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Milí čtenáři,
druhé číslo Budějovického Samsona je na světě.
Dočtete se v něm především o regionální politice,
komunální volby totiž právě klepou na dveře.   
Na stránkách našeho časopisu proto přineseme
přehled všech kandidujících stran a představíme
kromě známých tváří také ty, kteří právě stojí na
startu své politické kariéry. Zda to pro ně bude
běh na dlouhou trať, nebo skončí v poli poraže-
ných, záleží jen na nás. Vybírejme pečlivě. Lidé,
které v těchto volbách nominujeme do čela
 našeho města, budou o jeho osudech rozhodovat
další čtyři roky. O svých dobrých úmyslech nás
může přesvědčit nejen politik s letitou praxí, 
ale také někdo nový, komu věříme a vážíme si
ho třeba pro úspěchy, kterých dosáhl ve svém
oboru. Jak vše dopadne v Budějovicích, se
 ukáže už za pár dní.
Přečíst si můžete také o zajímavém charitativ-
ním projektu, který podporuje talentované děti
a mládež. Odstartoval na začátku letošního roku
a pomohl již několika mladým nadaným Jihoče-
chům. Stejně jako v předchozím vydání ani
 tentokrát nechybí zábava v podobě křížovky
a také kulinářské inspirace. 
Na další číslo Budějovického Samsona se můžete
těšit v polovině listopadu, kdy vám přineseme
rozšířené vydání.
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Zprávy z Českých Budějovic4

Zmizí kostky na Máji
Město ve spolupráci s Jihočeským krajem zahájí rekonstrukci silnice Evžena Rošického v úseku Oskara Nedbala
– Milady Horákové. Dojde jednak k výměně vozovky, „hlučné“ kostky vystřídá „tichý“ asfalt, ale také k převedení
trasy MHD na trolejovou. „V rámci rekonstrukce dojde také k vybudování cyklostezky podél celé této komunikace
až do Haklových Dvorů, která umožní bezpečný pohyb cyklistům na tomto úseku,“ říká Vladimír Brůha, předseda
Finančního výboru zastupitelstva města. „Veškeré realizované či připravované dopravní stavby mají za hlavní cíl
usnadnit a urychlit dopravu,“ dodává náměstek primátora František Jelen.

Jak (jinak)
nakupovat?
Zákazníci supermarketu Terno ČB a ve vybraných
prodejnách sítě Trefa v rámci Jihočeského kraje
se již nyní mohou setkávat se značkou produktů
Jak jinak – novou značkou kvalitních potravin, 
jejíž tvůrci kladou důraz nejen na ekologii, regiona-
litu a transparentnost výrobků, ale i na férové
vztahy mezi farmáři, prodejci a zákazníky. „Celý
projekt vznikl díky tomu, že na území České
 republiky doposud neexistovala značka, která by
byla schopná zprostředkovat spotřebiteli takovouto
přidanou hodnotu. Pro uskutečnění svého záměru
jsme si vybrali Jednotu České Budějovice, která
je výhradně česká a už dříve se vydala směrem
regionálních a kvalitních potravin. 

„Celý projekt je na samém začátku, neustále
 vyvíjíme a vylepšujeme systém kontroly kvality
potravin, logistiku a nové produkty,“ říká Jan
 Furiš, ředitel společnosti Alternativ Plus. Právě
tato firma, která se zabývá produkcí biopotravin
a obchodem s nimi, je tvůrcem celého projektu.
Více informací o značce Jak jinak se dozvíte na
webových stránkách www.jakjinakprodukty.cz.
Tváří značky se stal známý kuchař a propagátor
regionálních potravin Petr Stupka.

Multikino pořádá
dámské jízdy
Multikino Cinestar připravilo na letošní podzim nový
 pořad pro něžnější část publika s názvem Dámská jízda.
Každý měsíc bude pro dámy připraven jeden sál, 
kde uvidí atraktivní filmovou novinku v předpremiéře – 
většinou romantického zaměření. Pro divačky bude při-
praven welcome drink i řada cen, které mohou vyhrát,
a po skončení promítání bude následovat doprovodný
program s dalšími překvapeními. Nejbližší Dámská
 jízda se koná ve středu 13. října a předpremiérovým
 filmem bude romantický snímek s Julií Roberts v hlavní
roli s názvem Jíst, meditovat, milovat.

Za hrací automaty se bude
v Budějovicích platit
Až o deset milionů korun ročně navíc by mělo přibýt do
městské kasy za přihlášené hrací automaty na území
Českých Budějovic.  Zastupitelé rozhodli, že ačkoliv je
podle  posledních údajů v
provozu jen 500 výherních
automatů, platit budou jejich
majitelé ze všech, které 
mají přihlášené. Budějovice
vyberou letos, podobně jako
loni, 13,8 milionu korun.
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Kasárna se opět 
nepodařilo prodat

Ani na třetí pokus se v dražbě nenašel zájemce o bývalá budějovická Mariánská
kasárna. Nemovitost se nepodařilo prodat ani přesto, že vyvolávací cena zůstala
pětačtyřicet milionů korun. Podle soudního znalce je však skutečná hodnota
mnohem vyšší, až 70 milionů. Kasárna před pěti lety koupila od radnice česko-
budějovická stavební firma CBPS, která se ale dostala do insolvence, a tak 
z jejích dalekosáhlých plánů přebudovat objekt na luxusní hotel sešlo. Kasárna
jsou od roku 2005 prohlášena za kulturní památku, což by mohlo případnému
novému majiteli komplikovat možnosti jejich praktického využití.

