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BABOUCI VYHRÁVALI VĚTŘÍNSKÝM ŠEST HODIN
NEJDÉLE HRAJÍCÍ JIHOČESKÁ DECHOVÁ KAPELA

Na venkově se dobře žije, říká se.
Věříme, že i obyvatelům Českokrumlovska a na této straně přibližujeme, jak.

NESEĎTE DOMA
j Velešín
Cestou necestou s Miroslavem
Donutilem, zábavný večer se
známým hercem doprovázený
písničkami se koná zítra od 19
hodin v sále kina ve Velešíně.
Vstupné 150 Kč.
j Černá v Pošumaví
Hudební večer pod pergolou se
konají v pátek v pergole u hasičské zbrojnice v Černé v Pošumaví od 19 hodin. Tento pátek se
můžete těšit na Maxa Band z
Českých Budějovic.

přijela zahrát do Větřní. Ve
sportovním areálu u zdejšího
bazénu se již na začátku akce
v 18 hodin sešlo odhadem kolem šedesátky lidí, aby si
společně zazpívali známé lidové písničky. Po západu
slunce lidí ještě přibylo a Babouci hráli statečně až do
půlnoci. Na to, že by na jejich
akce nechodili lidé, si nemohou stěžovat a diář mají taky
nabitý. Již tuto sobotu vystoupí kapela na festivalu v
Lomnici. Poté přejíždí do Dubu a v neděli vystoupí na poledním pouťovém koncertě ve
Štěpánovicích. Na svém kontě mají Babouci již přes dvacet alb, z nichž se velká většina vyprodala. Prvním kapelníkem byl Josef Prener z
Němčic na Prachaticku, který
dechovku založil v roce 1868
pod jménem Jouzíci.
Foto: Deník/Ondřej Hellebrant

j Vítkův Hrádek
Recitál Lojzy Ptáka v sobotu od
14 hodin na Vítkově hrádku.
j Hořice na Šumavě
Hořické pašijové hry budou k
vidění v sobotu od 16.30 a ve
20.30 hodin v letním amfiteátru
v Hořích na Šumavě.
j Lipno nad Vltavou
4. ročník „Lipno sport festu
2015“ se koná od soboty do
příští neděle v Lipně nad Vltavou. Slavnostní zahájení s Jiřím
Ježkem a Kateřinou Neumannovou v pátek v 16 hodin. Od 16 do
18 hodin půjčování bruslí, koloběžek, kol, paddle boardy s
obsluhou. V 16.30 hodin cyklistická vyjížďka, zejména pro děti
s J. Ježkem, nejúspěšnějším českým paralympijským sportovcem, účast i vozíčkářů. Od 17
hodin podpisová akce a od 20
hodin noční výběh či výšlap na
osvětlenou Stezku korunami
stromů spojeno s koncertem
Lubomíra Brabce. Bohatý program až do neděle 23. srpna.

ROZHOVOR: „V repertoáru máme kolem čtyř stovek písní,“ říká kapelník Babouků

Lidi na nás chodí, a to je hlavní
Větřní – Už jedenáct let stojí v
čele nejstarší jihočeské dechovky Babouci, která bez tří
let už sto padesát let, klarinetista a kapelník Petr Shýbal.

j ZLATÁ KORUNA
Klášter v plamenech, aranžmá
sezónních květin z klášterních
zahrad na I. prohlídkové trase s
průvodcem si můžete
prohlédnout do 16. srpna v
klášteře ve Zlaté Koruně. Téma:
husitství.

Ve Větřní, tuším, nehrajete poprvé?
To ne. Dříve jsme tady
hrávali celkem dost často na
plesech. Teď je, řekl bych,
celkově takové mrtvé období.
Naposledy jsme tady hráli
před pěti lety na oslavě narozenin.

P Velešín
Výstava husitského fortifikačního umění denně od 9 do
16 hodin do 30. srpna v galerii
Jakub ve Velešíně.
P Velešín
Frymburské muzeum na náměstí v budově čp. 5. je otevřeno
od pondělí do pátku 7.30–11.30 a
12.30–16, víkend 9–12 a 13–1 6.

Kolik tedy zhruba hrajete skladeb?
V repertoáru máme kolem
čtyř stovek písní. Jsou to lidové písně, které všichni
prostě znají. Nahraných
skladeb máme kolem sto
osmdesáti. No a potom jsou
ty, které se hrají z paměti. To
je taková ta lidová klasika,
na kterou si lidi vzpomenou
a chtějí ji zahrát.

ONDŘEJ HELLEBRANT

j Černá v Pošumaví
V sobotu od 10 hodin vystoupí v
rámci 10. ročníku Lipno festu
na pláži Windy Point v Černé v
Pošumaví Adam Ben Ezra z Izraele. Vstup zdarma.

