul mistra
Èeskomoravské ligy, který Hluboké náležel naposledy v roce 2003.
Pro tým, který skonèil základní èást na druhém místì se šestnácti
výhrami a šesti porážkami, vedla cesta za snem pøes spletitý systém
play-off. Na konci srpna si jihoèeští Kardinálové poradili ve ètvrtfinále
s Bleskem Jablonec, v záøijových bitvách pøešli v semifinálové sérii pøes
Klasik Frýdek-Místek a tím si zajistili i jisté místo v Baráži o Extraligu.
V sobotu 29. záøí zavítal nabuzený tým na stadion rivala Tempo Titans,
vítìze základní èásti, aby si ve finále Èesmoravské ligy zajistil titul mistra
a pøíznivìjšího soupeøe v baráži.
Vyrovnané utkání do sedmé smìny pøineslo øadu špièkových her,
i sami hráèi se následnì shodli, že zažili nejkvalitnìjší zápas roku.
Hlubocký nadhazovaè David Šastný držel Pražany po celé utkání,
vedoucí bod na 2:1 zajistil tvrdou støelou pøes støed obrany Tempa Josef
Novák. Pražský favorit bohužel v dohrávce osmého dìjství využil chyby
jihoèeské obrany a po dalekém odpalu otoèil stav na 3:2. Hlubocké pálky
nedokázaly nepøíznivý stav zvrátit, a tak si Tempo Titans Praha zajistilo
titul mistra Èeskomoravské ligy pro rok 2012, Sokol Hluboká vybojoval
stejnì jako vloni druhou pøíèku.
V boji o Extraligu se Sokolové støetnou se Skokany Olomouc, které
pøivítají na domácím høišti již pøíští víkend. Utkáni zaèínají v sobotu
i v nedìli ve 13:00.
Jakub Janda

Tenis už není jen letní sport
… to bývávalo. Od roku 2004 se každoroènì na
podzim na tenisových dvorcích TJ TK MANE
Hluboká n. Vlt. objeví velká bílá bublina.
Zakryje dva kurty, které mohou tenisový
nadšenci využívat i když venku mrzne až praští.
Pøedseda pøedstavenstva Tenisová hala Hluboká
a. s. – pan Michal Frömel nejlépe ví, že organizace kolem zabezpeèení
provozu není žádná legrace – zajistit odborný dohled pøi stavìní haly,
revize, rozpoèty, uzavøít smlouvy o pronájmech atd. atd. Není toho
zrovna málo. Jeho »pravou rukou« je Marek Martinù – správce, trenér a
aktivní hráè v jedné osobì. V létì se stará o kurty venku v zimì o provoz
a údržbu kurtù v hale. Díky akcionáøùm a jejich nadšení pro tenis mají
závodní hráèi tréninkové hodiny zdarma a ostatní èlenové klubu se
slevou. V hale je v provozu i tenisová školièka pro nejmenší, která je
zabezpeèena hlavnì díky podpoøe ÈEZ. Tenisová hala Hluboká si za osm
let získala mnohé pøíznivce a to nejen cenou za pronájem dvorce,
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která patøí mezi nejnižší v regionu.O tom svìdèí i to, že vìtšina hodin je
pro letošní zimu již obsazená. Pøestože je provoz každý den od 8 do 22
hod., pro zájemce ze strany veøejnosti zbývá však už jen pár volných
hodin v dopoledních hodinách (info – Marek Martinù 603 483 854).

Další úspìch hlubockých tenistù
Jarním postupem do II.ligy úspìchy hlubockých tenistù neskonèily.
O víkendu 22.-23.9.t.r. se v Rakovníku konalo Mistrovství republiky
seniorù. Pro tenisty to byla veliká výzva. V týmu sice došlo k malým
zmìnám, ale naši senioøi v kategorii 40+ opìt zvítìzili. Ve finále zdolali
soupeøe – Støedoèeský kraj 4 : 1. Jihoèechy reprezentovali Marek
Martinù (kapitán družstva), Aleš Bùrka, Miloš Žemlièka – všichni TJ TK
MANE Hluboká n. Vlt. a Markéta Šeredová roz. Doubková – TK
Pelhøimov.
Výsledky jednotlivých zápasù:
Bùrka – Jetel 6/7, 6/3, 10/7
Martinù – Mrázek 6/2, 6/0
Šeredová – Vildová 2/6, 0/6
Bùrka, Martinù – Jetel, Mrázek 4/6,
6/1, 10/7
Šeredová, Žemlièka – Vildová, Kurský
2/6, 6/4, 11/9
Tým jihoèeských tenistù tentokrát
doprovázel a pøi každém zápase
podporoval prezident JÈTS pan Jiøí
Doubek.
Všem zúèastnìným patøí velká gratulace a podìkování za reprezentaci
hlubockého tenisu, mìsta i celého Jihoèeského kraje.
Blahopøejeme a pøejeme ještì mnoho takových úspìchù!
Vítìzové Mistrovství republiky seniorù 2012, kategorie 40+
Markéta Šeredová (TK Pelhøimov), Miloš Žemlièka,Aleš Bùrka,Marek
Martinù-kapitán (všichni TJ TK MANE Hluboká n.Vlt.)