Havárie Temelína byla
ohlášena se zpožděním
Ve dnech 22. až 23. září se uskutečnilo na území Jihočeského
kraje cvičení Zóna 2010, které mělo za úkol prověřit připra-
venost krizového řízení. Do akce se zapojilo 906 lidí. „Cílem
bylo prověřit toky informací, zpracování dokumentů a reakce
na vydávané pokyny,“ uvedl tajemník Bezpečnostní rady
 kraje Stanislav Mrvka. Cvičení začalo simulovaným únikem
radioaktivity z Jaderné elektrárny Temelín. „Během simulace
se ukázalo, že je třeba urychlit komunikaci“, říká jihočeský
hejtman Jiří Zimola. Zóna 2010 bylo dosud největší cvičení
svého druhu u nás. Možnost, že by radioaktivní látky skutečně
unikly do okolního prostředí, je však podle představitelů
elektrárny prakticky vyloučena. 
„Museli jsme fiktivně zkombinovat souběh tří těžkých poruch.
Pravděpodobnost, že by k tomu mohlo dojít, je jednou za
stovky milionů let,“ zdůraznil Jan Kruml, velitel havarijního
štábu elektrárny.

Jihočeské divadlo 
představilo plán 
na příští sezonu
V září začala nová sezona Jihočeského
 divadla v Českých Budějovicích. Návštěv-
níci divadla tak mohou opět vídat na jevišti
Romana Nevěčného, Ondřeje Volejníka,
Danielu Bambasovou a další vynikající
herce.. Do konce října budou představeny
dvě premiéry – rudá love story Komunismus
(režie Ivo Krobot) a opera Don Giovanni.
Studenti mohou opět využívat tzv. student-
ských slev, stejně tak jsou opět připraveny
i slevy pro důchodce. Do Jihočeského
 divadla můžete vyrazit např. i na poetickou
komedii Saturnin, erotickou  grotesku 
Muž sedmi sester, operní pohádku Čert 
a Káča nebo na oblíbenou komedii Bůh
masakru.

Trhy
v roce 2010
V tomto roce nás čekají na náměstí Přemysla
Otakara II. podzimní trhy, které se budou
 konat ve dnech 14.–16. 10. 2010, a vánoční
trhy ve dnech 13.–19. 12. 2010. Těšit se
 můžeme na rozmanitý sortiment prodávaného
zboží. K dostání budou ručně vyráběné před-
měty, občerstvení, zboží z oblasti oděvnictví
a šperkařství, papírnictví, kuchyně, dřevěné
hračky atd. V zimě si obyvatelé Českých
 Budějovic mohou užít oblíbené zimní bruslení
na náměstí. Dále budou na Výstavišti od 3. 12.
do 5. 12. 2010 neméně zajímavé adventní trhy.
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Jak volit 
v komunálních volbách?
Komunální volby se od běžných voleb parlamentních, krajských či senátních výrazně
liší možnostmi, které voličům nabízí. Zatímco v prvně jmenovaných volbách se do
 volební urny vhazují hlasy pro jednotlivé strany či kandidáty, u voleb komunálních je
možné volbu strany a kandidátů kombinovat. Každý volič tak má k dispozici tři různé
způsoby, jak svou volbu provést.

V Českých Budějovicích se registrovalo celkem 16 volebních subjektů, což je dvakrát více
než v posledních komunálních volbách v roce 2006. Zatímco před čtyřmi roky se pouze
dva kandidující subjekty do zastupitelstva nakonec nedostaly, letos tento úděl potká
mnohem více kandidujících stran. Zde vám přinášíme přehled těch,  kteří  budou usilovat
o vaše hlasy:

Komunální volby 2010

Občanská demokratická strana
Číslo: 15 / Lídr: Vladimír Brůha / Počet kandidátů: 45
Další osobnosti: Jan Zahradník, Jiří Pospíšil, 

Jana Menzelová

Česká strana sociálně demokratická
Číslo: 14 / Lídr: JUDr. Josef Průcha / Počet kandidátů: 45
Další osobnosti: Josef Průcha, Blanka Procházková, 

Eva Hajerová 

Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
Číslo: 11 / Lídr: Jaromír Talí / Počet kandidátů: 45
Další osobnosti: Rudolf Vodička, Miroslav Tetter, Petr Petr

Komunistická strana Čech a Moravy
Číslo: 7 / Lídr: Ivan Nadberežný / Počet kandidátů: 45
Další osobnosti: Lea Klokočková, Ivan Tekel

TOP 09
Číslo: 6 / Lídr: Tomáš Bouzek / Počet kandidátů: 45
Další osobnosti: Slavoj Dolejš, Barbora Lišková, 

