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Milí čtenáři, 
vážení spoluobčané,
v září se po čtyřech letech konaly 
volby do obecních zastupitelstev. Je-
jich výsledky přinesly pro naši obec 
několik zásadních změn. Vítězem se 
stalo sdružení nezávislých kandidátů 
„Konečně společně“ se šesti mandá-
ty a druhé místo obsadilo sdružení 
„Bašť – obec pro náš život“ se čtyřmi 
mandáty. Třetí místo patří Nezávis-
lým kandidátům pro budoucnost 
Baště a STAN se třemi mandáty a 
na čtvrtém místě skončila Občan-
ská demokratická strana celkem se 
dvěma mandáty. 
Na ustavujícím zasedání, které se 
uskutečnilo 20. října 2022 ve vel-
kém sále Komunitního centra, bylo 
zvolené nové vedení obce v tomto 
složení:

Bc. Kateřina Nováková starostka

Mgr. Lucie Caltová 1. místostarostka

Mgr. Lenka Pátková 2. místostarostka

Na 33. jednání zastupitelstva byl Na 
33. jednání zastupitelstva byl změ-
něný počet jeho členů z devíti na 
patnáct, a proto bylo nutné podle 
zákona o obcích zvolit i pětičlen-
nou radu obce. Rada bude mít v 
praxi stejné pravomoci a povinnosti 
jako dříve starosta. Členové rady 
jsou vždy starosta a místostarosto-
vé, k nim byli zvolení z řad zastupi-
telů Ing. Roman Slotty Ph.D. a Bc. 
Michal Pekárek. Dále byl zvolený 
finanční a kontrolní výbor, což opět 
určuje zákon o obcích. Tyto výbory 
povedou Ing. Adéla Kokešová a Bc. 
Jiří Vacek. 

Na prvním ustavujícím zastupi-
telstvu obce se tak poprvé sešli 
všichni nově zvolení zastupitelé, ať 
už ti zkušení, nebo ti, kteří se do 
této funkce dostali poprvé. Jako 
jinde i u nás bylo tímto odstartová-
no předání obce, včetně samotné-
ho obecního úřadu. Od jiných obci 
jsme se ovšem lišili tím, že obecní 
úřad byl předáván bez zaměst-
nanců, kteří v něm poslední léta 
působili.
Od té doby se většina z nás zastu-
pitelů snaží co možná nejrychleji 
obnovit chod úřadu. Obecní úřad 
má své povinnosti dané zákonem 
včetně lhůt. Snažíme se navázat na 
stávající spolupráce a obnovujeme 
přístupy nejen k obecním doku-
mentům a souborům, ale i k infor-
mačním a agendovým systémům 
či k bankám. I když to nejde vždy 
úplně hladce, snažíme se hledat 
řešení.

Tímto bychom chtěli vyjádřit velký 
dík a vyzdvihnout nadstandardní 
spolupráci a domluvu s kolegy  
z okolních obcí, zejména pak  
z Líbeznic a Měšic, stejně jako  
s řadou pracovníků krajského  
úřadu Středočeského kraje. Byli 
nám velkou oporou, pomáhali,  
zjišťovali spolu s námi postupy  
v této nestandardní situaci a byli  
tu pro nás, a vlastně i pro vás, každý 
den. Zároveň bychom chtěli podě-
kovat všem občanům za trpělivost 
při řešení jejich problémů a všem 
sousedům za nabídnutí  
pomocné ruky.
Nové vedení obce i zastupitelstvo 
budou navazovat na práci svých 
předchůdců, a to zejména v oblasti 
dokončení intenzifikace čistírny 
odpadních vod a výstavby svazkové 
školy. Za celé čtyři roky jejich práce 
jim touto cestou děkujeme. 

Vzhledem k tomu, že je toto poslední zpravodaj 
letošního roku, přeji vám za sebe a všechny  
kolegy pokojné Vánoce a šťastný nový rok 2023.              
Kateřina Nováková, starostka obce
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• V prosinci proběhne v pořadí 
třetí zasedání zastupitelstva. 
Nejdůležitějším bodem pro-
gramu tentokrát bude rozpo-
čet na rok 2023.

• Hledáme aktivní seniory, kteří 
by se chtěli scházet a spolu-
pořádat akce. S úctou uvítáme 
jejich nápady, které by chtěli 
realizovat. Rádi bychom znovu 
aktivovali klub seniorů s jasný-
mi pravidly. Volejte nebo pište 
na obecní úřad.

• Navázali jsme spolupráci se 
spolkem Kulínek. Spolek Kulí-
nek sdružuje rodiče a přátele 
lidí s mentálním postižením 
a jeho cílem je pomoci těmto 

lidem zapojit se do většinové 
společnosti. Těšíme se, že se 
budeme společně potkávat na 
akcích obce.

• Postupně upravujeme webové 
stránky, kde najdete informace 
z jednání zastupitelstev i rady 
obce a podklady pro jednání 
pro občany. Aktualizujeme 
strukturu stránek. Kvůli GDPR 
vám musíme znovu e-mailem 
odeslat dotaz na souhlas či ne-
souhlas se zasíláním informací 
o dění v obci. Z původních 
webových stránek bohužel 
vámi již udělený souhlas nelze 
převést. Pamatovat budeme 
i na nové zájemce. Prosíme, 
sledujte záložku „aktuality“.

AKTuáLNě

Vážení, chtěli bychom Vám představit „SPOLEK KULÍNEK“.
Spolek sdružuje rodiče a� přátele lidí s�mentálním postižením. 
V�duchu našeho cíle zapojit co nejvíce lidí s�mentálním han-
dicapem do�společenského života v�regionu organizujeme 
různé aktivity, které jim pomohou s�lepším začleněním do�společ-
nosti. Připravujeme návštěvy různých kulturních akcí, divadelních 
představení, koncertů, výstav apod. 
Již nyní připravujeme další oblíbené 
návštěvy divadel, keramické dílny, 
pečení a�také cvičení ve�vodě s�plaváním.
Hledáme v�okolí další dospělé 
kamarády s�mentálním postižením,
kteří by se chtěli těchto aktivit 
účastnit. Spolu si užijeme spoustu 
zábavy a�naučíme se nové věci. 
Moc prosíme rodiče, sourozence 
nebo přátele lidí s� MP, aby jim vysvětlili, o� jaké akce se 
jedná, a� v� případě jejich zájmu nás kontaktovali. Aktuální 
přehled o� tom, co právě chystáme, najdete na stránkách
www.spolekkulinek.cz a�na�facebook.com/spolekkulinek.
Určitě se ozvěte. Těšíme se na�vás. ☺
Budete-li se chtít zapojit osobně, nebo máte-li dotazy k�naší čin-
nosti, kontaktujte nás prosím na�e-mailu: 
spolek.kulinek@seznam.cz nebo na�telefonu 602�203�435.
Budeme také velmi rádi, pokud se rozhodnete náš spolek jakkoli 
podpořit. Zvolíte-li podporu formou  nančního daru, vystavíme Vám 
darovací smlouvu. Číslo účtu je: 24 00 822 731/2010 /Fio banka/. 
Děkujeme. ☺

Kulinek A5 12_2018.indd   1 14.12.18   9:49
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Obecní 
pOlicie  
V BAšTI V ROce 2022

