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Zajímavé zprávy z Českých Budějovic, tipy na vý-
let nebo zajímavosti z kultury. Křížovky a sudoku
pro zábavu a recepty inspirované ročním obdo-
bím. To vše najdete na stránkách nového měsíční-
ku Budějovický Samson, jehož první číslo právě
držíte v rukou. Časopis z jihočeské metropole
 najdete nyní ve svých schránkách každý měsíc.
Název nového měsíčníku se inspiroval jménem
bájného siláka Samsona. V Budějovicích tuto
biblickou postavu již připomíná kašna na ná-
městí Přemysla Otakara II., která silou svého
kouzla každoročně přiláká do krajského města
tisíce turistů z celého světa. Budějovičtí patrioti
a znalci zlatavého moku už ale jistě křičí: „A co
takhle pivo Samson? To je teprve síla.“ Po něko-
lika sklenicích tohoto nápoje se pak jistě také
leckdy dějí čáry a kouzla. Nyní k těmto dvěma
poznávacím znamením krajského města přibude
ještě další. Doufáme, že také náš časopis od
Samsona dostal do vínku sílu a získá si spokojené
čtenáře.  Ne však nějakými kouzly, která mohou
za čas pominout, ale zajímavými články o dění
v jihočeské metropoli nebo rozhovory s význam-
nými osobnostmi nejen našeho města, na které
se každý měsíc budete těšit.
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Obchvat Budějovic 
dostal zelenou
Dobrou zprávu přivezl do Českých Budějovic ministr
dopravy Vít Bárta. Stavba dálnice D3 z Prahy přes
Tábor do Českých Budějovic se nezastaví a mezi
Táborem a Veselím bude i v příštím roce pokračovat
plným tempem. První řidiči by se tak po tomto 
úseku mohli svézt již v roce 2012!

Ministr Bárta se s představiteli kraje i města dohodl, že poté dostane
ve výstavbě přednost obchvat Českých Budějovic, který všichni
účastníci schůzky považují za naprostou prioritu. Bárta však požaduje nalezení levnější varianty obchvatu, 
12 miliard korun za 22 kilometrů se mu zdá příliš. „Všichni účastníci  debaty musí vědět, že pokud nenajdeme 
levnější řešení, bude velmi těžké tuto stavbu obhájit,“ uvedl Bárta.  Představitelé kraje i radnice jsou přesvědčeni,
že takové řešení budou schopni nalézt. „Dálniční obchvat města je naprostou prioritou, nesmírně uleví 
provozu v centru. Začneme na hledání řešení ihned pracovat,“ ujišťuje vicehejtman pro dopravu a radní 
města Martin Kuba. 

Freetime
park
Stromovka
Město České Budějovice
plánuje vybudovat pro mladé
lidi v parku Stromovka spor-
tovní centrum zaměřené na
adrenalinové a streetové
sporty. Vytvoří se tak místo,
kde se budou moci setkával
lidé s podobným  životním
stylem a vyřeší se i nedosta-
tek prostoru pro provozování
těchto  nezávislých sportů.
Oproti původnímu plánu se
město rozhodlo vybudovat
areál v menším rozsahu.
Proto nebudou muset
 návštěvníci platit vstupné
a dostanou možnost spor-
tovat ve svém volném čase
zadarmo. Zájemci mohou  
do  budoucna navštěvovat
skatepark,  streetballové
 hřiště, fotbalové hřiště,
 lanové centrum, dětské
 hřiště, volejbalové kruty
nebo horolezeckou 
stěnu.

Lannova třída byla dokončena
Obyvatelé i návštěvníci statutárního města Českých Budějovic se konečně
mohou radovat z dokončení rekonstrukce Lannovy třídy propojující historické
centrum a autobusové a vlakové nádraží. Můžete si všimnout více zeleně,
dlažby místo asfaltu, fontánky se Samsonem, více místa k sezení a odpo-
činku. Bulvár, v který se tato část Českých Budějovic změnila, se stal rozhodně
příjemnějším a estetičtějším místem.
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Jan Heidinger
půjde místo 
za mříže 
do ústavu
Vrah z Českých Budějovic
Jan Heidinger, který 
11. února 2010 za přítom-
nosti svých mladších se-
ster  zavraždil svou matku 
a otčíma, se bude nakonec
léčit v bohnické psychiat-
rické klinice. Tak o tom
 rozhodl senát Krajského
soudu v Českých Budějo-
vicích.
Pachatel trpící paranoidní
schizofrenií byl v době
vraždy nepříčetný a na
svůj čin si prý nepamatuje.
Pokud bude Heidinger 
pod nepřetržitým dohledem,
je u něj podle znalců mož-
nost vyléčení. V případě,
že by soud nepřihlédl
k jeho nemoci, hrozil by
mu doživotní trest.

Letní plovárna, 
nebo akvapark?
České Budějovice se možná dočkají vybudování i druhé letní
plovárny.  To oznámil na slavnostním zahájení obnovení
 provozu letní plovárny na Sokolském ostrově dne 20. 7. 2010
primátor Miroslav Tetter. Vhodné prostory by se pro ni mohly
nalézt na sídlišti Máj.