Miroslav Mühlböck

Věci veřejné
Číslo: 13 / Lídr: Martin Vít / Počet kandidátů: 44
Další osobnosti: Martin Cvach, jiří Smrž

SNK Evropští demokraté
Číslo: 5 / Lídr: Lumír Mraček / Počet kandidátů: 45
Další osobnosti: Jaromír Procházka, Bohuslav Cháb

Otevřená společnost a Zelení 
Číslo: 9 / Lídr: Svatomír Mlčoch / Počet kandidátů: 44
Další osobnosti: Hana Gabrielová, Yvona Závorová 

Volba pro město – nezávislí občané městu
Číslo: 4 / Lídr: Miroslav Leština / Počet kandidátů: 45
Další osobnosti: Vladislav Smrčka, Oldřich Kříž

Občané pro Budějovice
Číslo: 8 / Lídr: Juraj Thoma / Počet kandidátů: 45
Další osobnosti: Jiří Šesták, Ivana Popelová

Strana práv občanů Zemanovci a Suverenita
– blok Jany Bobošíkové
Číslo: 1 / Lídr: František Pohanka / Počet kandidátů: 45
Další osobnosti: Marie Paukejová, Iveta Vilímková

Svobodní – Piráti
Číslo: 10 / Lídr: Josef Dolist / Počet kandidátů: 37
Další osobnosti: Ivan Souček, Michal Ambrož

Český politický střed
Číslo: 16 / Lídr: Ladislav Klein / Počet kandidátů: 14
Další osobnosti: Michal Hojda, Ladislav Petrů

Volte Pravý Blok–stranu za ODVOLAT.polit.,
NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,
PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET 
Číslo: 12 / Lídr: Zdeňka Trefná / Počet kandidátů: 1
Další osobnosti: žádné

Strana soukromníků České republiky
Číslo: 2 / Lídr: Vladislav Čermín / Počet kandidátů: 31
Další osobnosti: Milena Petrovičová, Marek Peterka

Dělnická strana sociální spravedlnosti
Číslo: 3 / Lídr: Jaromír Pytel / Počet kandidátů: 8
Další osobnosti: Eva Martincová, Iveta Novotná
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Co očekávat od komunálních voleb?
Od parlamentních voleb uběhly jen čtyři měsíce a již stojíme před volbami dalšími. Komunální volby rozhodnou o tom,
kdo povede zastupitelstva a radnice měst a obcí v příštích čtyřech letech. Situace na české politické scéně se květnovými
volbami výrazně změnila. Z politiky odešla velká jména jako Jiří Paroubek či Ivan Langer a na scénu naopak vstoupila
řada nových tváří. Jejich největším dodavatelem jsou Věci veřejné v čele s ministry Radkem Johnem či Vítem Bártou.
Dalším fenoménem se stala strana TOP 09, které letití členové KDU-ČSL s exministrem Strany zelených dokázali
 vytvořit punc nové pravicové strany. Po volbách vznikla pravostředová koalice i přesto, že vítězem voleb se fakticky
stala sociální demokracie. Vláda se profiluje jako vláda rozpočtové odpovědnosti s důrazem na úspory ve všech sférách.
Všechny tyto skutečnosti svým způsobem ovlivní i výsledek komunálních voleb. 
Průzkumy veřejného mínění se víceméně shodují, že rozložení sil na politickém kolbišti se od květnových voleb příliš
nemění. Na čele se stále drží ČSSD s mírným náskokem před ODS. Většina průzkumů uvádí na třetím místě TOP 09.
Ani na dalších místech průzkumy nenaznačují žádné dramatické změny, ve většině z nich si komunisté drží mírný
náskok před Věcmi veřejnými. Komunální volby jsou však specifické účastí řady nezávislých kandidátek, které mohou
výsledky ovlivnit. Jak to bude v Českých Budějovicích?
Velké překvapení se čekat nedá. O konečné vítězství pravděpodobně svedou největší souboj občanští a sociální demo-
kraté. ODS je v Českých Budějovicích tradičně silná. Letošní kampani navíc věnovala velkou pozornost a rozjela ji již
 začátkem srpna projektem Tvořme naše město společně. ODS byla také ze všech stran nejaktivnější v představování
svého programu, který vznikal ve spolupráci s občany i nezávislými odborníky. Naproti tomu ČSSD vedla kampaň střídmě
(kvůli nedostatku finančních zdrojů), ale do karet jí hraje řada faktorů na celostátní úrovni – odchod Jiřího Paroubka, který
mnoho voličů odrazoval, a především tvrdá úsporná opatření současné vlády. Má tedy dobré předpoklady zopakovat
dobrý výsledek z jarních voleb. TOP 09 se již nemůže schovat za tvář Karla Schwarzenberga a představuje nové tváře
pod vedením Tomáše Bouzka. Jejím soupeřem budou na komunální úrovni také nezávislé kandidátky, které mohou
TOPce odebrat některé protestní  hlasy. Komunisté mohou počítat s konstantní dlouhodobou podporou svého stabilního
elektorátu, nicméně také s nulovým povolebním koaličním potenciálem. Do zastupitelstva se patrně dostanou také Věci
veřejné, které mají na své straně především silnou kartu v rukách ministra dopravy Víta Bárty, díky kterému mohou městu
zajistit výrazný pokrok ve výstavbě dálnice a obchvatu města. Po neúspěchu v parlamentních volbách bude muset svést
tuhý souboj o proniknutí do zastupitelstva KDU-ČSL současného primátora Tettera i další aktuální koaliční partner 
SNK-ED s Lumírem Mračkem a Jaromírem Procházkou. Šance Strany zelených obhájit pozice v zastupitelstvu jsou
pouze v oblasti teorie. Jako opoziční strana se občanům do paměti ničím výrazným nezapsala. 
Překvapit mohou některé nezávislé kandidátky. Stranu Volba pro město – nezávislí občané městu s řadou zajímavých
jmen na kandidátce vede do voleb bývalý politik ODA Miroslav Leština. Zajímavé bude také sledovat snahu bývalého
primátora Juraje Thomy o politický comeback s hnutím Občané pro Budějovice. Kandidátku hnutí tvořenou na předních
místech převážně bývalými členy ODS doplnil ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták. V kampani na sebe hnutí
 upozornilo nápadem sloučit městský dopravní podnik a teplárnu do jednoho podniku, což ovšem soupeři okamžitě
smetli ze stolu s poukazem na nerealizovatelnost a pravděpodobnou nezákonnost takového projektu. 
Ostatní strany se v kampani nijak neprojevily, takže jejich šance dostat se do zastupitelstva je mizivá. Jaké budou
 skutečné výsledky, se ovšem dozvíme až 16. října, kdy se zavřou volební místnosti a sečtou poslední hlasy. Konečná
podoba nové „komunální vlády“  pak bude známa až po povolebních jednáních ve druhé polovině října.