Obecní policie Líbeznice řešila 
v obci za uplynulý rok 2022 celkem 
145 přestupků, z čehož bylo příka-
zem na místě uloženo 55 pokut 
a 46 přestupků bylo postoupeno 
správnímu orgánu. u zbylých pře-
stupků nebylo přistoupeno k ulo-
žení finanční sankce a ze strany 
obecní policie postačilo pouze 
napomenutí.
Strážníci dále v průběhu roku 2022 
asistovali v katastru obce Bašť 
u dvou dopravních nehod, dále 
u čtyř požárů, zajišťovali deset kul-
turních akcí, uspořádali dvě bez-
pečnostně preventivní přednášky 
a ve spolupráci s PČR se zúčastnili 
dvou dopravně bezpečnostních 
opatření. Ve dvou případech po-
skytli technickou pomoc občanům, 
v pěti případech řešili nalezené 
věci a v deseti případech byly 
oznámeny závady v obci OÚ Bašť. 
Odchyceno bylo dvanáct volně po-
bíhajících psů a ve třech případech 
byly řešeny autovraky odstavené na 
veřejném prostranství. 
Strážníci obecní policie průběžně 
vyhodnocují data z ukazatelů oka-
mžité rychlosti umístěných v obci. 
Na základě těchto dat byla vyhod-
nocena místa a doba, kde nejčastěji 
dochází k překračování povolené 
rychlosti v obci, a na těchto místech 
strážníci pravidelně měří rychlost.
Měření rychlosti provádí obecní 
policie ve dvou režimech. V prvním 
případě hlídka zastavuje řidiče, 
kteří překročí povolenou rychlost, 
a na místě jim ukládá v příkazním 
řízení pokuty. 
Ve druhém případě hlídka nastaví 
silniční rychloměr do automatizo-
vaného režimu. Všechna vozidla, 
která překročí povolenou rychlost, 
jsou zaznamenána. Následně jsou 
provozovatelé vozidla oznámeni 
místně příslušnému odboru dopravy 
obce s rozšířenou působností, který 
provozovateli vozidla zašle výzvu 
k uhrazení pokuty za překročení 
nejvyšší povolené rychlosti v obci. 
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Oslavujeme sice vznik státu, který 
již neexistuje, přesto je to pro nás 
jeden z nejdůležitějších momentů 
novodobých dějin. Vzniku našeho 
státu předcházely čtyři válečné 
roky, při kterých zahynuly miliony 
lidí. Mezi ně bohužel patřilo i dva-
cet pět občanů naší obce. Po válce 
se tehdejší vedení a místní občané 
zasadili o vznik baštěckého pomní-
ku padlým hrdinům, který původně 
stával na návsi. Po druhé světové 
válce se přesunul k obecnímu 
úřadu do míst, kde předtím stá-
val pomník Antonína švehly, a byl 
doplněný o jména padlých v tomto 
konfliktu.

Mezi nimi ovšem chybí jména 
členů rodiny Korálkových, židov-
ské rodiny, jejíž někteří členové 
zahynuli v koncentračních tábo-
rech. S myšlenkou doplnění jejich 
jmen přišla již v roce 2020 paní 
MgA. Kristýna Přecechtělová, která 
sepsala článek na stránky obce 
a také vypátrala potomky Korálko-
vých. Věříme, že s její pomocí se 
nám vše podaří realizovat do oslav 

výročí konce druhé světové války 
v příštím roce.  

Vzhledem ke složitostem při pře-
bírání úřadu jsme neměli čas na 
přípravu větší akce. Věříme však, že 
příští rok se nám povede připravit 
důstojnou akci jak na výročí konce 
druhé světové války, tak na sto páté 
jubileum založení Československa. 

VÝROČÍ
Přesně před sto čtyřmi 
lety zveřejnili zástupci 
Národního výboru 
československého provolání 
o vzniku Československa 
a vydali zákon o zřízení 
samostatného státu.

Letošní oslavy a pietní 
akt probíhaly na pozadí 
nedaleké války, která se nás 
všech velmi dotýká. I proto 
si možná slavnostní událost 
připomnělo více lidí.
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Společnost GePRO obci kromě 
desktopové aplikace MISYS (pro-
gram je nutné nainstalovat na 
pevný disk počítače) dodává ještě 
rozšíření o Geoportál, který je jed-
noduše dostupný z webových strá-
nek obce a je určený pro všechny 
občany. Geoportál je velmi varia-
bilní nástroj, který může obsahovat 
řadu různých vrstev a množství 
důležitých a užitečných informací.

Náš obecní Geoportál je dostupný 
přímo z hlavní stránky obecního 
webu. Po jeho otevření se zobrazí 
přehledová mapa se zvýrazněním 
hranice obce Bašť. Po pravé straně 
obrazovky je umístěná nabídka 
s možností výběru mapových vrstev 
a prostorových dat.

aktuality

Geoportál obce Bašť

Obrázek 2: Odkaz na Geoportál ze 
stránek obce

Obec Bašť je vlastníkem licence MISYS (městský informační systém) od společnosti 
GePRO. MISYS je robustní GISová (GIS – geografický informační systém) aplikace, která 
slouží k vizualizaci, analýze a úpravám prostorových dat. Pomůže také při evidenci 
hmotného majetku. MISYS slouží pracovníkům obecního úřadu k efektivní práci 
s prostorovými daty, snadnému napojení na katastr nemovitostí a v neposlední řadě 
může sloužit i k již zmiňované evidenci a správě prakticky libovolného majetku.

Obrázek 1: ukázka vizualizace prostorových dat v systému MISYS

Pro občany jsou na Geoportálu snadno a rychle 
dostupné katastrální mapy, které je možné propojit 
s mnoha vrstvami, například s vrstvou technické mapy, 
územním plánem a podobně.

Prostřednictvím Geoportálu lze velmi rychle zobrazit 
veškerý nemovitý majetek obce, historické mapy,  
ortofotomapy z padesátých let, umístění nádob na 
tříděný odpad a mnoho dalších informací.

Obrázek 5: Geoportál – nemovitý majetek obceObrázek 4: Geoportál – katastrální, technická mapa  
a ortofoto

Obrázek 3: Geoportál – základní mapa s nabídkou vrstev
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Obecní knihovna
V září letošního roku jsme otevřeli 
Obecní knihovnu na nové adrese 
Dlouhá 52 v budově Komunitní-
ho centra. Knihovna je otevřená 
čtyři dny v týdnu: 
Pondělí: 14:00–16:00
Úterý: 10:00–12:00 
Středa: 10:00–12:00 a 16:00–18:00
Čtvrtek: 14:00–16:00 
Samozřejmostí je funkční online 
katalog, který umožňuje nejen 
prohlížení databáze knih z po-
hodlí domova, ale především díky 
němu lze vybrané knihy rezervo-
vat. Online také můžete pro-
dloužit výpůjčku u knih, které již 
máte u sebe. Přístupové údaje do 
katalogu získáte u nás v knihovně 
po osobní registraci. 