Nově zrekonstruovaná  plovárna stála celkem 73 milionů Kč. Město do ní inves-
tovalo 16 milionů Kč ze svého rozpočtu, zbytek poskytla EU jako dotaci.
 Návštěvníci tak mohli k vodě zavítat téměř po roce. Potěšeni jsou především
milovníci atrakcí, kteří se mohou vyřádit na nových dlouhých skluzavkách.
Při rekonstrukci starého objektu ale nebylo možné rozšířit stávající prostory, pro-
tože se plovárna nachází v centru města.  Jedna plovárna však podle názoru
města i veřejnosti pro kapacitu Českých Budějovic nestačí. Zájem lidí je patrný,
a to nejen u místních, ale i u turistů. „Letní plovárna je sice fajn, ale lepší by byl
akvapark. Aspoň bychom nemuseli jezdit s dětmi přes zimu do Gmündu nebo
do Třeboně,“ říká Miloš Procházka z Českých Budějovic. 

Nový obor na Jihočeské univerzitě bude učit 
přední český překladatel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích akreditovala na školní rok
2010/2011 na Filozofické fakultě nový obor Anglický jazyk a literatura.
Bude ho možné studovat v prezenční formě studia v kombinaci s jedním ze šesti
dalších oborů – historie, bohemistika, německý jazyk a literatura, francouzský jazyk
a literatura, španělský jazyk a literatura, italský jazyk a literatura. Vedení univerzity
počítá s přijetím asi 50 úspěšných uchazečů. 
Obor bude přednášet přední český překladatel Martin Hilský, který se může
 chlubit překlady 38 her Williama Shakespeara. Hilský byl za svou činnost a šíření
anglické literatury jmenován královnou Alžbětou II. čestným členem Řádu 
britského impéria.

Na Lannovce vznikne OC Černý Pelikán
Obchodně společenské centrum Černý Pelikán je projektem vnitroměstské nákupní galerie v centru 
Českých Budějovic. Bude se nacházet v prostorách Lannovy třídy a Rudolfovské ulice.
Realizace stavby by měla proběhnout do první poloviny roku 2011. Počítá se s otevřením maloobchodních prodejen
a gastroprovozoven, a poskytováním služeb, ale měly by zde být k pronajmutí i byty a kanceláře. Podle odhadu
by se v Černém Pelikánu mělo nacházet kolem 70 obchodních jednotek. Zajímavostí je, že v budově budou
 vestavěna akvária s mořskými živočichy, to by mohlo přilákat turisty i širokou veřejnost.
F
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V Dokonalém světě jste se objevila se zcela 
novým účesem. Kdo ho vymyslel?
Mnohonásobná mistryně v účesové tvorbě Blanka Haš-
ková vymyslela systém, který se holky maskérky naučily,
takže celková proměna trvala deset až patnáct minut.
Když dostanu nějakou roli, pokaždé se s ní radím.

Jak dlouho trvala vaše proměna v Michelle, než
jste mohla vykročit před kameru?
Standardně hodinu. Půl až tři čtvrtě hodiny v maskérně,
čtvrt hodiny kostým a šup na plac.

Užívala jste si extrémně vysoké podpatky. Dokážete
spočítat, kolik luxusních párů jste obula?
Jako ředitelka módy jsem opravdu chodila v „diorkách“,
které měly nejméně patnáct centimetrů. Bylo jich dost, ke
každému kostýmu na doladění. Kolik jich mohlo být – tak
desatery, patnáctery? Proti ostatním kolegyním jsem
dost vysoká, takže v záběrech, v nichž nejsou vidět nohy,
jsem se většinou zouvala, abychom byly ve stejné rovině
a švenkr nemusel neustále přejíždět nahoru dolů. Při
chůzi to ale nejde, protože je bez podpatků viditelně jiná.

Máte takové i ve svém botníku?
Mám. Já ráda chodím na podpatcích. Ale jsou to boty tak
na večírek a dost. A pak si nechat masírovat nohy od
partnera.

Překvapivě jste hodně chodila v kalhotách.
Celkem jo, já jich měla hodně. Ale nosila jsem i model 
od Karla Lagerfelda a tak. Měla jsem na sobě Diory,
 Chanely, Gaultiera, Pradu...

Užívala jste si to?
Je zajímavé mít na sobě něco za padesát tisíc. Je to
zvláštní. Někdy je kvalita vidět, někdy je to jenom 
značka, přitom ne úplně ideální.

Dopřála jste si něco takového?
S druhou režisérkou Terezou Kopáčovou jsme točili v Pa-
řížské ulici – touhle ulicí chodila moje postava neustále,
takže tam teď znám každý kout. Jednou jsme měly pau-
zu na oběd, vyrazily jsme spolu podívat se na originál
Pradu a vybraly jsme si stejnou peněženku. To jsme si
udělaly radost. Jinak ale velké značky moc nenosím.
Mám doma „vuitonku“, kterou jsem dostala k Vánocům
jako tematický dárek. Jinak si na to nepotrpím.