Štěpán Strnad, politolog, Vysoká škola evropských a regionálních studií

1. Volím pouze stranu
Nejjednodušší způsob volby, který se nijak neliší od ostatních voleb. Pokud chce volič hlasovat pro určitou politickou
stranu, vyhledá ji na volebním lístku a do okénka vedle jejího názvu udělá křížek. Lístek označený pouze tímto
 jedním křížkem pak vhodí do urny, a hlasuje tím pro vybranou stranu a všechny její kandidáty. 
2. Volím pouze osobnosti
Komunální volby dávají jako jediné voličům šanci nehlasovat pro konkrétní strany, ale pouze pro některé vybrané
osobnosti. Volič tedy nemusí dát svůj hlas žádné konkrétní straně, ale může na volebním lístku udělat křížek pouze
u těch osobností, které by rád v zastupitelstvu viděl. Vybraní kandidáti nemusejí být jen z jedné strany, 
ale i z více kandidujících subjektů. 
3. Volím stranu i osobnosti
Oba zmíněné způsoby lze také kombinovat. Volič může podpořit svou oblíbenou stranu, kterou obvykle volí, ale
 zároveň přidat hlasy i osobnostem, které kandidují za strany jiné. V takovém případě zaškrtne políčko u strany, kterou
chce volit, a dále pak políčka u jednotlivých kandidátů jiných stran, které chce podpořit také.
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Jiří Smrž
Věk: 33 let g Povolání: oblastní ředitel
firmy Varnea, a.s. g Strana: Věci veřejné
Pořadí na kandidátce: 3

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
O vstupu do politiky jsem uvažoval již ně-
kolik let, ale žádná z klasických politických stran si nedokázala
získat moje sympatie. Teprve vstup Věcí veřejných na českou
politickou scénu mi dává naději, že je možné politiku u nás
změnit k lepšímu. 
Proč jste si vybral právě stranu, za kterou kandidujete?
Důraz, který kladou Věci veřejné na transparentnost, boj
proti korupci a proti nesmyslnému zadlužování, je správným
lékem pro českou společnost. Politika by měla dostat novu
krev v podobě nových tváří, které nejsou spojeny s korupcí
a mohou do politiky přinést nové myšlenky. 
Co považujete za největší problém města?
Pracuji v obchodě a vím, jak důležité je kvalitní dopravní
spojení. V tom vidím největší dluh Budějovic a na to bych 
se chtěl zaměřit především. Budějovice jako město se také
musejí vydat na cestu mnohem větší transparentnosti veřej-
ných zakázek, aby nedocházelo k jejich „přihrávání“ jen
spřáteleným firmám.
Na jaké téma se chcete vy osobně zaměřit 
a jaké řešení nabízíte?
Určitě doprava. Věřím, že ve spolupráci s naším ministrem
Vítem Bártou se nám podaří konečně pohnout s výstavbou
obchvatu Českých Budějovic, který jediný dokáže problém
husté dopravy v centru skutečně účinně vyřešit. 