Sportovní dìní v golfovém klubu
Pátého záøí se na høišti v Èeském Krumlovì odehrál semifinálový
a finálový boj o Mistra kraje pro rok 2012. Náš tým vyrazil ve složení
Jakub Heindl, Jiøí Filip, Jan Lískovec, Michal Stecher, Vladan Danìk,
Kryštof Danìk a Štìpán Danìk.
Ze základní skupiny jsme postupovali z nadìjné tøetí pøíèky, ale
bohužel po dramatickém prùbìhu v semifinálovém utkání se náš tým
musel sklonit pøed dobøe hrajícími borci z GC Mnich. GC Hluboká
prohrál v pomìru 2/3. GC Mnich postoupil do finále, kde se støetl
s domácími GC Èeský Krumlov, který si hravì poradil s GC Klasik ve
výsledku 3/1.
O první místo se tedy utkaly GC Mnich a GC Èeský Krumlov, tøetí
místo zbývalo na jednoho z dvojice GC Hluboká a GK Klasik. Obì
finálová kola skonèila smírnì 2,5/2,5 a rozhodnout o koneèném poøadí
musela až rozehrávka, která se odehrávala už v mírném šeru po osmé
veèerní hodinì. Pevnìjší nervy prokázali golfisté z GC Mnich, kteøí
zvítìzili na druhé jamce play off. Ten samý scénáø se odehrával i pøi
rozehrávce o tøetí místo a šastnìjší byli naši borci z GC Hluboká.
Koneèné poøadí:
1. GC Mnich
2. GC Èeský Krumlov
3. GC Hluboká
4. GC Klasik
Nezbývá než podìkovat všem
hráèùm za vzornou reprezentaci
klubu a doufáme, že rok 2013
bude stejnì plodný na úspìchy
jako rok 2012. Zvláš zajímavé
bude sledovat, jak si naši
svìøenci povedou v první lize
mezi velikou konkurencí, kam
se po nìkolikaleté snaze probojovali.
Za team GKHNV Filip Jiøí
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Hlubocké momentky na stránkách Zpravodaje pøipravil: podzim a fotograf Jan Pirgl
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h Kam za podzimní kulturou... h

Recenzièka k výstavì
Až do konce øíjna je možné shlédnout výstavu »Krajina
melancholie« hlubockého fotografa Pavla Šimona v
bechyòském Mìstském muzeu. Ve dvou místnostech zcela
zbavených všech dalších objektù je do kliprámù instalována
tøicítka èernobílých fotografií ètvercového formátu. Spíš
než o velké pøíbìhy jde v obrázcích o náladu (což napovídá
i název výstavy) a o autorovo zkoumání drobných
okamžikù. Celá sparanská instalace bez možnosti se nìkde
ukotvit svádí k útìku do druhé èásti výstavního prostoru
mezi bechyòské archeologické artefakty. Nechte se
zachránit jednou ze dvou židlí, posaïte ji – a na ni sebe –
do prázdného prostoru a mùžete si potichu pozorovat.
Obrázky jsou lyrické a obsah k vám musí pøijít. Asi ne ze
všech pøijde – a nìkteré vás, stejnì jako mne, budou spíš
rozèilovat. Ale protože si takhle sedíte, dá se to snadno
vydržet. Èasovì to vyjde pøibližnì nastejno jako courání
podél zdí, ale uvidíte víc. Autora ani nenapadne, aby vám
podstrèil nìjaké berlièky, takže je to úplnì na vás.
Nenecháte-li se ovšem zabrzdit a vykroužíte kolem obrázkù
pouze neforemnou osmièku, obávám se, že z výstavy si
odnesete pouhé »hmm«. Pojedete-li bìhem dne Bechyní,
udìlejte si chvilku a zazvoòte na zvonek malého muzea ve spodní èásti námìstí.
Je to jedna z pøíležitostí trénovat trpìlivé dívání.
Jan Pirgl