Vybrala byste si z modelů, které jste měla 
na sobě?
Určitě několik. A zjišťuji, že jsem profesionálně postižená.
Natáčeli jsme devět měsíců, a přece jenom jsem se
v módě zorientovala. Takže teď jdu po ulici, rozeznávám
značky, hodnotím...

Potkala vás nějaká nehoda?
Ulomený podpatek. Já nosila jehlové, takže jsem každou
chvíli uvízla v nějaké díře. Spousta drobností. A jednou
se mi udělalo špatně ze smradu z naftového topení.

Vaše Michelle je navenek suverénka s velmi
křehkou duší, která má možná občas i sklon
podlehnout mindráku. Čím vám byla sympatická
a naopak čím vás štvala?
To tak bývá, že ti největší suveréni řeší problémy, jenom
když je nikdo nevidí, protože nedokážou ukázat slabou
stránku. Michelle je ode mě hodně daleko, ale mně byla
hrozně sympatická. Moc jsem ji obhajovala a chtěla jsem
ji udělat lidskou, i když je tak sarkastická, ironická, ale má
v tom jistý humor a nadhled. Nesmírně mě bavilo ji hrát,
a i když je někdy drsná, je v tom cosi hravého. Chtěla
jsem, aby měla svou lidskou stránku i ve zlomech, kdy je
sama a má své problémy. Myslím si, že ji divák nemůže mít
úplně nerad.

Navíc vnáší do příběhu moment, který je 
v současnosti dost častý – je luxusní milenkou
pana politika.
Z ženského hlediska je to pochopitelné, i když pro mě ne,
protože jsem v tomto směru velmi zásadová.

Přesně taková je módní ředitelka 
Michelle, kterou hraje v novém seriálu
televize Nova Dokonalý svět. Co s ní 
má půvabná herečka společného, co
musela tak náročnému projektu obětovat
a co nového jí vnesl do života?
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Připravovala jste se na Michelle nějak 
speciálně?
Scénář jsem četla hodně dopředu. Režisér Vít Karas,
s nímž jsme kamarádi, mi dal přečíst několik dílů a řekl:
Prosím tě, tohle musíš hrát ty! Velmi rychle jsem viděla,
jak by Michelle měla vypadat.

Která z postav vám byla nejbližší?
To je složité, protože v Dokonalém světě jsou všichni
 nesmírně ujetí. Ve světě módy je málokdo normální, až
jsem se bála, že nám lidé nebudou věřit, že to tak skutečně
je. Ale mnohdy je to ještě horší. Asi nejnormálnější mi při-
padá šéfredaktorka Andrea, kterou hraje Terezka Brodská.
A krásně ujetá je produkční Vanda v podání Jany Strykové.
Vanda Hybnerová hraje božsky... A Alžběta, tu bych si
 určitě nechala jako kámošku. Jeden vedle druhého... Bylo
krásné mít vedle sebe tak dobré kolegy. Můžete mít dobrý
scénář, ale když k němu přijde ještě exkluzivní kolega, vše
najednou vyskočí o dvě patra výš. To je velké plus Doko-
nalého světa – je výborně obsazený.

Kdybyste měla volit mezi světem vysoké módy
a redakcí časopisu, čemu byste dala přednost?
Oba tyto světy jsou velmi tvrdé, nevím, který víc. Nevím,
jestli bych to vydržela. Asi bych se raději porozhlédla po
nějakém úplně jiném povolání. I když mám spoustu

 kamarádů módních návrhářů a teď připravuji jeden
 obrovský charitativní projekt, 12+12 kalendář pro DebRA.
Dvanáct návrhářů pracuje s tématem motýlích křídel
a šije modely pro 12 osobností různého typu, od paní
 Havlové přes Hanu Maciuchovou a Alici Nelis až po Elišku
Kaplicky. Robert Vano s nimi vyfotí krásný obraz, všichni
to samozřejmě dělají zadarmo. Já to mám produkčně
celé na hrbu a je to strašná spousta práce. Vznikne tak
kalendář, který budeme nabízet partnerům jako plnění 
za sponzorské dary.

Vašeho milence hraje Jiří Dvořák. Jak se vám
s ním hrálo?
Jirka je brouček. Výborný kolega, skvělý herec a troufám
si říci, že můj kamarád. Do té doby jsme se znali pouze
jako kolegové a během natáčení jsme se velmi spřátelili,
zjistili jsme, že jsme podobné krevní skupiny. Občas
 zajdeme na kafe, i když spolu právě nepracujeme, a je 
to vždycky velmi milé.

A co pan Kukura, který hraje v seriálu majitele
vydavatelství Vladimíra Maxu?
S tím to bylo složitější. Velmi si drží nedostupnou, až
 nepříjemnou tvář a musíte ho přesvědčit, že stojíte za to
 přiblížit se, nebo vás úplně zazdí. Dlouho mu trvá, než
se přiblíží. Při natáčení kolem něj všichni chodili

Rozhovor
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 obloukem a trvalo dlouho, než se to zlomilo. Drží si
okruh veřejné samoty, málokoho si pustí k sobě. Trvalo
nám to zhruba tři týdny, do prvního velkého společného
dialogu, jeho to se mnou zjevně bavilo, a teď se už rádi
potkáváme.