Martin Cvach
Věk: 35 let g Povolání: generální 
reprezentant v pojišťovnictví g Strana:
Věci veřejné g Pořadí na kandidátce: 2

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Do politického života vstupuji, protože
chci aktivně ovlivňovat dění kolem sebe. Především komu-
nální politiku mého rodného města, která podle mého názoru
potřebuje nutně restart. V případě získání  mandátu od
 občanů chci dělat pozitivní, věcnou, konkrétní a odpovědnou
komunální politiku.
Proč jste si vybral právě stranu, za kterou kandidujete?
Věci veřejné mě oslovily jako moderní, upřímná a pro mladé
lidi otevřená politická strana. Preferuji práci v konstruktivním
kolektivu, a to jsem ve Věcech veřejných našel. 
Co považujete za největší problém města?
Velikým problémem, se kterým se setkává každý z nás,  je
přetížená doprava ve městě. Je potřeba dobudovat obchvaty
a odvést tranzitní dopravu mimo město.
Na jaké téma se chcete vy osobně zaměřit 
a jaké řešení nabízíte?
Chci se zaměřit na efektivnost fungování městské policie
a osobně se seznámit s jejími postupy a fungováním. Navrhnu
konkrétní změny tak, aby se stala sborem opravdu profesi-
onálních strážníků. Občana nezajímá, jestli ho ochrání stráž-
ník nebo policista. Občan chce mít jistotu, že se na místo
 dostaví vyškolený a komunikativní odborník. Mým cílem je
 posunout městskou policii od asistování při nandávání  botiček
k opravdové službě pro občana..

Ing. Petr Maroš
Věk: 33 let g Povolání: vedoucí odboru
Krajského úřadu Jihočeského kraje
g Strana: ODS
Pořadí na kandidátce: 3

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Chtěl bych se podílet na chodu našeho města a spoluurčovat
jeho vývoj. Myslím si, že mám co nabídnout – desetiletou
zkušenost z podnikání a více než dvouletou z veřejné správy.
Jsem přesvědčen, že každý, kdo chce hospodařit s veřejnými
prostředky, by měl mít zkušenosti ze soukromé sféry.
Proč jste si vybral právě stranu, za kterou kandidujete?
Od svých 18 let jsem nikdy nevolil jinou stranu než ODS. 
Její filozofie je mi velice blízká – sází na tradici a dlouhodobě
osvědčené principy, zároveň je pro ni nedotknutelná svoboda
jednotlivce. Vnímám život úplně stejně. Navíc jsem spokojený
se změnami ve vedení strany, které se udály letos na jaře.
Co považujete za největší problém města?
Jednoznačně dopravu! Její řešení podle mě stojí a padá
s obchvatem města. Na zahájení jeho výstavby je třeba
 vytvořit enormní tlak.
Na jaké téma se chcete vy osobně zaměřit 
a jaké řešení nabízíte?
Silně vnímám nedostatek příležitostí k trávení volného času
rodin s dětmi. Dětská kulturní představení nebo více volně
dostupných atrakcí po celém městě – to všechno jsou mož-
nosti, které není složité zrealizovat. Chce to jen vůli! Druhou
věcí, které bych se chtěl aktivně věnovat, je bezpečnost.
K čemu nám budou sportoviště, když se tam budeme bát
pustit naše děti?

Mgr. Petr Podhola
Věk: 28 let g Povolání: tajemník hejtmana
Jihočeského kraje g Strana: ČSSD
Pořadí na kandidátce: 4

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
O věcech, které by se mohly změnit k lep-
šímu, je možné pouze hovořit, nebo se je člověk může
 pokusit aktivně změnit. Do politiky jsem vstoupil především
proto, protože jsem si vybral druhou variantu. A tak se o to
pokouším.  
Proč jste si vybral právě stranu, za kterou kandidujete?
Jsem člověk levicového smýšlení, má volba tedy směřovala
k sociální demokracii, která je mi blízká svým programovým
zaměřením.  
Co považujete za největší problém města?
Je jich pochopitelně celá řada. Z mého pohledu, a určitě to
tak vnímá i většina obyvatel našeho města, je největším
problémem doprava a nedostatek parkovacích míst, zejména
v centru Českých Budějovic.  Plánovaná zástavba součas-
ného parkoviště na Mariánském náměstí tomuto stavu určitě
nepomůže. Jsem pro jiná řešení. 
Na jaké téma se chcete vy osobně zaměřit 
a jaké řešení nabízíte?
Komunální politika je především o dialogu a hledání takových
řešení, která směřují k rozvoji našeho města.  Pokud dostanu
důvěru občanů, zaměřím se především na oblast školství
a vznik nových míst v mateřských školách, kterých je stále
nedostatek. Jednou z možných cest je například využití
grantové politiky Jihočeského kraje a dalších institucí. 
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Ing. Martin Stašek
Věk: 30 let g Povolání: obchodní ředitel
g Strana: ODS
Pořadí na kandidátce: 10