ALŠOVA JIHOÈESKÁ GALERIE
ODLESK PERLY / UMÌNÍ BAROKA ZE SBÍRKY PATRIKA ŠIMONA
Termín výstavy: 19. záøí–18. listopadu 2012
AJG, Wortnerùv dùm, U Èerné vìže 22, Èeské Budìjovice
Otevírací doba: otevøeno dennì 09.00–18.00 hodin
Kurátor výstavy: Mgr. Hynek Rulíšek
Katalog k výstavì: 112 stran, 56 barevných reprodukcí
Programy pro školy a zájmové skupiny: Mgr. Jiøina Zimová, tel.: 723 176 146,
e-mail: zimova@ajg.cz www.ajg.cz
Slovo o sbìrateli
Odlesk perly zrcadlí euforii
sbìratele Patrika Šimona v jeho
kultivovaných snahách
zpøístupòovat poklady umìní
mnoha staletí co nejširší veøejnosti.
Aè je sbírka, která èítá
neuvìøitelných šestnáct tisíc
umìleckých dìl, jednou z
nejzajímavìjších soukromých
sbírek v Evropì, je snahou Patrika
Šimona, aby zanechávala svým
postupným zpøístupòováním
formou zápùjèek, výstav a knižních
publikací, nesmazatelné stopy
kulturní strategie nadšeného
a vzdìlaného jednotlivce. Právì v naší dobì nivelizace hodnot se poselství snah sbìratele stává
v pøedmìtu ušlechtilých zájmù a zálib jednou z mála pevných a vyhranìných vlastností v pomíjivosti
doby.
Výstavní projekt Co divák uvidí na ploše výstavy èítající okolo padesáti exponátù? Pøedevším
pøíbìh. Ten je pro sbìratelskou dramaturgii Patrika Šimona typický. Expozici otevírá Albrecht Dürer
špièkovou mìdirytinou Adam a Eva. Tento renesanèní malíø byl natolik dùležitý pro císaøský dvùr
Rudolfa II., že se s ním a zejména s jeho inspirující tvorbou identifikovali èetní umìlci na dvoøe
umìnímilovného císaøe. V tomto kontextu pak vyniknou práce Aegidia Sadelera II. a Daniela
Fröschla. Projekt pøedstaví i slavný portrét císaøe Rudolfa II., ale také jeho bratra Matyáše a nìkolik
pozoruhodných ukázek manýristické kresby a grafiky od Hendricka Goltzia, Bartholomea Sprangera,
Roelanta Saveryho aj. Vynikající je sochaøské zastoupení v èele se dvìma protìjškovými mramory
Pietra Berniniho Herkules a Omfalé. Následují øezbáøská díla Mistra Pinzela a Františka Preisse.
Vrcholnou ukázkou je monumentální olej David s hlavou Goliáše od Johanna Carla Lotha. Velkým
chef-d´oeuvrem bude kresba pravdìpodobnì z okruhu Rembrandta. Nebudou chybìt ani práce
Václava Hollara. Struènì lze øíci, že výstava ukazuje støedoevropské umìní ve vzájemném dialogu
se školami italskými, francouzskými a holandskými.
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Hluboká
VÝSTAVY
Gotické umìní / Malíøství a sochaøství –
stálá expozice. Èeské sochaøství 20. století stálá expozice. Flámské a holandské malíøství
16.–18. století – stálá expozice
Wortnerùv dùm AJG, Èeské Budìjovice
VÝSTAVY
Odlesk perly / Umìní baroka ze sbírky
Patrika Šimona – do 18.11 2012
Komentované prohlídky k výstavì vždy od
17.00 hodin
11. 10. 2012 / Mgr. Aleš Seifert
25.10. 2012 Mgr. Hynek Rulíšek
Workshop pro dìti k výstavì Odlesk perly
s názvem »Svìtlo/stín«
dne 20. 10. od 14.00 hodin – vstup volný
10. 10. 2012 v 17.00 hodin pøednáška s prof.
PhDr. Petrem Èornejem, DrSc. na téma
»Jan Žižka« ve spolupráci s Jihoèeským
muzeem v Èeských Budìjovicích
Bechynì
VÝSTAVY
Mezinárodní muzeum keramiky Bechyni
Mezinárodní keramická sympozia 1966 –
2011 – stálá expozice
Alšova jihoèeská galerie v Hluboké nad
Vltavou / tel. 387 967 041,
e-mail: sekretariát@ajg.cz, ajg@ajg.cz ,
www.ajg.cz. Poøady pro školy na objednávku
/ zimova@ajg.cz
Výstavní sály otevøeny dennì:
Hluboká nad Vltavou / Alšova jihoèeská
galerie / øíjen – duben 9.00 – 18:00
Èeské Budìjovice / Wortnerùv dùm
/ 9:00 – 18:00
Bechynì / Mezinárodní muzeum keramiky od
øíjna prohlídky na základ tel. domluvy
Každou nedìli a ve státní svátky volný vstup
do všech expozic a výstav AJG.
Zmìna programu vyhrazena!
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PANORAMA
Pøenos z Metropolitní opery
4. ètvrtek øíjna – Dcera pluku.
USA – romantický/komedie. Opìt vás zveme
do Metropolitní opery na komedii z prostøedí
armády, kde se mladièká Marie zamiluje do
Tonia … Úèinkují: Donald Maxwell, Felicity
Palmer, David Frye, Natalie Dessy.
Autor: G. Donizetti, Režie: Laurent Pelly,
dirigent: Marco Armiliato.
Souèástí pøenosu je jedna pøestávka.
Pøedstavení v originálním znìní.