Velmi mě překvapilo, jaká byla při natáčení
v ateliérech pohoda...
Vítek Karas má velmi dobrý přístup k hercům. Přestože
je velmi mladý, postavila bych ho mezi režiséry na první
příčky. Navíc vystudoval herectví, takže dobře vysvětlí
hercům, co po nich chce. Má k nim úctu, takže herci  
se pak cítí  respektovaní, vědí, že se na něj mohou spo-
lehnout, že  nepustí nic, co by nebylo správně. Taky je
velmi pečlivý,  komunikativní. Neznám nikoho, kdo by  
ho neměl v oblibě.

Daly vám některé scény hodně zabrat?
Bylo jich málo, ale našly se. Třeba módní přehlídka, to
byl masakr. Hlavně pro štáb. Ale nás to všechny pořád
bavilo, i když jsme byli unavení, v prostorách bylo příšerné
vedro, měli jsme dlouhé prostoje, k tomu podpatky na
 nohou... Náročné, ale věděli jsme, že to bude bomba!
Nadšení z nikoho nevyprchalo, a to bylo fajn!

Drželi jste se striktně scénáře, nebo jste 
i improvizovali?
Improvizovali, a v nemalé míře.

Přijala byste nabídku na pokračování seriálu?
Teď nedokážu odpovědět jednoznačně. Musela bych si
promyslet, jestli je to ku prospěchu věci. Víte, ty nekonečné
seriály... Dokonalý svět má tak vysokou úroveň, protože
na něj bylo dost času, má předem danou  jasnou dějovou
linku, měli jsme možnost přípravy, abychom odvedli co
nejlepší práci. Proto mám ráda uzavřené celky.

Nekonečným seriálem jste prošla, hrála jste 
sestřičku Markétu v Ordinaci v růžové zahradě.
Vrátila byste se?
Určitě ne. Dostala jsem asi dvě nabídky, a odmítla 
jsem je.

Doprovází vás životem nějaký duch, podobně
jako seriálovou Marii?
Ne, i když nejsem úplně racionální, to bych nemohla být
herečka. Jsem emotivně intuitivní bytost.

Zanechal ve vás Dokonalý svět ještě nějaké 
stopy?
Jistě, protože to byl velmi náročný úsek života. Přímo
 šílený. Když pracujete dvanáct hodin denně, musíte tomu
leccos obětovat. Byla jsem ale přesvědčená, že to bude
stát za to. A opravdu mám spoustu krásných vzpomínek.
Byla to krásná práce, s vynikajícím štábem a skvělými
kolegy... Velmi výjimečné a zapamatovatelné natáčení
a spousta hezkých vzpomínek.
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Talentmania
vtrhla na Novu
Nejsilnější televizní stanice České a Slovenské republiky připravily pro své diváky
na letošní podzim další velkolepou show, která má navázat na úspěch loňské 
SuperStar. Tentokrát obě televize servírují divákům velkou show plnou těch 
nejlepších a nejoriginálnějších talentovaných lidí obou republik, aby všem ukázali,
co v nich vězí.  To je Talentmania. 

„Loni jsme společným hudebním projek-
tem Novy a Markízy pobláznili obě země.
Z finálové dvanáctky mladých nadějných
zpěváků si Češi a Slováci zvolili svoji hvěz-
du.  Chceme navázat na výjimečný loňský
podzim a přinést českým a slovenským televi-
zním divákům další skvělou show, z níž vzejde
zasloužený vítěz,“ říká viceprezident CME pro televiz-
ní vysílání a jednatel TV Nova Petr Dvořák. S Talentmá-
nií se mohou diváci setkávat na obrazovce TV Nova kaž-

dou neděli ve 20 hodin. Vítěz, kterým se
může stát kdokoliv bez rozdílu věku, pohla-
ví,  původu, bydliště nebo národnosti, obdrží
výhru 150 000 eur, tedy téměř 4 miliony
 korun!

O postupu soutěžících v jednotlivých kolech
 vedle diváků u televizních obrazovek a v sále rozho-

duje hvězdná porota složená z osobností českého  
i slovenského showbyznysu.
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Adéla 
Banášová
Nejpopulárnější slovenská
moderátorka. Vtipná, 
pohotová a velmi půvabná
blondýnka, kterou po loňské
Česko Slovenské SuperStar
obdivují i Češi.