Vrátit knihy je pak možné osobně 
během otevírací doby knihov-
ny nebo do nově instalované 
biblioschránky. Biblioschránku 
můžete využívat kdykoli mimo 
otevírací dobu. umístěná je ne-
daleko knihovny pod dřevěnou 
pergolou ve vnitrobloku Komu-
nitního centra Bašť vedle auto-
matického defibrilátoru. Knihy se 
vkládají do vstupního otvoru po 
jedné hřbetem napřed. 

Od otevření knihovny se nám již 
podařilo zrealizovat několik akcí 
jako například představování 
knižních novinek, čtení pro malé 
čtenáře i návštěvy mateřských 
školek. Také zveřejňujeme týden-
ní upoutávky na knihy z našeho 
katalogu. Na prosinec chystáme 

například odpolední Mikulášské 
čtení, aby si děti příjemně zkrátily 
čekání na nadílku. 
Aktuální informace se vždy dozví-
te na FB profilu obce Bašť a také 
na FB Komunitního centra Bašť. 
Pokud máte doma půjčené 
knihy ještě z původní knihovny 
u Vily, chtěli bychom vás požádat 
o jejich vrácení, a to buď osobně 
v knihovně, nebo do nové bib-
lioschránky. Vrácení je stále bez 
sankce. 
Těší se na vás a krásné vánoční 
svátky vám přeje vaše knihovnice.

Vedení obce je v kontaktu s firmou 
GePRO a v tuto chvíli dohodlo 
nezbytnou aktualizaci všech do-
stupných vrstev Geoportálu. Obec 
bude dále usilovat o rozšiřování 
Geoportálu o další užitečné vrstvy.  
Nabízí se například hlukové mapy 
či mapy počtu osob hlášených na 
dané adrese. Vedení obce považuje 
Geoportál za důležitý nástroj pro 
zajištění informovanosti všech ob-
čanů v oblasti prostorových dat. Do 
budoucna plánuje především jeho 
pravidelnou aktualizaci a datový 
rozvoj.V případě, že by měl čtenář 
článku nápad, o jakou datovou vrst-
vu Geoportál obohatit, může s ná-
vrhem kontaktovat vedení obce.

 
Obrázek 6: Geoportál - ortofotomapa z 50. let
Geoportál je kromě pevných počítačů a notebooků dostupný i z tabletů 
a mobilních telefonů na platformě Android i Apple. Každý díky tomu má 
důležité informace okamžitě a prakticky v jakékoli situaci k dispozici.
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V podzimních měsících proběhlo 
v Komunitním centru Bašť několik 
akcí zaměřených na ruční tvoření 
a zahradničení. 
Zahradnice Lenka Bennerová nám 
na kurzu Podzim na zahradě vy-
světlila, jak připravit naši okrasnou 
zahradu na zimu. co všechno je 
potřeba udělat na podzim s trávní-
kem a s novými či již zakořeněnými 
stromy, keři a trvalkami, abychom 
na jaře měli zase pěknou zahradu. 
Řáda z nás si domů odnášela nové 
informace a cenné rady. S paní 
zahradnicí plánujeme na jaře další 
povídání o tom, jak pěstovat bylin-
ky, jak odolávat suchu na zahradě 
nebo jak vytvořit zahradu v souladu 
s přírodou. 
Pan Čížek, košíkář z Dobrovic, 
pletl s desítkou účastnic košíky na 
houby. Společně strávili pět hodin 

vydatnou prácí, která ale stála za to. 
Všechny účastnice si domů odnáše-
ly hotový koš/košík a už teď se těší 
na nový kurz pletení. Ten by měl 
proběhnout 26. března 2023 od 
14:00 hodin a plést se budou krás-
né velikonoční pomlázky či košíky 
na koledu.
Víte co je kokedama? Jedná se 
o netradiční dekoraci do interiéru. 
Pokojová květina je zasazená ve 
speciální směsi a zabalená v me-
chu. Kokedamu neboli mechovou 
kouli vyráběly účastnice kurzu 
společně s lektorkou Ivetou s firmy 
Aranžérie Praha. Pěkné odpoledne 
v krásném prostředí výtvarného 
ateliéru Komunitního centra si moc 
užily a domů si každá odnášela 
svoji kokedamu.
Komunitní centrum Bašť se organi-
začně podílelo na pořádání Pod-

zimního trhu na Návsi. Bylo oslove-
no šest desítek prodejců, výrobců 
a farmářů z okolí. Trhu se nakonec 
zúčastnilo dvanáct stánkařů, mezi 
nimi byli Zahrádkáři z Baště, Ob-
chod u Kerštofů, pan Antonín cukr 
se svými dobrotami, mlékárna Lili 
z Vědomic, Bio Rofi se zeleninou 
z Pakoměřic a další. Bohužel nám 
nepřálo počasí, propršelo celé do-
poledne, kdy se trh konal. Přesto si 
na Náves několik desítek lidí cestu 
našlo a nakoupilo. Počasí si den ani 
hodinu nevybírá, ale i přes chladno 
a mokro bylo na Návsi dobře a pří-
jemně. Na jaře, kdy plánujeme další 
trh, budu lépe.   

pOdzimní akce 
Komunitního centra Bašť

POZVáNKA
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Jaro roku 1883 bylo pro výuku 
přelomové. Lidé v obci schváli-
li stavbu nové školy, která byla 
také slavnostně otevřená už 
v listopadu. Jedná se o bu-
dovu, které pamětníci říkají 
stará škola. Někteří z nás v ní 
pamatujeme zdravotní stře-
disko a dnes tam chodíme 
do lékárny a knihovny. Stavba 
stála 30 323 zlatých. školu 
navštěvovaly děti z okolních 
obcí, a to až do 3. září roku 
1956, kdy se otevřela původní 

budova současné líbeznické 
školy, jejíž stavba trvala dva 
roky a stála bezmála šest mi-
lionů korun. škola byla určená 
pro žáky z devíti obcí.

Otevření budovy předcházely 
roky, kdy se obce marně snažily 
o její vznik. Děti se učily mimo 
školní budovu v nejrůznějších 
prostorách od hostince po ze-
mědělské usedlosti. Po několika 
desítkách let se dnes dostává-
me do stejné situace, kdy víme, 
že od září 2023 se do líbeznické 
školy nevejdou budoucí prvňáč-
ci. Vzhledem k velké výstavbě 
v posledních dvaceti letech 
v téměř všech okolních vesni-
cích nastal nejprve nedostatek 
míst v mateřských školkách 
a následně na základní škole. 
Letošní školní rok ukázal už i na 
nedostatek míst na středních 
školách, a to zejména v Praze.

první zmínka o škole v líbeznicích 
pochází z roku 1350
škola později nejspíš zanikla a byla obnovená  
až v roce 1676. školní chalupa s číslem 
popisným 53 stávala při hřbitovní zdi starého 
kostela. V roce 1880 byla bohužel zbořená 
a škola se následně přestěhovala do vhodnější 
budovy s číslem popisným 52, kde byly dvě třídy.  
Od roku 1878 už dvě učebny nestačily  
a začalo se učit u Pavelků v čísle 91. 

V roce 2019 vznikl Svazek obcí pod 
Beckovem, jehož hlavním cílem je 
spolupráce členských obcí v oblasti školství. 
Členskými obcemi jsou vedle Baště ještě 
Líbeznice, Bořanovice, Nová Ves, Zlonín, 
Měšice a Předboj. Vzhledem k vyčerpané 
možnosti dále rozšiřovat líbeznickou školu 
byly zvolené Bašť a Měšice jako dvě obce, 
kde vyrostou nové školy. 