Biograf
pátek 5. øíjna – Váòa. ÈR 2012.
Dokumentární. Filmový portrét legendárního
žokeje Josefa Váni vám odkryje vnitøní svìt
jeho myšlení … Hrají: Josef Váòa.
Režie: Jakub Wagner. Pøístupný.
sobota 6. øíjna – Druhá šance. USA 2012.
Komedie/drama/romantický
Kay a Arnold jsou manželé 31 let a z jejich
vztahu se vytratila jiskra … Hrají: Steve
Carell, Tommy Lee Jones, Meryl Streep, Jean
Smart. Režie: John Hilcoat
Pøístupný od 12 let – èeské titulky!
pátek 12. øíjna – Zemì bez zákona. USA
2012. Krimi/drama/western
Bratøi Bondurantovi jsou tvrdí hoši. Howard
pøežil 1. svìtovou válku, která v nìm
zanechala … Hrají: Tom Hardy, Shia
Labeouf, Jessica Chastain, Jason Clarke.
Režie: John Hilcoat.
Pøístupný od 12 let – èeské titulky!
sobota 13. øíjna – Hoøí, má panenko.
Èeskoslovensko/Itálie – 1967/2012.
Komedie. Modelový prùzkum èeského
malomìšáctví zvýrazòující hospodské vztahy
… Hrají: Jan Vostrèil, Josef Šebánek,
Ladislav Adam, Vratislav Èermák.
Režie: Miloš Forman. Pøístupný.
Pátek 19. øíjna – Až vyjde mìsíc. USA
2012. Komedie/drama/romantický
Sam a Suzy (12let) se do sebe zamilují
auteèou do divoèiny. Život mìsteèka je
vzhùru nohama. Hrají: Bruce Willis, Edward
Norton, Bill Murray, Kara Hayward. Režie:
Wes Anderson. Pøístupný, dolby digital.
sobota 20. øíjna – Talisman. USA 2012.
Drama. Vrací se z mise v Íráku a pøi životì ho
držela fotografie, kterou náhodou našel –
vypátrá skuteènost. Hrají: Zac Efron, Taylor
Schilling, Blythe Danner, Adam Lefevre.
Režie: Scott Hicks.
Pøístupný od 12 let – èeské titulky!
Zaèátky pøedstavení v 19.00 hod.
DÌTSKÉ PØEDSTAVENÍ
nedìle 14. øíjna – Norman a duchové. USA
2012. Rodinný/komedie/animovaný 3d
Kdo zachrání malé mìsteèko, když ho
pøepadne horda zombíkù? Zažijte vše jako
živé ve 3d.17.00 hod. Režie: Sam Fell, Chris
Butler. Èeský dabing!!!