Co o ní možná nevíte?
Nejoblíbenější moderátorka Slovenské republiky, která je
mimořádně vtipná, inteligentní a bystrá g Sedm let navště-
vovala hodiny klavíru g Vystudovala Filozofickou fakultu na
Univerzitě Komenského g Zúčastnila se soutěže Elite Model
Look a postoupila do finále mezi čtrnáct nejlepších g Každé
ráno ji můžeme slyšet jako moderátorku na slovenském 
Fun rádiu g Ve volném čase ráda navštěvuje wellness

Co je podle vás nejdůležitější při práci porotce velké 
televizní show?
Nebát se rozhodnout a říct svůj názor.
Jaké vlastnosti by super talentu neměly chybět?
Nějaký druh výjimečnosti.
Je vám bližší role kata, nebo vlídného kritika a poradce?
Záleží na tom, co vidím. Nemám problém ani s jedním.
Na co se těšíte nejvíc? Máte z něčeho trochu obavy?
Mám ráda vystoupení, která nejsou tak častá – mluvené 
slovo, zvláštní schopnosti, vystoupení starších lidí.

Paľo 
Habera
Charismatický slovenský 
hudebník, člen legendární
skupiny Team, který si
v hodnocení soutěžících 
nebere servítky.

Co o něm možná nevíte?
Skvělý zpěvák, hudebník a také skladatel – je autorem hudby
mnoha písní pro různé interprety g Držitel 13 ocenění ankety
popularity českých a slovenských zpěváků, zpěvaček 
a skupin Zlatý slavík g Za svou dosavadní hudební kariéru
prodal již 1,6 milionů desek (sólově i jako člen skupiny
Team) g K jeho oblíbeným interpretům patří Phil Collins,
Sting g Rád si zahraje hokej, tenis, volejbal

Co je podle vás nejdůležitější při práci porotce velké 
televizní show?
Neztratit jakéhokoliv šikovného člověka. Nerad bych propásl
někoho, z koho by se mohl vyklubat zajímavý talent.
Jaké vlastnosti by super talentu neměly chybět?
Měl by především umět něco úplně jiného než obyčejní lidé. 
Je vám bližší role kata, nebo vlídného kritika a poradce?
Snažím se vždycky odhadnout, jestli v člověku něco je,
nebo není, někdy je to těžké, někdy lehké.
Na co se těšíte nejvíc? Máte z něčeho trochu obavy?
Když přijdou zajímaví lidé, nemám obavy z ničeho.

Alena 
Šeredová
Jedna z nejkrásnějších 
českých modelek. Finalistka
mezinárodní soutěže miss,
jejíž půvab a šarm obdivují
lidé po celém světě, 
nejčastěji však v Itálii.

Co o ní možná nevíte?
Česká modelka a herečka žijící v Itálii, maminka dvou dětí g

4. nejkrásnější dívka celosvětové soutěže krásy Miss World
(1998) g Patří k oblíbeným tvářím módy a reklamy italských
módních domů g Aktivně se účastní a podílí na charitativních
akcích nejen v Itálii g Stala se hvězdou nejsledovanějšího 
pořadu italské televize g V roce 2002 získala několik cen g

Aktivně se věnuje herectví, televizi, divadlu a vysílá v rádiu

Co je podle vás nejdůležitější při práci porotce velké 
televizní show?
Zodpovědnost za rozhodnutí. Myslím, že každý by to měl
dělat zodpovědně.
Jaké vlastnosti by super talentu neměly chybět?
Určitě výjimečnost.
Je vám bližší role kata, nebo vlídného kritika a poradce?
Chtěla bych být pozitivní, ale někdy to zkrátka nejde.
Na co se těšíte nejvíc? Máte z něčeho trochu obavy?
Těším se na to, že objevíme novou hvězdu, která bude mít
větší talent než my všichni čtyři dohromady.   

Zdeněk 
Troška
Populární český režisér, 
pod jehož taktovkou vznikla
spousta nestárnoucích 
a stále populárních komedií
bavících diváky obou 
republik.

Co o něm možná nevíte?
Do podvědomí diváků se zapsal úspěšnou komedií Bota
jménem Melichar, nestárnoucí trilogií bláznivých letních
 komedií Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek atd,
také mnoha pohádkami g Ačkoliv žil a studoval v Burgundsku,
nepije víno, je abstinent g Rád vaří, rád jí, je vášnivý houbař,
sbírá staré pohádkové knížky a tzv. černé romány g

Excelentně režíruje nejen filmy, ale také divadlo a operu

Co je podle vás nejdůležitější při práci porotce velké 
televizní show?
Zůstat nestranný, ale vstřícný.
Jaké vlastnosti by super talentu neměly chybět?
Originalita, profesionální zdatnost a také sympatičnost.
Je vám bližší role kata, nebo vlídného kritika a poradce?
Určitě budu vlídným kritikem a rádcem, a pokud uvidím
 skutečnou snahu, rád pomohu. 
Na co se těšíte nejvíc? Máte z něčeho trochu obavy?
Těším se na fantastickou atmosféru, doufám, že bude stejná
jako při SuperStar. 
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„Umístění v první pětce je pro naše město určitě dobrou
vizitkou,“ domnívá se Tetter, který radnici vede od konce
června, kdy zastupitelstvo města odvolalo z funkce pri-
mátora Juraje Thomu.  „Snažil jsem se tehdy hlavně
zklidnit poměry na radnici,“ říká o svém působení v čele
města. Po říjnových komunálních volbách nejspíš Tettera
na radnici vystřídá nový člověk. Primátor si přesto myslí,
že i během svého krátkého funkčního období byl městu
prospěšný. „Práci na radnici beru jako službu občanům,“
vysvětluje. „Komunální politika není o stranické přísluš-
nosti, ale schopnosti se domluvit. A s tím jsem problémy
nikdy neměl,“ dodává.