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Do politiky jsem vstoupil v roce 1998.
Chopil jsem se příležitosti vlastním názorem ovlivnit dění
kolem sebe a přispět ke křehké a neustále se vyvíjející
 demokracii. Velký vliv na rozvoj mého politického cítění
měla i pravicová politická příslušnost mých předků.
Proč jste si vybral právě stranu, za kterou kandidujete?
Z celé škály politických stran byla ODS jedinou stranou,
 která byla svým programem nejblíže mým názorům 
a představám. 
Co považujete za největší problém města?
Bude to možná znít jako klišé, které slýcháme často a ze
všech stran, ale největším problémem Českých Budějovic 
je doprava. Dosavadní vedení radnice připravilo vhodné
podmínky k jeho vyřešení, a pro mě je důležité nepolevit
v podpoře již započatých kroků, a vytvořit tak maximální
 prostor k jejich úspěšnému dokončení.
Na jaké téma se chcete vy osobně zaměřit 
a jaké řešení nabízíte?
Chtěl bych se podrobněji věnovat oblastem, ke kterým mám
blízko z hlediska mé pracovní působnosti nebo které se staly
mým koníčkem. Patří sem oblast investic, rozvoje města,
správy majetku a veškerých sportovních aktivit.

Mgr. Ondřej Flaška
Věk: 30 let g Povolání: advokát
g Strana: ČSSD
Pořadí na kandidátce: 9

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Po nesčetných politických diskusích se
spolužáky v době vysokoškolských studií a pravidelných
 debatách i v kruhu rodinném jsem nabyl přesvědčení, že
mám-li ambici být prospěšný občanům našeho města,
 nestačí o tom mluvit doma v kuchyni, ale je potřeba se
 aktivně zapojit do politického dění.
Proč jste si vybral právě stranu, za kterou kandidujete?
Rozhodl jsem se vstoupit do strany, kterou dlouhodobě jako
volič podporuji a která je mi blízká. Jsem přesvědčený, že
ideový základ, z něhož ČSSD vychází, je pro občany žijící
v moderní demokracii ten nejvýhodnější.
Co považujete za největší problém města?
Za největší současný problém považuji alarmující dopravní
situaci v našem městě. Řešením je vytváření podmínek pro
snižování dopravního zatížení města a zlepšování podmínek
pro cyklistickou a městskou hromadnou dopravu.
Na jaké téma se chcete vy osobně zaměřit 
a jaké řešení nabízíte?
Mým cílem je poctivě a spolehlivě sloužit potřebám občanů
našeho města. Jsem sportovně založený člověk, a proto
bych se rád v rámci naplňování programu sociální demokracie
mimo jiné zaměřil na oblast sportu. Budu prosazovat, aby
zejména mládežnickému sportu byl poskytován dostatek
podpory a prostředků pro jeho udržení a rozvoj. 

Bc. Slavoj Dolejš
Věk: 33 let g Povolání: obchodní ředitel
g Strana: TOP 09
Pořadí na kandidátce: 2

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Cítím se již dostatečně odpovědný a zku-
šený, abych se mohl do veřejného života zapojit a pomoci
realizovat změnu, která je pro naši politickou kulturu potřebná.
V komunální politice bych rád pracoval pro město a jeho
 občany, aby se nám v Českých Budějovicích žilo lépe.
Proč jste si vybral právě stranu, za kterou kandidujete?
TOP 09 nabízela změnu v myšlení a názorech na politiku.
Také osoba Karla Schwarzenberga byla pro mě záruka, že
je to myšleno vážně. 
Co považujete za největší problém města?
Jako asi většina občanů považuji za nejproblematičtější
 dopravní situaci. Také mě trápí nedostatečně využitý potenciál
města v oblasti cestovního ruchu. Je zde také nedostatek
prostoru pro volnočasové aktivity.
Na jaké téma se chcete vy osobně zaměřit 
a jaké řešení nabízíte?
V oblasti dopravy jsem nedávno viděl jinou variantu řešení
obchvatu města a budu prosazovat její prověření, jelikož se
zdá, že tato varianta je levnější. V oblasti bezpečnosti budu
prosazovat změnu ve fungování městské policie. Současné
vnímání práce strážníků je přirovnáváno k pozici obuvníků.
Pro mě je důležitější ochrana zdraví a majetku. V oblasti
 kultury bych rád prosadil zkvalitnění propagace města a Čes-
ké Budějovice by si zasloužily také pravidelné historické
„Přemyslovské slavnosti“.

Jan Pikous
Věk: 19 let g Povolání: student Fakulty
elektrotechnické v Plzni g Strana: KSČM
Pořadí na kandidátce: 4

