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Visegradský fond spolufinancuje
Letní školu Akademie věd ČR

v Nových Hradech
Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ, Akademie

věd ČR pořádá tradiční mezinárodní Letní školu molekulární
biofyziky a systémové biologie financovanou z prostředků In-
ternational Visegrad Fund a Akademie věd ČR, která se koná
od 8. července do 28. července 2013 na zámku v Nových
Hradech v jižních Čechách. Studenti z partnerských univerzit
– Jagellonské univerzity v polském Krakowě, Univerzity Ko-
menského v Bratislavě a University z maďarského Szegedu
budou společně s ostatními studenty z Čech, Běloruska a Ru-
munska pracovat na svých vědeckých projektech pod zkuše-
ným vedením vedoucích jednotlivých výzkumných projektů a
navštěvovat odborné přednášky pozvaných renomovaných
odborníků z univerzit v Princetonu, Bonnu a Zurichu. Na zá-
věr účastníci vystoupí před odbornou komisí s výsledky své
třítýdenní badatelské činnosti a nejlepší budou oceněni. Závě-
rečného slavnostního předání certifikátů se zúčastní i rektor Ji-
hočeské univerzity pan profesor Libor Grubhoffer. Onou
pověstnou třešinkou na dortu je pak i účast přednášejícího
Franka Rühliho, který je nejvíce znám v souvislosti s výzku-
mem ostatků pravěkého muže Ötziho (5300 let stará mumie
pravěkého lovce nalezená v Alpách).

CVGZ – Centrum výzkumu globální změny, jehož je Ústav
nanobiologie a strukturní biologie součástí.

Mgr. Tomáš Rolínek
za organizační tým UNSB CVGZ AV ČR

Zvonek z Novohradských hor 2013 ve finále
V prostorách zámku Nové Hrady se 22. května 2013 sešli finalisté

zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohradských hor“. Divadelní
sál a přilehlé místnosti patřily dětem, které svůj volný čas věnují mimo
jiné i recitaci, zpěvu a malování.

Nad letošním třetím ročníkem převzal záštitu radní Jihočeského kra-
je v Českých Budějovicích pan JUDr. Tomeš Vytiska.

Od podzimu 2012 probíhala příprava. Ve finálový den už nešlo
o soutěžení a tak zde vládla vskutku přátelská nálada. Sponzoři připra-
vili pro děti mnoho pěkných věcných darů. Na závěr byl pro ně připra-
ven zájezd do ZOO ve Dvorci u Borovan. Pro starší pak návštěva
v rezidenci Wellness v Nových Hradech, kde paní Zdeňka Dvořáková,
DiS. pro děti zajistila návštěvu bazénu. Na závěr navštívily dívky kos-
metické studio EJA paní Jany Pupavové.

Soutěž začala před třemi lety a zapojili se do ní žáci základní školy
v Benešově nad Černou, Horní Stropnici a v Nových Hradech.

Na každé škole proběhla místní kola v daných oborech. Tři nejlepší
postoupili do oblastního kola. Ta probíhala v Benešově nad Černou -
v recitaci, zpěv v Horní Stropnici a výtvarná výchova v Nových Hra-
dech. Ti nejlepší pak postupují do finálového setkání do Nových Hra-
dů. Dnes jsou do akce zapojeny ještě základní škola Malonty a základní
škola Rapšach. Jako hosté v oboru zpěv měla zastoupení i ZŠ Svatý Ján
nad Malší. V naší soutěži se tak potkávají děti z okresu Český Krumlov,
České Budějovice a Jindřichův Hradec.

Vítězové jednotlivých oborů pak také postupují do okresních, kraj-
ských i celostátních kol. To však není hlavní myšlenka. Cílem této čin-
nosti je vrátit děti k zájmově umělecké činnosti, mít radost z hezké
básničky, zazpívat si, či namalovat jen tak pro radost obrázek. A nemu-
sí to být vždy na profesionální úrovni.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří naši soutěž podporují

a také byli i hosty slavnostního finálového setkání.