Kolik vás je v souboru?
Hrát chodíme v jedenácti.
Ale máme ještě náhradníky,
kteří hrají jeden na křídlovku a jeden doprovodnou
trumpetu.
Jak se vám tady ve Větřní na
bazénu hrálo?
Musím říct, že krásně. Mu-

Nová atrakce na Lipně

KAPELNÍK BABOUKŮ Petr

Shýbal na koncertu ve Větřní.
sím tedy říct, že vzhledem k
tomu, jaké bylo počasí, tak to
dopadlo dobře. Myslím, že
jsme to ustáli v pohodě.
Program máte od 18 hodin až
do půlnoci. To je šest hodin, na
koncert docela dlouhá doba...
Na poutích hrajeme třeba i
dvanáct hodin a ještě se nám
nestalo, že bychom neměli co
hrát.

Jak dlouho již Babouci fungují a
víte, kolikátý jste kapelník?
Babouci hrají už 147 let.
Ale kolikátý kapelník jsem,
to netuším. Já jsem kapelník
jedenáct let. Ale byli kapelníci, kteří u Babouků byli třeba
třicet let.
Jaké prožíváte, jako kapela, léto?
Léto máme doslova nabité.
To jsou festivaly, poutě, zábavy. Takže jsme spokojení.
Lidé chodí, a to je hlavní.

VE FRYMBURKU MAJÍ NOVINKU, která se bude líbit

hlavně dětem. Otevřel se Activity park Médi Kubíka. Park
nabízí atraktivní využití volného času pro rodiny s dětmi.
Projít si můžete naučnou stezku s devíti zastaveními, které
prověří vaší bystrost, zahrát si golf nebo se nechat vyvézt
lyžařským vlekem na vrchol kopce a dolů uhánět na terénních trojkolkách. Komu by to nestačilo, může si vyzkoušet i
wakeboarding a summer tubing. Foto: Deník/Jana Bayerová

Vosy a včely zaměstnávají i záchranáře
„Lidé by si měli uvědomit, že když jedeme na vosy, můžeme chybět jinde,“ upozorňuje Pavel Rožboud
Pokračování ze strany 1
Vosy, sršně a včely, které se v
horkém létě stahují k lidským
obydlím, protože tam snadno
najdou potravu, ale teď doslova den co den zaměstnávají i
další složku Integrovaného
záchranného systému – hasiče. „Teď je to zhruba půl na
půl, vyjíždíme buď k požárům
v přírodě, nebo k odstranění
hnízda hmyzu,“ potvrdila Jana Neškodná z HZS JčK. „Na
silnicích je tento týden relativní klid, měli jsme většinou
jen úklidy vozovky po nehodách a o víkendu jen jednu

zraněnou osobu.“
Ale i když hasiči dokáží
hnízdo hmyzu efektivně zlikvidovat, neznamená to, že by
to měl být jejich úkol. „Lidé by
si měli uvědomit, že když jedeme na vosy, můžeme chybět jinde, kde budeme potřeba,“ upozornil Pavel Rožboud, šéf českokrumlovského územního odboru HZS
JčK. „Na hmyz jezdíme s
technickými vozidly. Pokud
by došlo k nějaké vážné nehodě a auto bude u vos, bude
o to déle trvat, než tam přejede.“
Hasiči zasahují hlavně na

HASIČ ve včelařském obleku.
Foto: Deník/Karel Pech

veřejných
prostranstvích,
kde by hmyz mohl ohrozit
větší skupinu osob, nebo třeba v nemocnicích a podobně.
„Kdybychom měli jezdit ke
každému soukromníkovi, neděláme nic jiného, než sundáváme hnízda. Na to jsou
specializované firmy a také
přípravky na hubení hmyzu,“ dodal Pavel Rožboud. O
tom, jestli hasiči k hnízdu
hmyzu vyjedou, rozhoduje
operační středisko v Českých
Budějovicích. „Když nám někdo zavolá do hasičárny, přepojíme ho stejně tam, a oni
rozhodnou,“ uzavřel hasič.

Co dělat při prudké reakci na bodnutí
2 Záchrannou zdravotnickou službu (tel. 155) voláme okamžitě,
jestliže byl postižený bodnut do krku nebo do úst, postižený má na hmyzí
bodnutí vážnou alergii nebo se objeví příznaky vážné alergické reakce.
2 Příznaky vážné alergické reakce: nevolnost, vyrážka a svědění na
různých částech těla, otok obličeje, rtů nebo krku, obtížné dýchání, bolest
břicha, zmatenost, poruchy vědomí, prudký pokles TK, zrychlený tep, šok.
2 První pomoc při těžké alergické reakci: Okamžitě přivolejte ZZS;
pokud má postižený u sebe autoinjektor s adrenalinem, aplikujte dle
návodu; uložte postiženého na záda a podložte mu nohy tak, aby je měl
nad úrovní hlavy (protišoková poloha); kontrolujte životní funkce, případně zahajte resuscitaci.
2 Anafylaktický šok: Vyžaduje okamžité přivolání ZZS; projevuje se
zrychleným pulzem a dechem, bledou opocenou kůží, pocitem žízně, poruchou vědomí. Postiženého uložte do protišokové polohy. Nepodáváme
tekutiny ani léky!
Zdroj: ulekare.cz