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
O politiku jsem se zajímal odjakživa. 
Postupně jsem si začal dávat věci do souvislostí a uvědomil
si, že se chci aktivně zapojit do veřejného života, aby politika
byla ku prospěchu člověka a nebyla vnímána jako morová
rána. 
Proč jste si vybral právě stranu, za kterou kandidujete?
Stát se členem KSČM byl můj sen odmalička.  Obdivuji
 statečnost, s jakou komunisté brání lidské hodnoty a staví je
nad zájmy trhu. K mému rozhodnutí přispěl i razantní postoj
KSČM k vybudování základny USA u nás. Nechci také
 dopustit, abychom se postupně vzdali všech výdobytků
 sociálního státu ve jménu úspor. 
Co považujete za největší problém města?
Asi každý řidič má problém dostat se do práce včas či najít
parkovací místo. Dopravní infrastruktura je poddimenzovaná.
Navíc se zapomíná na projekty, které by tuto situaci mohly
 řešit. Po návrhu vybudovat tunel pod stávající lávkou se slehla
zem a připojení Dobré Vody, Srubce a okolí je nedostatečné.
Na jaké téma se chcete vy osobně zaměřit 
a jaké řešení nabízíte?
Chci, aby byl život v Budějovicích jednodušší a bezpečnější.
Umožnit lidem větší využití kola, na vhodných komunikacích
zavést přednostní pruhy pro MHD a uspíšit výstavbu zaná-
dražní komunikace. Také aby strážníci místo pokut za par-
kování udělovali občas lekce bezohledným občanům.
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RNDr. Jan Zahradník
Narozen 23. 3.1949, středoškolský učitel matematiky a fyziky. Od roku 1990 je členem Zastupitelstva
města České Budějovice, v letech 1994–1998 byl členem rady města. Od roku 2000 do roku 2008 byl
 hejtmanem Jihočeského kraje, členem krajského zastupitelstva je dosud. V současné době je prorektorem
Jihočeské univerzity pro zahraniční vztahy a vyučuje matematiku na Pedagogické fakultě.

1. Proměny komunální politiky mohu sledovat již dvacet let. Vzpomínám si na první zasedání zastupitelstva, která se konala v budově
dnešní Gerbery, kde před revolucí sídlil Krajský výbor KSČ. Elektronika veškerá žádná, při hlasování působily skrutátorky z řad
 pracovnic sekretariátu primátora.
Myslím, že v dobách po Sametové revoluci byla politika daleko emotivnější než dnes. Někdy zvítězilo politikaření nad politikou, to
když byl vítěz voleb vykázán do opozice. Stalo se to Občanskému fóru hned po prvních svobodných volbách v roce 1990 a pak
 Občanské demokratické straně v roce 1998 a hned nato po předčasných volbách v roce 1999. Diskuse se vedla se zaujetím ke
všem projednávaným bodům, včetně zdánlivých maličkostí. Daleko více než dnes zaznívala obecně politická vystoupení. 
Dnešní komunální politika se může opřít o dvacet let zkušeností, a proto většina projednávaných témat neštěpí zastupitelstvo podle
politického klíče. Ale dějí se i věci, které nemají pamětníka, jako třeba odvolání tajemníka a následně nato primátora. 
Takže politika byla, je a bude vzrušující.

2. Obecní samospráva je podle mého názoru základem občanské společnosti. Vyjadřuje právo občanů spravovat svou obec, své
město. Jsem přesvědčen, že komunální politik má mnoho nástrojů, jak prosadit dobré věci, které budou ku prospěchu obce. Někdy
není nutné chtít za každou cenu vše měnit, k čemuž zejména povolební doba může svádět. Věci, které fungují dobře, je nutné
 zachovat, změny je pak třeba dělat uvážlivě, s vědomím odpovědnosti za jejich možné negativní dopady. Ode mne jako konzervativního
člověka i politika těžko můžete čekat jiný názor.

3. Chci podpořit Občanskou demokratickou stranu a přinést pro její kandidátku a pro našeho kandidáta na primátora Vladimíra Brůhu
co nejvíce hlasů. Bude-li zvolen, bude to dobrý primátor. Volební program ODS je reálný a mým cílem je udělat maximum pro jeho
prosazení.

4. Staré politické přísloví říká, že povolební koalice se vytvářejí po volbách. Voliči rozhodnou o rozdělení zastupitelských mandátů
a já nepovažuji za vhodné zde mudrovat o možných výsledcích voleb a následných povolebních koalicích. Nakonec, v květnových
volbách do Poslanecké sněmovny voliči ukázali, že všechny takové prognózy jsou k ničemu.

5. Jako občana Českých Budějovic mne nejvíc trápí problém dopravy a nejvíc jsem pyšný na to, jak naše město za uplynulých
 dvacet let vyrostlo do krásy.

Mgr. Blanka Procházková
V Českých Budějovicích, svém rodném městě, vystudovala Pedagogickou fakultu (čeština – dějepis)
a poté absolvovala postgraduální studium na PF UK v Praze. Po osmnácti letech kantořiny na různých
stupních škol působila v galerii, jako redaktorka, zástupkyně šéfredaktora, asistentka senátora a poté jako
ředitelka odboru pro styk s veřejností. V současnosti pracuje jako jednatelka vlastní firmy v oblasti realit.
Blanka Procházková je zastupitelkou města České Budějovice a členkou rady Jihočeského kraje..

1. Zcela určitě. Byť by se někomu mohlo zdát, že změny nejsou pro něho dostatečně rychlé či přímo „revoluční“, v každodenní správě
a řízení měst a obcí ani nejde dělat revoluci, ale je nutné vytýčit si odpovídající cíle a k nim se pak důsledně blížit při správném
 odhadu situace a zvážení všech proměnných. Už to samo o sobě není snadné. Myslím si, že naprostá většina komunálních politiků
přistupuje ke svému působení odpovědně, také občané již zdaleka nejsou tak lhostejní k veřejnému dění, jako bývali kdysi, a uvě-
domují si svou kontrolní roli. Stává se však, že ve střetu s komplikovanou realitou postupně slevujeme ze svých ideálů, a to není
dobře. Nikdy bychom na ně zcela rezignovat neměli.