Výstavbě však neprospívá současná doba, 
zejména zvyšující se ceny energií, válka 
rozpoutaná Ruskou federací či absence 
některých materiálů. Původní podpora od 
státu měla být ve výši 800 tisíc korun na 
žáka. Pro naši baštěckou školu s plánovanou 
kapacitou 540 žáků to znamená dotaci ve 
výši 432 milionů korun, při dnešních cenách 
však není pro obce reálné takovou stavbu 
dofinancovat. Začala tedy řada jednání 
a debat o navýšení státního příspěvku. Do 
rozhodnutí, které se stále oddalovalo, se 
požadavek obcí zvyšoval až na 1,2 milionu 
korun na žáka.

Kompromisem nakonec skončilo 
rozhodnutí vlády stanovující částku na  
1,1 milionu korun na žáka. I tak zbude na sedm 
obcí obnos v řádu několika desítek milionů, 
na které budou muset ve svých rozpočtech 
najít finance. Nyní začne finišování projektů. 
Začátkem roku by mohla být zveřejněná výzva 
na zhotovitele a zhruba v květnu by se mohla 
rozjet výstavba. Stále platí, že otevření nové 
školy by mělo proběhnout v září 2024.  

 Na schůzce zástupců Svazku dne 11. listopadu 
2022 bylo dohodnuto, že se doplní oficiální 
stránky www.svazekpodbeckovem.cz tak, 
aby poskytovaly veškeré informace o obou 
projektech, a aby je mohly obce nasdílet. 
Facebookové stránky byly zamítnuté. Na 
webových stránkách obce budeme sdílet 
především obrazovou dokumentaci projektu.
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V  S O B O T U  1 7 . 1 2 .  O D  1 0  H O D I N  
N A  C V IČÁ K U  V  B A Š T I

Č Í M  P O MŮŽE T E  A  Č Í M  U DĚL Á T E  R A D O S T  V Y ?  

F I N A NČN Í M  D A R E M ,  K R M E N Í M ,  H R AČK A M I ,  

P O TŘE B A M I  P R O  P S Y  Z  Ú T U L K U  L E S A N  K R A L U P Y  

N A D  V L T A V O U  A  K OČK Á M  Z  Ú T U L K U  F E L I X  K L E C A N Y ,  

F I N A NČN Í M  D A R E M  A  Č I S T Í C Í M I  P R O S TŘE D K Y .  

 

Č Í M  U DĚL Á M E  R A D O S T  M Y  V Á M ?  

T E P L Ý M  N Á P O J E M ,  V Ý B O R N Ý M  V Á N OČN Í M  C U K R O V Í M  

A  O P EČE N Ý M  B UŘT Í K E M

 

 

 

K Y N O L O G I E  B A ŠŤ  P OŘÁ D Á

PŘE D V Á N OČN Í  S E T K Á N Í  
A  V Á N OČN Í  S B Í R K U  P R O  

Ú T U L ÁČK Y

T O  V Š E  S I  MŮŽE T E  V Y C H U T N A T  V E  
S P O L EČN O S T I  B E Z V A  P A R T Y  L I D Í  A  J E J I C H  

P SŮ .
N A V Í C  V  T E N T O  ČA S  K L I D U  A  P O H O D Y  

P O MŮŽE T E  S T R Á V I T  H E Z K É  V Á N O C E  I  NĚK O M U  
D A L Š Í M U  A  C O  J E  V Í C  . . . . .  

DĚK U J E M E .
 

K R Á S N É  P R OŽ I T Í  V Á N OČN Í C H  S V Á T KŮ .
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umělecký malíř 
podzim
Proč se podzim každoročně roze-
hraje celou paletou barev? Zjed-
nodušeně proto, že si zelené plíce 
planety dávají na zimu pohov. Na 
jaře a v létě, tedy během vegetační 
sezony, v listech rostlin pilně pracu-
je zelené barvivo chlorofyl. Za-
chytává energii slunečního světla, 
aby ji pak strom či keř mohl využít 
k výrobě cukrů, které mu složí jako 
živiny. Listy tedy pracují tak trochu 
jako fotovoltaické kolektory, které 
má řada z vás na střechách svých 
domů. celému procesu říkáme 
fotosyntéza, a aby běžel jako po 
másle, potřebuje hodně světla 
a teplé počasí. Tedy přesně to, čeho 
se v zimě nedostává. Na podzim 
se tedy chlorofyl v listech rozkládá 
a jeho zelená barva mizí.
To však neznamená, že listy zprů-
hlední. Kromě chlorofylu jsou 
v listech ještě jiná barviva, která 
však během léta sytá zeleň zcela 
překrývá. Listy bříz nebo topolů 
proto po ztrátě chlorofylu volí 
banánový převlek. V jejich listech 
se „ukáže“ žlutý xantofyl, který 
propůjčuje sluneční zbarvení i za-
hnutým tropickým plodům. Duby 
či javory upřednostňují mrkvový 
odstín oranžové, který jejich listům 
propůjčuje karoten. Když však listy 
javorů krásně zčervenají, jde tro-
chu o něco jiného. Můžou za to 
barviva antokyany, která se často 
v listech tvoří právě až na podzim. 
Podle všeho propůjčují listům odol-

nost vůči mrazíkům, dokud v nich 
neskončí všechny nutné chemic-
ké procesy. Duby či buky se často 
oblékají do decentních hnědavých 
odstínů, za což vděčí zvýšenému 
obsahu tříslovin v listech.

Rostliny chodí  
na záchod
Ano, strom si nemůže po vzoru 
hospodských hýřilů odskočit k ji-
nému stromu, aby si trochu ulevil. 
Přesto se nějak potřebuje zbavit 
odpadních látek svého metaboli-
smu. Právě k tomu slouží listy, jež 
z něj opadávají. Než se jich strom 
zbaví, napumpuje je chemikálie-
mi, které ve svém těle nechce. Na 
podzim však začíná tenhle pomy-
slný dopravníkový pás fungovat 
i opačným směrem. V samotných 
listech je kromě chlorofylu i mno-
ho dalších užitečných látek, které 
rostliny potřebují k růstu. Právě ty 
začínají před opadáním putovat do 
větví, kmene a kořenů, kde čekají 
jako ve skladu na další jarní růstové 
období.
Pak se na pokyn hormonu etylenu 
„probudí“ zvláštní vrstva buněk v řa-
píku listu blízko větvičky. Nakonec 
zbytní natolik, že zamezí jaké-
mukoli pohybu vody a živin mezi 
listem a stromem. Právě v téhle 
odlučovací vrstvě se nakonec list 
odlomí a spadne na zem, aby měli 
zahrádkáři co odhrabovat ze svých 

trávníků. Pro strom však není ztráta 
listů skutečnou ztrátou, ale velkou 
výhrou. Jeho olistění představuje 
obrovskou plochu, kterou ztrácí vel-
ká kvanta vody. V zimě je navíc pro 
kořeny těžkým úkolem získávat ze 
zmrzlé půdy tekutinu novou. Stejná 
plocha navíc představuje riziko, že 
strom poláme siný podzimní vítr 
nebo zimní nános sněhu. Když 
k tomu připočítáme, že jsou tenké 
listy náchylné ke zmrznutí a foto-
syntéza za nízkých teplot zoufale 
pomalá, je podzimní opadávání po 
čertech chytrá životní strategie. 