www.hluboka.cz

nedìle 21. øíjna – Hotel Transylvánia. USA
2012. Animovaný/komedie/rodinný 3d.
Tajemný hotel nabízí luxusní ubytování pro
všechna monstra svìta … 17.00 hod. Režie:
Genndy Tarakovsky. Èeský dabing!!!
pátek 26. øíjna – Kozí pøíbìh se sýrem. ÈR
2012. Animovaný/komedie/rodinný 3d
Ze støedovìké Prahy do pohádkového
sýrového království … 18.00 hod.
Režie: Jan Tománek.
sobota 27. øíjna – Doba ledová 4 – Zemì
v pohybu. USA 2012.
Rodinný/animovaný/komedie 3d
Za rozdìlením svìta na kontinenty stojí
jedinì chamtivá veverka a její potøeba sbírat
oøíšky … 18.00 hod. Režie: Steve Martino,
Mike Thurmeier. Èeský dabing!!!
nedìle 28. øíjna – Rebelka. USA 2012.
Rodinný/komedie/animovaný 3d. Merida
objeví význam skuteèné odvahy, aby zlomila
kletbu, než bude pozdì … 17.00 hod.
Režie: Mark Andrews, Brenda Chapman.
Èeský dabing!!!

Komorní scéna
støeda 10. øíjna – Cestujeme … Indonesie
a Malajsie – slovem a obrazem nás provede
Jana Chocholová.
17.00 hod. Sál KC Panorama
støeda 17. øíjna – Zdeòka Jordánová –
pøednáška. »Ještì je stále èas«
18.00 hod. Sál KC Panorama

Hosínská Drakiáda
uskuteèní se první øíjnovou sobotu 6.10.2012
od 13.00. Také letos budou zaregistrováni
a osamolepkováni všichni draci rùzného
pùvodu, vèetnì tìch loòských. Pøíští rok se
už zaène totiž vyhlašovat »draèí veterán« se
tøemi samolepkami! Dobrotu mají slíbenou
všichni draci a soutìžit se navíc bude v devíti
tajemných disciplínách. Odtajnit mùžeme jen
názvy kategorií: draèím okem, pro draèí
zoubek, pro draèí drápky, draèí vejce, draèí
dech, draèí lodì, draèí škola a do draèí školky
a draèí pohlazení. Hodnocení a výbìr jsou
pøekvapení. Vyškrábejte se na kopec a ukažte
jak zkrotíte draky, i kdyby byly mraky!

Knížecí dvùr
do 28. øíjna
Litografie Adolfa Borna
– prodejní výstava

ZOO Ohrada
pøipravuje
6.10. – Den zvíøat
3. 11. – Strašidelná zoo

Hlubocká vinice je sklizena
Tradièní Jihoèeské slavnosti vína se
konaly na Hluboké v sobotu 15. záøí,
a to opìt ve spolupráci s hotelem Záviš
z Falkenštejna, kde celé odpoledne za
doprovodu cimbálové muziky probíhala
degustace. Vše zaèalo ve 13 hodin
prùvodem po hlavní tøídì a následným
sbìrem hroznù na vinice.
Velmi dìkujeme všem spolkùm
i jednotlivcù, kteøí se zúèastnili prùvodu!
Byli mezi nimi napøíklad ochotnický
soubor KØÍŽžáci, mažoretky Hlubocké
Princezny, Baráèníci, sbor hasièù, spolek
Vltavan a návštìva z partnerského mìsta
Neustadt an der Aisch.
Program na hlavním podiu u kostelu nabídl
jak klasickou lidovou hudbu, tak moderní
houslové vystoupení. Návštìvníci si mohli
poslechnout také kapelu Frankenland
z partnerského mìsta Neustadt, jehož
zástupci vèetnì pana starosty akci
navštívili v rámci o slavy výroèí
partnerských vztahù s Hlubokou.
Kromì degustace vína, hudby a jarmarku
probíhal souèasnì také mezinárodní
filmový festival »Voda, moøe, oceány«
v KC Panorama a v zasedací místnosti
Mìstského úøadu výstava fotografií »15 let
s p o lu«, p ø ip r a v e n á p r á v ì k j i ž
z m iò o v a n é m u v ýr o è n í m ì s t s k ý c h
partnerských vztahù. Nechybìla ani zábava
pro dìti, které mohly strávit celé
o d p o le d n e v e sk á ka c íc h h ra d e c h
v Knížecím Dvoøe.
Rádi bychom touto cestou podìkovali
všem hlubockým subjektùm i osobám,
které se podíleli na organizaci akce
a samozøejmì také návštìvníkùm za
jejich zájem!
Organizátorem
akce bylo mìsto
Hluboká nad
Vltavou ve spolupráci s generálním
partnerem Jadernou elektrárnou Temelín.

strana 23

Strana 24

Hlubocký zpravodaj | øíjen 2012