České Budějovice skončily v nedávno zveřejněné
studii kvality života na pátém místě. Život
v krajské metropoli ale není vždy idylický…
Výsledky průzkumu jsem zaslechl v rozhlase a je to
 samozřejmě dobrá zpráva, která mě potěšila. Přesto
mají Budějovice stejně jako další města své problémy.
U nás je to především doprava, která se v historickém
městě řeší velice špatně. Centrum Budějovic vypadá
z velké části tak, jak to bylo před více než sedmi sty 
lety nakresleno, a s těmito dispozicemi my dnes nic
 neuděláme,  musíme jim naopak řešení dopravy 
přizpůsobit. 

České Budějovice mají pátou nejvyšší úroveň kvality života z 50 největších českých
měst. Ukázal to třetí ročník projektu společnosti MasterCard, Vysoké školy 
ekonomické v Praze a Sdružení Czech Top 100. Hodnotila se například míra 
nezaměstnanosti, počet vlakových dálkových spojů, zjištěné trestné činy nebo 
dostupnost a rozloha zelených ploch. Výborný výsledek jihočeské metropole 
potěšil také budějovického primátora Miroslava Tettera.

Miroslav Tetter
primátor
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Krajské město má navíc další unikát, a to je
 rozložení obyvatel. 
Ano, to je pravda. Obrovské množství lidí, zhruba 
60  tisíc, žije na velkých sídlištích na jedné straně města
za řekou Vltavou. Každý den ráno se pak přes tři mosty
 přesouvají za prací, do škol a podobně na druhou stranu
řeky a večer pak zpět. Spoléháme proto na jedinou
 spásu, a to, že bude brzy vytvořen obchvat kolem města,
který dopravě uleví. 

S životem na sídlištích souvisí i další bolavé
místo  Budějovic – parkování…
Tento problém řešíme již řadu let. Dříve se totiž počítalo
s tím, že auto bude mít každá pátá rodina, a podle toho
se parkovací stání projektovala. Dnes, jak všichni víme,
vypadá situace tak, že každá rodina vlastní jeden, dva
někdy i tři automobily, a tak se z parkování stává opravdu
velký problém.  

Do funkce primátora jste letos v červnu nastoupil
již  počtvrté. Co vás vedlo k tomu znovu přijmout
nabídku na tento post?
Situace na budějovické radnici v době, kdy byl odvolán
primátor Thoma, byla poměrně emotivní a kluby v zastu-
pitelstvu se tehdy nebyly schopné dohodnout na jiném
kandidátovi. Nabídku jsem přijal také proto, že v politice
se pohybuji již od roku 1990, a to buď na pozici radního,
nebo jako primátor. Znám tedy dobře chod města a věděl
jsem, že mohu být prospěšný. 

Jaké cíle jste si pro vaše čtyřměsíční působení
stanovil?
Nechtěl jsem provádět žádné závratné změny, to za tak
krátkou dobu samozřejmě není možné, ale spíše zklidnit
poměry. Tento záměr se, myslím, zdařil, radnice pracuje
bez problémů a emocí. Snažím se také více otevřít svou
kancelář lidem. Mou zásadou je, že na radnici sloužíme
lidem, takže kdokoli, kdo sem přijde, se ke mně musí
 dostat hned nebo v nejbližším možném termínu. Moje
pracovní doba tak začíná v osm hodin, někdy dokonce
už před osmou, a končí kolem sedmnácté, osmnácté
 hodiny. Chodím sem i o víkendech a procházím si poštu,
abych měl v pondělí ráno čistý stůl a mohl jsem začít
nový pracovní týden bez restů.

Jedním z vašich prvních rozhodnutí bylo
 rozdělení  denních hlídek městských strážníků.
Myslíte si, že se osvědčilo?
Na práci městské policie byla řada stížností, především
toho charakteru, že je není vidět v ulicích. Proto jsem 
 nařídil, aby denní hlídky byly jednočlenné. To samozřejmě
neznamená, že se nepotkají. Ale když jdou například  
po náměstí, tak určitě mohou jít každý po jedné straně. To
samé platí o sídlištích. I tady mají šanci vidět za stejnou
dobu více věcí. Samozřejmě jsem se setkal s námitkami,
že jsou tímto nařízením strážníci ohroženi, například že by
jim někdo mohl vzít služební zbraň, ale s tím nesouhlasím. 

S příchodem na radnici jste převzal i některé
rozběhnuté akce…
Věci, které tady zůstaly po mém předchůdci, se musely
dotáhnout do konce. Chod radnice se odvoláním primátora
nezastaví. Byla tady celá řada investičních akcí, které se
musely dořešit, zažádat o nové příspěvky ze státních
a evropských peněz, z fondu infrastruktury a celá řada
dalších dotací, které mají určitý termín. 