Zajímavosti  
podzimního opadávání
Listy rostlin většinou obsahují xan-
tofyl, karoten i antokyany v růz-
ných poměrech. Výsledná barva 
listů je tedy směsicí všech barviv.

Letos byl barevný podzim ob-
zvláště hezký. Intenzivní vybar-
vení listů totiž podporuje teplé, 
slunečné a suché počasí.

Jehličnany a neopadavé listnáče 
jako cesmíny si ponechávají listy, 
protože je mají potažené vrst-
vičkou vosku. Jsou proto odolné 
proti mrazu i ztrátám vody.

Dokonce i spadané listí je v pří-
rodě užitečné. V zimě poskytuje 
rostlinám v podrostu izolaci proti 
mrazu a na jaře celému společen-
ství živiny pro další růst.

PODZim 
Je DRuhé JARO  
každý list je květem

Baštěcké parky, zahrady i lesy kolem obce se oděly 
pestrobarevným podzimním hávem. Kdo však všechnu tu 

nádheru vykouzlil? A je to vůbec rostlinám k něčemu dobré?
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CAPAX tanec na MAX
Nově otevřený kurz 
ČTVRTEK 16:30- 17:15 hodin  
v malém sále KC Bašť

LATINA PRO HOLKY 
Připravte se a jdeme na to! 1, 2, 3 
cha-cha 1, 2, 3! Propnout kolena, 
narovnat záda a hlavu vzhůru! Super, 
jste šikulky! To jsou slova naší lektor-
ky claudie z kurzu latina pro holky, 
kde se malé tanečnice učí zajímavé 
taneční figury, vštěpují si nové taneč-
ní kroky a učí se správnému rovné-
mu postavení. V krásných tanečních 
šatech a prima partou, kterou u nás 
máme, to jde jedna radost!

Pokud máte doma malou šikulku, 
která k nám nestihla nastoupit v září, 
máte jedinečnou šanci nyní. Přihlas-
te ji na kurz latiny pro začátečnice.

Přihlásit se můžete u příslušného 
kurzu přes webové stránky  
www.capaxtanecnamax.cz. 

Pokročilé tanečnice budou pokra-
čovat ve stejný den a stejném čase, 
tedy ve čtvrtek od 17:15-18:00.

Holky, těšíme se na vás!

cena za 15 lekcí 2 000 Kč

HÝBÁNKY PRO DĚTI 
A MAMINKY
PÁTEK 9:30–10:20 a 10:30–11:20  
hodin v malém sále KC Bašť.

Pro děti ve věku 1,5 až 3 roky. 

Hýbánky pomáhají dětem připravit 
se na školku a začlenit se do kolekti-
vu. Sportujeme, vyrábíme, hrajeme si 
spolu s krtečkem. 

cena lekce je 150 Kč hodina. Přihla-
šování na martinamackova@tvavy-
zva.cz a na tel: 736 473 427.

VÁNOČNÍ 
DÁRKOVÝ TRH

10. PROSINCE OD 13 DO 17 HODIN

OBEC BAŠŤ VŠECHNY ZVE NA

Vánoční dekorace od Šárky Mazánkové, Epes Rádes-
světelné kuličky, Magické šperky, Pralinka Veltrusy,
Levandule Petržílka, Macrame výrobky od Zuzany,

KUBUdesign, Zdravá krása, Magické svíčky, Květiny Lucka,
 Babátko.cz, Dobroty od Ily a další.

VÁNOČNÍ 
DÍLNA PRO DĚTI 
OD 14-16 HODIN

KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
BAŠŤ 
VELKÝ SÁL 
1.PATRO

ZMĚNA TERMÍNU JE VYHRAZENA. SLEDUJTE FB KC BAŠŤ A OBEC BAŠŤ.

PRAVIDELNÉ KROUŽKY PRO DĚTI

POZVáNKA
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Kreslení pastelkami hrou
Kreslířka zvířecích portrétů a lektor-
ka kurzů „Kreslení pastelkami hrou” 
Nikol charvátová, autorka Portrétů 
zvířat, pořádá v Bašti pravidelné jed-
nodenní kurzy kreslení, na kterých 
vás seznámí s technikou kreslení 
zvířat pastelkami. 
Rádi kreslíte, ale bojíte se? Nikdo 
vás to nikdy nenaučil? S Nikol máte 
možnost to pod odborným vede-
ním dokázat. Nezáleží, jestli jste úpl-
ný začátečník nebo pokročilý, kurzy 
jsou pro každého, kdo se nebojí přijít 
a zkusit to.
• Kurzy kreslení pastelkami hrou 

pro dospělé, vhodné od 15ti let
• Jednodenní kurzy v délce  

6,5 hodiny v Domečku Kc Bašť

• Individuální přístup v malém  
kolektivu maximálně 4 žáků

• Kurzy jsou rozdělené pro nové 
a stálé žáky, pořádají se  
3x v měsíci

• Termíny a další podrobnosti na 
webu www.portretyzvirat.cz

Jumping se Sárou
Pondělí a středa 19:00–20:00 hodin 
ve velkém sále KC Bašť.
chcete si zlepšit svoji fyzickou kon-
dici, shodit pár kilo a posílit si celé 
tělo? 
Jumping je zábavná dynamická 
aktivita za doprovodu motivační 
hudby. Dochází při něm ke zlep-

šení fyzické kondice, posílení svalů 
v celém těle a rychlejšímu spalování 
tuků. cvičení je šetrné k vašim klou-
bům, protože se šetří díky měkkým 
dopadům do výpletu trampolíny.
Tento typ pohybu je vhodný nejen 
pro ženy, ale i pro muže ve všech 
věkových kategoriích. 
Nevadí, že jste začátečník, společně 
to zvládneme a sami po dalších 
lekcích poznáte, jak se vaše fyzická 
kondice zlepšuje. Přidejte se k nám 
do FB skupiny Jumping Fitness se 
Sárou. 
Rezervace: https://jumping-fitness-
se-sarou.reservio.com/ nebo na tel.: 
775 551 625
cena 1 hodinové lekce 130,- nebo  
10 hodinových lekcí 1170,-

PRAVIDELNÉ KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ
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úterý 19:00 – 20:00

www.hanafischerova.cz

JÓGA s Hankou
Úterý 19:00 – 20:00 hodin v malém 
sále KC Bašť
Těšit se můžete na lekce fyzio-jógy, 
která vychází s hathajógy, s důra-
zem na principy zdravého pohybu 
a techniku provedení. 

Po krátké úvodní relaxaci, při které 
zklidníme mysl, se budeme věnovat 
nejdříve práci s dechem, pak bude-
me pokračovat průpravnými cviky 
a asanami až k závěrečné relaxaci/
meditaci. 