Hosté:
− Václav Kučera, radní Jihočeského kraje a starosta Horní Stropnice
− Mgr. Vladimír Hokr, starosta Nové Hrady
− Bc. Josef Vochoska, místostarosta Nové Hrady
− Vladimír Malý, starosta Malonty
− Veronika Korchová, starostka Benešov n. Černou
− Jaroslava Štefániková,  místostarostka Benešov n. Černou

Radost jsme měli i z návštěvy zástupkyň Jihočeského kraje odboru

kultury, které naši soutěž velmi podporují.

− Mgr. Denisa Holečková, vedoucí odboru kultury Jihočeského kraje
− Bc. Jitka Šálená, odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje
Poděkování patří i vedení jednotlivých základních škol, které dávají

zelenou zájmově uměleckým aktivitám.

− Mgr. Karel Snětina – ředitel ZŠ Rapšach
− Mgr. Josef Sviták – ředitel ZŠ Benešov nad Černou
− PaedDr. Jaroslav Baláš – ředitel ZŠ Horní Stropnice
− Mgr. Jana Stejskalová – ZŠ Malonty
− Mgr. Karel Kříha – ředitel ZŠ Nové Hrady
− Mgr. Jana Štorová – zástupkyně ředitele ZŠ Nové Hrady
Velké poděkování patří našim sponzorům.

Sponzory soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2013 byli:
Doc. Rudi Ettrich, ředitel Akademie věd, Lenka Říhová, Daniela Ham-
bergrová – Akademie věd, MVDr. Jiří Kypet s dcerou Mgr. Markétou
Kypetovou, Alena Hromasová, ing. Milana Hrabalová, Jiří Macek a
Miroslava Vondrová – pekařství, Pavel Heidinger – pohostinství Pavlí-
na Heidingerová – kadeřnictví, Jana Pupavová – EJA kosmetický sa-
lon, ing. Ladislava Bártová – rybářství Nové Hrady, nákupní středisko
Trefa Nové Hrady, Günter Cepak – Cepakkomin Weitra, Waltraud Lin-
tner, ing. Zdeněk Dorschner – květiny, Jiřina Ferenčíková – potraviny,
Mgr. Jakub Dvořák s manželkou – Wellness Rezidence Nové Hrady,
Jana Macháčková – cukrárna Kousek, Martina Kourková – domácí
potřeby Nové Hrady, Tělovýchovná jednota Nové Hrady – Ivan Do-
rotovič, Humanitas – Mgr. Jana Tomášková, nákupní středisko Trefa
Benešov nad Černou, Zámečnictví pana Františka Dvořáka v Benešově
nad Černou.

Chtěli bychom vám alespoň touto cestou poděkovat. Díky vaší
ochotě a podpoře probíhá akce, která děti na jednotlivých soutěžích
sbližuje a podporuje v nich zájem o zájmově uměleckou činnost a to
není málo. Závěrečné setkání v Nových Hradech, kde jsme mohli vidět
rozzářené tváře a slyšet smích našich malých soutěžících, nás všechny
přesvědčil o pokračování v dalším ročníku této soutěže.

Garant soutěže Ivana Hokrová

Ohlédnutí na slet čarodějnic
a stavění májky na hřišti…

Koncem dubna jak se praví, všechny ženské svátek slaví, podle staré tradi-
ce, zapalují hranice. Než nastoupí vládu květen prolétnem se ještě světem…

Chtěli bychom všem poděkovat za to, jak jsme si skvěle užili na hřišti tělo-
výchovné jednoty slet čarodějnic při čarodějnických disciplínách, kde si při
jedné disciplíně děti napsaly svá přání, potom si ho donesly na připravené oh-
niště čarodějnickou uličkou a za zpěvu čarodějnic loučemi oheň zapálil, aby se
jim v tento zázračný den přání splnilo. Odměnou pro děti bylo opékání buřtů.
Myslím, že to byla akce, která znovu potvrdila, že se umíme bavit.

Tatínkové postavili májku, kterou děti krásně vyzdobily.
Velké poděkování všem odvážným čarodějnicím, za jejich odvahu přijít

a pobavit naše děti.
LETU ZDAR A PŘÍŠTÍ ROK NAZDAR!!!

KNĚŽKA DOROTKA, LUCKA A HEL