Svému nástupci tedy předáte „čistý stůl“?
Jsou tady některé problémy, které budou zřejmě přesa-
hovat i mé funkční období. Chci ale vše připravit tak, aby
člověk, který nastoupí po mně, dostal věci zpracované na
papíře. Pro mě totiž převzetí této funkce znamenalo
 doslova klíček od WC a věšák na kabáty, jinak tu nebylo
nic, pouze prázdné skříně. To je nějaký nešvar, který tady
byl zavedený, ale byl bych rád, kdyby se to již neopako-
valo. Pak vznikají nepříjemné kauzy, kdy hrajeme ping-
pong v novinách, zda tady něco bylo či nebylo, případně
že to měl nějaký asistent. To mě ale nezajímá. Vše mělo
být v kanceláři, ať už originály nebo podepsané kopie.

S komunální politikou máte dlouholeté zkušenosti,
využíváte je například při komunikaci 
s příslušníky jiných politických stran?
V komunikaci s dalšími politickými stranami nemám žádný
problém, pouze s malou skupinkou, která v červnu odešla
z ODS a o které já vlastně ani nevím, kam patří. Tato
skupina nám například také neohlásila, kdo je jejich před-
sedou. Před posledním zastupitelstvem jsem nechal
 pozvat na setkání předsedů klubů, které zastupitelstvu
vždy předchází, pana Thomu, neboť jsem ho považoval 
za předsedu této skupiny. Ani se nám neozval. To je ale
samozřejmě jejich věc. 

Jaká je tedy vaše „taktika“?
Já osobně preferuji osobní jednání. Když něco potřebuji,
nebojím se jít k opozici a vysvětlit jim to. Konečné roz-
hodnutí, zda tu či onu věc podpoří nebo ne, je už samo-
zřejmě na nich. Mám dobré vztahy s krajem, se současným
hejtmanem Jiřím Zimolou se znám osobně. Jedno funkční
období byl také krajský zastupitel. Na spolupráci s vice-
hejtmanem Martinem Kubou, se kterým se setkávám na
radě města, si také nemohu stěžovat, a to přesto, že jsou
oba z jiných politických stran. Myslím si, že to je systém,
který by tady měl fungovat. Protože ať chceme nebo ne,
komunální politika je něco jiného než ta „velká“ politika.
Tady se „nepolitikaří“, ale pracuje pro město. 
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Vzpomínky
na prázdniny v Itálii...

Campari soda
Aperitiv – trpký long drink
1 porce:  15 cl campari, 1/2 plátku citronu, 

sodová voda
Postup:
Do sklenice na long drink s kostkami ledu
 nalijeme campari a vložíme do něj plátek citronu.
Dolijeme sodou a krátce zamícháme. 
Servírujeme s míchací tyčinkou.

Parmská šunka 
se žlutým melounem
Ingredience:
100 g parmské šunky
200 g žlutého melounu
zelené bylinky na ozdobu

Postup:
Žlutý meloun přepůlíme, vyndáme semínka, nakrájíme
na měsíčky a sloupneme slupku. Esteticky klademe
na talíř. Parmskou šunku natrháme a obložíme jí
plátky melounu nebo jednotlivými plátky, obalíme
měsíčky melounu, můžeme dozdobit lístky koriandru
nebo petrželky či celeru.

Lasagne s mletým masem
Ingredience:
1/2 kilogramu mletého masa 

(hovězí nebo míchané s vepřovým)
1/2 litru rajské šťávy – protlaku
1 cibule, 3 stroužky česneku
balení těstovin lasagne, mouka, mléko, sýr, olej, máslo,
sůl, pepř, bazalka, muškátový oříšek

Postup:
Nasekáme si nadrobno česnek a cibuli a osmahneme je
na oleji. Přidáme mleté maso, rozdrobíme, smažíme je
přibližně 10 minut, pak přidáme rajskou šťávu, bazalku,
sůl, pepř a dusíme přibližně čtvrt hodiny. Na másle mírně
osmahneme mouku a pak za stálého míchání doléváme
mléko a vaříme, dokud bešamel nezhoustne. Nastrouháme
si sýr. Lasagne uvaříme dle návodu. Do vymazané zapé-
kací misky vkládáme suroviny v tomto pořadí – lasagne,
mleté maso, bešamel, strouhaný sýr – a opakujeme až
do vyplnění misky. Na samotný vrch dáme lasagne, na
ně trochu másla a zasypeme sýrem. Pečeme půl až tři
čtvrtě hodiny přibližně při 160 stupních.