Pravidelné cvičení jógy pozitivně 
působí na lidské tělo jako celek 
a přispívá i k celkové vitalitě. 
A to zní dobře, ne? Přijďte se pře-
svědčit na vlastní tělo. Navíc ke 
cvičení potřebujete jen podložku, 
pohodlné oblečení a dobrou náladu.
Pro více informací jsem Vám k dis-
pozici na telefonu 721 969 704 nebo 
e-mailu: hanafischerka@gmail.com. 
www.hanafischerova.cz
cena za lekci 130 Kč/60 minut, per-
manentka 10 lekcí: 1200 Kč
Těší se na Vás Hana Fischerová, cer-
tifikovaná instruktorka jógy II. třídy 
a certifikovaná instruktorka zdravot-
ní tělesné výchovy. 

Kruhový trénink
Úterý a čtvrtek 18:00–19:00 hodin 
ve velkém sále KC Bašť.

Od září roku 2020 jsme rozjeli kru-
hové tréninky v komunitním centru 
Bašť pod vedením Petra Mišnera. 
Těšit se můžete na pestré tréninky 
doprovázené hudbou, které zahr-
nují posilování s vlastní vahou těla 
či s jednoduchými pomůckami 
a kardio.

cvičení je určené jak pro zkušené 
sportovce, tak pro úplné začáteč-
níky. 

Přihlašovat se můžete ve face-
bookové skupině Kruhové tréninky 
– Bašť 2. 

cena jedné lekce je 100 Kč/60  
minut. Těšíme se na vás.

Hiit s Helenou
Pátek 19:00–20:00 hodin ve vel-
kém sále MC Bašť

Hiit je cvičení za doprovodu moti-
vační hudby, u kterého se střídají 
dvě fáze: interval o vysoké intenzitě 
s intervalem s nižší intenzitou.

Zásadní výhodou tohoto tréninko-
vého konceptu je to, že ke spa-
lování tuku nedochází pouze při 
cvičení, ale i po něm.

Důvodem, proč dochází k odbou-
rávání tuku i po skončení tréninku, 
je tak zvaný efekt ePOc (excess 
post-exercise oxygen consumption) 
neboli zvýšená spotřeba kyslíku po 
tréninku. Tělo tedy využívá kalorie 
zhruba o 10 % více i v době necvi-
čení.

Dále Hiit také ovlivňuje mechanis-
my ve svalových buňkách, které 
poté umí lépe nakládat s tukem 
a omezují jeho ukládání. Prostě 
a jednoduše Hiit je pro hubnutí 
a zvyšování fyzické kondice dobrá 
volba.

Přihlašovat se můžete na face-
bookové skupině Helča Hiit Bašť.

cena za lekci 130,- Kč

Těším se na Vás. Helena
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Měli jsme jednu světnici a žilo 
nás tam devět osob: dědeček 
s babičkou, otec, matka a čtyři 
děti, k tomu stará teta, která byla 
celý den na peci. Přitom byl otec 
představeným, a když se sousedé 
sešli k nějaké schůzi nebo platit 
daň (což bývalo v neděli), museli 
jsme zůstat venku, když otec psal, - 
což bylo každý den, zvlášť ve válce 
v roce 1866. Museli jsme sedět ně-
kde v koutku a ani nedutat. Sestře 
Anně bylo tehdy 12 let a musela od 
rána do večera pracovat ve sto-
dole. Stroje nebyly, tak se mlátilo 
cepy od sv. Václava až do sv. Josefa 
a i déle, ba ani se vše nevymlátilo. 
Do školy jsme chodili do Líbeznic, 
v šest hodin jsme snídali, vlastně 
jen pili, já s dědečkem obyčej-
ný černý kafe, který mne nutíval, 
abych jedl hodně horké, na poled-
ne jsme si vzali suchý chleba, který 
jsme často přinesli zase domů.  
V létě, když jsme přišli ze školy, 
již nám matka hlásila: „Máte přijít 
za tatínkem sbírat kámen na poli 
nebo pást krávy“. 

V jedenácti letech jsem šel do Ně-
mec a pobyl jsem tam tři roky. Za 
ten čas jsem byl jen dvakrát doma. 
Otec chtěl, abych studoval na dok-
tora, ale já jsem chtěl být kupcem. 
Za to jsem až do osmadvacátého 
roku musel jezdit s koňmi. 

Maso jsme jedli jen o posvícení, 
žádné se nekupovalo. Také se za-
bíjelo, ale to se hned rozešlo, neb 
jsme podělili celou obec a chudé 
přátele. 

Do Prahy se chodilo pěšky – nejví-
ce otec, neb musel odvádět daně 
a k tomu každou sobotu k řízení, 
kde měl pan hejtman neb komisař 
kázání a rozkazy. Za cestu měl  
60 krejcarů. 

Hůře bylo, když jsme tam jeli s obi-
lím, to jsme skoro ani nespali, neboť 
o jedné hodině (po půlnoci) jsme vy-

jeli do trhu: cesta domů zase náklad, 
třeba hnůj. celou cestu tam i domů 
jsme šli při voze, sednout, jako je 
tomu nyní zvykem, na to nebylo ani 
pomyšlení. Já jsem dostával 50 krej-

carů, od maštale a za dvě mýta jsem 
platíval 28 krejcarů, tak jsem měl 
na útratu 22 krejcary a ani to jsem 
neutratil, neboť jsem míval s sebou 
chleba z domova. 

Jak se žilo v Malém Bašti  
ve druhé polovině 19. století 
(Vzpomínky Josefa Srbka, narozeného v roce 1854, č. p. 16)
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tuláci, kteří co za den vyžebrali – 
každý měl ranec krajíčků – to za 10 
kr. prodali, jen aby měli na kořalku, 
která šla hrozně na odbyt. u nás, 
jako u představeného, jich býval 
plný chlév i ovčín.

Nejhůře bylo, když se večer přihr-
nuli do světnice a chtěli si vařit po-
lévku, to bývala plotna plná hrnků 
s vodou a co česneku. Každý z nich 
musel, ihned jak přišel, odevzdat 
domovský list, fajfku a sirky, takže 
toho býval plný stůl.

Často se stávalo, že u nás býval 
četník a některý tulák pootevřel 
dveře, a když jej spatřil, hleděl, 
aby co nejdříve zmizel. Četníka se 
tuláci báli, neboť je hned zatknul. 
Některý četník byl hodný, často se 
u nás na lavici vyspal, ale některý 
byl zlý jak pes.

chasa byla ku stravě: oráč, kočí měl 
28 zl. ročně, děvečka – staršinka 
25 zlatých, mladčinka 20 zlatých, 
volák 22 zl., a nádeník 80 krejcarů.

Staršinka musela vstávat ve  
4 hodiny ráno a do šesti hodin mu-
sela vykydat hnůj, nakrmit, napojit 
a podojit. Sotva byla hotova, už 
mlatec bouchal na vrata u stodoly 
a volal k mlácení. K deváté hodině 
se volalo k snídani, byla polévka 
a v pátek dvě placky z černé mou-
ky, poledne se nedrželo, neboť se 
nevařilo, každý si ukrojil chleba 
a musel se najíst při práci. Koňům 
se dalo trochu plev a kravám 
sláma, v poledne se nedojilo, neb 
po slámě bylo mléka tuze málo. 
A běda tomu, když se někdo do 
stodoly opozdil a mlatec musel 
bouchání na vrata opakovat. V tu 

chvíli bylo zle, neboť otec věděl, co 
to znamená, vyběhnul rozzlobený 
ze světnice do maštale nebo do 
chléva a někdy z toho byl i vandr.

Mlátilo se v noci, až do klekání, 
pak se šlo krmit a zároveň k večeři, 
ku které bývaly brambory, jež se 
vařily na pecníku v kotli a topilo se 
slámou řepkovou, to bývala naše 
práce. Když jsme přišli navečer ze 
školy, museli jsme nanosit ze skle-
pa brambory a pod nimi topit, na 
což jsme se těšili, neb jsme si při 
tom mohli slámy řepkové zakouřit. 
Na jaře se všechno osivo zaorávalo 
jednoradličným ruchadlem, trvalo 
to plné tři týdny. Pole byla samá 
hrouda, takže jsme museli celý ten 
čas dřevěnými paličkami je roz-
tloukati, jiné nářadí nebylo.

Na žně jezdili sekáči z hor, měli 
80 krejcarů od strychu ke stravě. 
Měli jsme dva, a když jsme neměli 
co sekat, buďto že pršelo nebo 
že obilí nezrálo, leželi několik dní 
na půdě a jen k jídlu slézali dolů. 
Bývala veliká vedra, takže se dělalo 
v noci, neboť nebyla žádná rosa 
a při slunečním dnu bylo by se 
mnoho zrní odrodilo. Večer se zase 
vozilo, dokud bylo vidět, vše za-
darmo žádný přídavek. Jakmile se 
svezlo, už se mlátilo cepy, nejdřív 
do mlýna a pak k podzimnímu 
setí, při kterém se mnoho vyselo. 
Na prodej se mlátilo až v zimě. 
Řepy bylo málo a byla laciná, pla-
tilo se za starý cent (cca 56 kg) ce-
lých 46 krejcarů. Proto jsme u nás 
raději seli řepku. Od sv. Václava se 
dělalo na jednu zápřež, totiž přes 
poledne, k obědu nám přinesli 
chléb a koně se nakrmili až večer. 
V zimě se nesvačilo. Měli jsme  
45 strychů polí.
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Do kostela jsme museli každou 
neděli a v postě i dvakrát: ráno 
a odpoledne na kázání. V létě, když 
jsme přišli domů, šli jsme do lesa 
na koření a odpoledne jsme muse-
li do večera česat ovoce.

V adventu bývalo v každé obci 
v neděli odpoledne křesťanské 
cvičení u představeného, na které 
musela chodit celá obec, i chasa. 
To jsem jezdíval s vozem pro kněze 
a zase jej odvážel, ovšem zdarma, 
trvalo to až do noci.

Každý den jsme měli i někoho 
na noclehu: kominíky, posla od 
ouřadu, kteří tenkrát byli v Karlíně. 
Nejhůře bylo s tuláky, kterých při-
šlo někdy až dvacet. Večer chodili 
po obci žádat o nocleh, a když 
je všude odbyli, přišli k nám, na 
představeného, ten že je tam musí 
nechat. Hrozně po obci nadávali, 
ale nikoho se nebáli, strážníci žád-
ní nebyli. Nebyli to žebráci, nýbrž Fo
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Nádherné  
napodobování
Roztomilý žlutý vůz se po úz-
kých kolejích šine vzhůru do staré li-
sabonské čtvrti Alfama a auta cestou 
uhýbají, kam se dá – a občas i tam, 
kam se nedá. Takový „horský výstup“ 
by jistě nezvládla žádná z proslulých 
českých tramvají, a kdyby přece jen 
ano, zůstala by beznadějně vzpříče-
ná v první zatáčce na trati. Ikonické 
malé tramvajky projíždějí starým 
Lisabonem tak natěsno, že by člově-
ku čistě teoreticky stačilo natáhnout 
ruku, aby si vzal něco z krámků, které 
lemují ulici po obou stranách.

Na výběr je přitom pestrá směsice 
suvenýrů od typických modrých 
kachlí azulejos přes nepřekonatelné 
portugalské víno po výrobky z korku. 
Je těžké tomu uvěřit, ale v Portugal-

sku z kůry korkových dubů vyrábějí 
dokonce i boty a oblečení, pásky 
do kalhot, náramky nebo kabelky. 
O nejrůznějších podložkách, zát-
kách nebo pouzdrech na brýle ani 
nemluvím.

Kdo si chce dopřát denní dávku 
radosti za méně než dvě eura, měl 
by určitě v některém ze zastrčených 
bister ochutnat místní třešňový 
likér Ginjinha. Majitelé ho připravují 
podle vlastních receptů a někde ho 
dokonce servírují v jedlých kalíšcích 
z černé či bílé čokolády. Je zajíma-
vé porovnávat, kde mají sladkou 
opojnou pochoutku nejlepší – a ne-
bojte se, Ginjinha v malých dávkách 
neškodí v jakémkoli množství.

Rázovitý dřevěný interiér historic-
kých tramvají nenechá nikoho na 
pochybách, že pocházejí z třicátých 
let dvacátého století. Byly zkonstruo-
vané tak, aby se podobaly těm v San 
Franciscu, a původně se jim dokon-
ce říkalo „americanos“. Podobností 
se světem za velkou louží najdete 
v Lisabonu víc. Most 25. dubna, 
který se klene přes více než kilome-
tr širokou řeku Tejo, je dvojčetem 
sanfranciského Golden Gate. Obřího 

Ježíše s roztaženými pažemi nemají 
jen v brazilském Riu de Janeiru, ale 
také v Lisabonu. Tyčí se na vrcholku 
hned za výše jmenovaným mostem 
a vede k němu jeden z mnoha lisa-
bonských veřejných výtahů.

Odvážný streetart  
a nádhery Belému
Nevyhazujte staré blatníky, nárazníky 
nebo světlomety. Kdoví, třeba ještě 
objevíte jejich skrytou krásu. Když ne 
nikde jinde, v ulicích Lisabonu zcela 

VšecHNY BARVY 
lisAbOnu

Kouzelná jízda žlutou tramvají, neopakovatelná chuť rudého třešňového 
likéru a bělavé fasády belémských památek – návštěva Lisabonu zkrátka 
nemůže být barvitější. Přidejte si k tomu odvážné barvy streetartu či 
kolorit uliček starého města a získáte jedinečný opojný koktejl. 
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určitě. Lisabonská ikona streetartu 
s uměleckým jménem Bordalo II 
z nich vytváří trojrozměrné nástěnné 
„malbo-sochy“ v nadživotní veli-
kosti. Díky tomu můžete ve starém 
městě potkat třeba záhadně se 
tvářícího medvídka mývala nebo dva 
čápy marabu s pochmurně holými 
hlavami. Alexandro Farto alias Vhils 
k tomu přidává klasická, ale mistrně 
vyvedená graffiti, aby si návštěvníci 
portugalské metropole připadali 
jako v galerii pod širým nebem.

Kdo zatouží po něčem klasičtějším, 
měl by zamířit k Památníku objevi-
telů (Padrão dos Descobrimentos) 
na břehu řeky Tejo ve čtvrti Belém. 
Pochází sice až z roku 1960, je však 
plný portugalské historie. Na vrchol-
ku přídě obří kamenné karavely 
stojí sám princ Jindřich Mořeplavec 
s maketou stejné lodi v rukou a za 
ním se jako fronta na maso tísní de-
sítky dalších portugalských velikánů. 
Schválně, jestli poznáte krále Alfon-
sa V., svatého Františka Xaverského 
či fenomenální mořeplavce Fernãa 
de Magalhãese či Vasca da Gama.