Tiramisu
Ingredience:
250 g mascarpone
1 hrnek krupicového cukru 
3 vejce, 1/4 l silné kávy
1 balíček podlouhlých dětských 

piškotů
kakao nebo 90% čokoláda
amareto (náhrada rum)

Postup:
Uvaříme 1/4 l silné kávy a po vychladnutí přidáme trochu
amareta. Zvlášť vyšleháme bílky v tuhý sníh, žloutky
 vyšleháme s cukrem. Za stálého šlehání postupně
 přidáme mascarpone a sníh z bílků. Do dortové formy  
či zapékací misky skládáme na dno piškoty lehce
 namočené do kávy s amaretem. Na ně dáme vrstvu
krému (cca 2 cm) a následuje  opět vrstva piškotů.
 Poslední vrstva je krém, který posypeme kakaem či
 nastrouhanou hořkou čokoládou. Dáme vychladit 
do lednice, nejlépe přes noc.
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3 6 Ř A N 9
7 2 7 N 8 K R

2 6 3 T 4 E N
N 5 9 I 4 N K 1 Á
1 6 R 3 M 9 Í 4

8 T U 7 L 2 6
1 6 Á Ř
4 N Í 8 6

8 1 8 9

K Ř 8 N 1
9 4 N

2 6 5 6 E
N E 2 7 K 4 6
5 7 4 3 6 9 Í 3
K A 9 8 I S M

8 Á 4 3 5
3 Ř N Í S

6 1 4 8 Á

7 8 3 N S
9 P 2 N
3 2 6 T P 2 8
N E 7 K 5 2

8 3 3 5 6 Í
2 3 T 6 S
1 9 8 Á Ř 7

Ř N Í 2 S 4
8 3 2 8 1

8 K 3 Ř 1 S
7 9 P 7 N

1 6 T P 5 3
6 E 7 K 3 1

7 2 8 6 4
1 5 T Á S 2
7 6 8 Á 8

Ř N Í 4 S 6
4 3 8 Á 7

O K K N 7 A 5 N 8
7 N 6 9 1 K R
L 2 A 6 T P 3
N U E 7 3 O Á
I 4 3 9 7 A
7 A 5 1 Á I S M
5 2 8 4 6

1 Ř N Í 3 9
7 8 8 Á 4

7 3 Ř 8 4 S
7 P 6 N 2
4 2 6 7 P E
N 2 I 4 N K 9

7 R 3 M 8 Í
6 T U 1 L 7 S

9 8 Á Ř 5
8 Ř N Í 3 S U I

9 4 2 1 3

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



1 Část švu
2 První část tajenky
3 Douška v dopise
4 Tenisový okruh
5 Doslovný překlad
6 Amer. počít. Firma
7 Druhá část tajenky
8 Zájmeno
9 Cenina

10 Ves
11 Bor
12 Název hlásky
13 Třetí část tajenky
14 Alkohol
15 Severovýchod
16 Název čes. obcí
17 Odpoledne
18 Studentská ubytovna
19 Zájmeno
20 Části motorů / Okován
21 Něm. plukovník / Okamžitě

22 Krevní doping
23 Tác / Letopis
24 Hlesnutí / Ne tak (nářeč.)
25 Ona / Vegovo jméno
26 Tlama
27 Org. hnojivo / Žen. jméno
28 Průmysl. plodina / Káva
29 Cizí žen. jméno / Elán
30 Malý Ivan / Angl. otevřený
31 Heslo / Stejně tak
32 Nadšeně zdraveno
33 Arab. muž. jméno / Ropné společenství
34 Vysoký strom / Germánské písmeno
35 Latinská spojka
36 Srbsky pěkné / Jihočeská ryba
37 Východočes. SPZ / Angl. náplň
38 Truhla / Kry
39 Šunt
40 Hrdina
41 Horko / Řešeta
42 Pastviny / Mořská flóra

43 Ytterbium / Polní práce
44 V pravou chvíli
45 Neodrbané / Neuron
46 Žluť / Katalánský surrealista
47 Alpský myslivec
48 Amer. stát / Neodborník
49 Čes. spisovatel (Jan)
50 Verdikt / Stvoření
51 Velké obavy / Oblak
52 Slov. stranou / Koník
53 Mediální zkratka
54 Chačaturjanovo jméno / 

Kancelář. nápoj
55 Předložka / Čes. hokejista v NHL
56 Útvar na sliznici / Koupel. nádoba
57 Užitečni
58 Stáří
59 Fin. běžec / Malíř z Hrusic
60 Vlastní vosám / Zásadní nesouhlas
61 Pellarovy iniciály
62 Montovaný domek

63 Pouštní skupiny / Nevěnovat
64 Solmizační slabika / Řeč
65 Buldok
66 Kusy horniny / Zolův román
67 Opar / Zn. automobilů
68 Číslovka / Bol
69 Příbuzná / Němý herec
70 Koketérie / Poprašek
71 Spojka podřadicí
72 Praotec / Římsky 501
73 Angl. zápor / Oni
74 Vázán / Slov. předložka
75 Angl. spojka
76 Žen. jméno
77 Kočkovité šelmy
78 Nepravdy
79 Člen indic. Etnika
80 Oldřich

81 alpín; Erat; kalk; load; oberst; polyp;
Viren.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63 64

65 66 67

68 69 70

71 72 73 74

75 76 77

78 79 80 81

Aaron Hass, současný americký psycholog a psychiatr: „Když ze svého
života …“… (dokončení v tajence)