Jestli se chcete poklonit posledně 
jmenovanému velikánovi osobně, za-
miřte hned přes ulici do monumen-
tálního kláštera svatého Jeronýma 
z konce patnáctého století. Je po-
stavený v manuelském stylu a Vasco 
da Gama spí posledním spánkem ve 
zdejší katedrále. Na vrcholku hrobky 
spočívá jeho socha s rukama sepja-
týma k věčné modlitbě. Zážitek z ná-
vštěvy Belému by nebyl kompletní 
bez pohledu na zdejší ikonickou věž 
(Torre de Belém), která je jen o dva-
cet let mladší než klášter. Nejprve 
byla součástí obrany Lisabonu, pak 
sloužila jako vězení, maják či celnice. 
Dnes se spolu s klášterem svatého 
Jeronýma hrdě vyjímá na seznamu 
kulturních památek uNeScO.

Jak se v Lisabonu neztratit
• Lisabon má skvěle organizo-

vanou hromadnou dopravu. 
Můžete využít autobusy, tramva-

je, příměstské vlaky, metro nebo 
dokonce i lanovky či přívozy.

• Vlakem se za přibližně půl ho-
diny dostanete i do malebného 
městečka Sintra se žlutočerve-
ným palácem Pena či přímořské-
ho letoviska cascais. Jsou to skvě-
lá místa na jednodenní výlety.

• V ulicích města můžete potkat 
žluté a červené historické tramva-
je. Ty první jsou součástí hromad-
né dopravy, druhé jsou turistické 
a platí se v nich vyšší jízdné.

• Nejpohodlnějším způsobem 
cestování je pořídit si Lisabon-
skou kartu (Lisboa card) s plat-
ností na 24, 48 nebo 72 hodin. 
Platí na veškerou dopravu včetně 
příměstských vlaků, a navíc 
zaručuje volný vstup do mnoha 
památek či muzeí nebo slevy na 
další atrakce.
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dá při fotografování využít mnoha 
různými způsoby. Až se o to budete 
pokoušet, zjistíte, že není důležité 
jen to, na co se zrovna zaměříte. 

Stejně podstatné je, z jaké vzdále-
nosti a pod jakým úhlem to budete 
fotografovat. Pokud umístíte aparát 
těsně nad hladinu, získáte „klasický“ 
obrázek fotografovaného předmě-
tu a jeho zrcadlového odrazu. Při 
snímání z větší výšky můžete třeba 
zasadit odraz do okolí na zemi – 
samotný předmět, který se v hladině 
odráží, na snímku vůbec nemusí být 
vidět.

Jako Salvador Dalí
Když zafouká jemný větřík, rozběh-
nou se po hladině rybníka malé 
vlnky. Jinými slovy – naše odrazné 
zrcadlo se zprohýbá a začne vytvářet 
obrazy, na které je krátké i proslulé 
zrcadlové bludiště na pražském 
Petříně. Stačí mít oči otevřené spolu 
s trochou trpělivosti – a začnou vám 
z fotoaparátu padat obrázky, nad 
kterými by možná zaplesal i mistr 

Přichází podzim a z nebe se snáší jemný vytrvalý déšť 
– je tedy čas uklidit fotografické nádobíčko do skříně? 
Ani náhodou! Louže, mokré silnice či hladiny rybníků 
se můžou v představivosti šikovného fotografa 
proměnit doslova v brány do jiných obrazových 
dimenzí.

ZRcADlení

Znojmo, Znojmo, vidím tě dvojmo…
Ne, dnešní fotokoutek nebude 
o podzimním putování moravskými 
vinicemi a degustaci tamního teku-
tého zlata, ačkoli i z takové výpravy 
by mohly vzniknout velmi netradiční 
snímky. Dnes zjistíme, že šikovný 
fotograf dokáže „vytřískat“ svou tvůrčí 
příležitost z jakéhokoli počasí – do-
konce i v případě, že je zataženo, prší 
nebo je čerstvě po dešti. Prostě za 
klasického podzimního dne. Stačí se 
jen podívat na hladinu Baštěckého 
rybníka a sledovat, co hezkého se 
v ní odráží.

Fotografie barevné podzimní 
krajiny včetně jejího odrazu v hladi-
ně bývají v téhle roční době jedny 
z nejvděčnějších. Zrcadlení se však 
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surrealismu Salvador Dalí. 
Protože se hladina vlní 
nepravidelně, člověk nikdy 
neví, jak přesně jeho snažení 
dopadne – ale to je na tom 
právě to krásné. Dokonce 
i hladina rovná jako zrcadlo 
však má své kouzlo. Foto-
grafie předmětů zdvojených 
jako dvouhlavé žolíkové kar-
ty jsou někdy neodolatelné.

Duchové vesnice 
i města
chcete vyrazit s rodinou 
na podzimní procházku? 
Vezměte fotoaparát určitě 
s sebou! Nevěřili byste, kolik 
krásných věcí se zrcadlí 

v loužích nebo v mokrých 
silnicích. V lese to můžou 
být třeba větve stromů 
s barevným podzimním 
listím nebo obloha s ob-
laky, pokud se na chvilku 
rozjasní. Ve městech je to 
ještě pestřejší. „V podlaze“ 
se můžou ocitnout koste-
ly, kandelábry, tramvaje, 
moderní věžáky, jízdní kola 
opřená o zábradlí nebo 
dokonce lidé – vlastně veš-
kerý městský život. Pokud 
zrovna nebudete mít na 
focení k dispozici náhodné 
kolemjdoucí, nevadí – další 
účastníci rodinného výletu 
vám jistě moc rádi postojí 
modelem. Pokud se bu-
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souhlasu vydavatele zakázány.

dete procházet po setmění, což se 
na podzim stává s železnou pra-
videlností, můžete využít i odrazů 
umělých světel. Kreativitě se zkrátka 
meze nekladou.

Pozor na zaostřování
Při fotografování odrazů platí jedno 
zajímavé pravidlo – pokud chcete, 
aby byl váš odraz zaostřený, měli 
byste ostřit tam, kde by se nachá-
zel, kdyby byl skutečně v „zemi za 
zrcadlem“. Tedy ne na rovinu zrcadla 
jako takového. Většinou to zvládne 
autofokus vašeho fotoaparátu sám, 
někdy však může mít potíže – třeba, 
když na hladině louže plave něco, 
na co se mu bude ostřit lépe než na 
odraz. Nebo, když bude odraz méně 
zřetelný a fotoaparát bude ostřit na 
předměty na dně louže. V takovém 
případě je nejlepší vzít věci do vlast-
ních rukou a doostřit manuálně.



AUTOSERVIS
VENCASGARAGE

Specialisté na moderní a historické vozy.

774 622 008

NÁVES 1, BAŠŤ, 250 85

Autoservis

Pneuservis

Plnění klimatizace

Diagnostika

Renovace historických vozů

Autoelektrika

KONTAKT

www.vencasgarage.cz

Řešení škodní událostí