2. Myslím si, že PRÁVĚ komunální politik má v hierarchii společensko-politického uspořádání největší šance k nastolení podnětů, jež
vedou k žádoucím změnám. Kdo jiný by měl lépe vědět, co jeho obec či město trápí, než ten, který v dané lokalitě žije? 
Předpokladem ovšem je, aby to byl člověk s atributy osobnosti, tedy s takovými vlastnostmi a schopnostmi, aby uměl přesvědčit
o správnosti své věci i ty druhé – a to napříč politickým spektrem.

3. S nadějí, že sociální demokracie v nich uspěje natolik, aby se mohla podílet na rozvoji našeho města v duchu svého programu.
4. Mé momentální představy definitivně oživí či pohřbí až holá skutečnost, tedy výsledek voleb. Dávám ovšem přednost koaličnímu

uspořádání, neboť se domnívám, že drtivé vítězství toho či onoho politického uskupení vede dříve či později k jeho deformaci.
5. Snad jako většinu občanů i mě trápí každodenní problémy s neutěšenou dopravní situací (a v jejím rámci mimo jiné i mnohdy 

bezohledné chování některých cyklistů, kteří si pletou chodník i vozovku s cyklostezkou). Pýchou mě naopak naplňuje fakt, že soudobé
České Budějovice jsou opravdu krásné město, které si zaslouží, abychom je pokládali za svůj domov.

1. V komunální politice se pohybujete již delší dobu.
Máte pocit, že se během let nějak proměnila? 

2. Myslíte si, že i komunální politik má možnost něco
změnit?

Ptali jsme se...
3. S jakými cíli jdete do říjnových voleb? 
4. Máte již představu o budoucí možné povolební  koalici?
5. Co vás osobně jako občana Budějovic nejvíce trápí

a na co jste naopak nejvíce pyšný?
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PhDr. Jaromír Procházka
Historik umění a soudní znalec, spolumajitel Aukční síně a Galerie Procházka, 58 let. Do zastupitelstva 
byl poprvé zvolen v roce 1990 za Občanské fórum. Po následující přestávce opětovně uspěl ve volbách 
v roce 1998, 2002 a 2006. Převážně působil jako opoziční zastupitel. V tomto volebním období se stal členem
Rady města České Budějovice. Byl též členem Zastupitelstva Jihočeského kraje. Na kandidátce SNK 
Evropští demokraté je nominován na druhém místě.

1. Komunální politiku aktivně prožívám od převratu v roce 1989. Její proměny jsou zřejmé a logické. V roce 1990 jsme do komunální
politiky vstoupili s přesvědčením, že je nutno změnit celý politický systém, ale bez zkušeností s reálným chodem samosprávných
 institucí. Byla tam značná míra nadšení. Se stabilizací systému začal převládat věcný obsah problémů. Generace dnešních třicát-
níků přinesla v tomto volebním období soustředění na ryze pragmatické problémy: například čerpání financí z dotačních titulů.
Myslím, že to je zásadní posun a je správný.

2. Samozřejmě, jinak by snad nechodili občané k volbám. Svědčí o tom řada nepřijatých rozhodnutí týkajících se majetku města,
 výstavby, služeb pro město. V těchto případech vždy půjde o schopnost vyargumentovat kroky směřující k vytyčenému cíli. Pak musí-
te přesvědčit přinejmenším oněch 23 potřebných kolegyň a kolegů, kteří váš názor budou podporovat.

3. Jsme strana, která vznikla spojením hnutí Sdružení nezávislých a Evropských demokratů. Z toho plyne, že preferujeme pravicovou
a středovou politiku. Naše cíle jsou založeny na osobní odpovědnosti a odvaze, a to nejen politiků, ale i pracovníků  magistrátu.
Bude to nutné zejména v nadcházejícím období, ve kterém se stále budou projevovat důsledky hospodářské krize. Chceme
 přiblížit samosprávu k občanům žijícím na dvou budějovických sídlištích Máj a Vltava, jež mimo jiné představují počtem svých
 obyvatel dvě okresní města. Dále bude nutné vytvořit priority rozpočtu města s ohledem na současnou situaci. Pro jednotlivé
 oblasti jsou  podrobně zpracovány v našem volebním programu.

4. Vše bude záležet na výsledku voleb. V předchozí odpovědi jsem naznačil, z jakého základu vycházíme. Z toho lze usuzovat na
možné partnery. Obecně lze říci, že budeme upřednostňovat takové společníky, kteří jsou schopni akceptovat současnou hospodářskou
realitu, ale zároveň budou schopni pracovat s určitou vizí, a to nejen na jedno volební období.

5. Je to zvláštní, ale téměř nic. Vím, že problémy v dopravě, bezpečnosti, čistotě města, správě majetku atd. jsou úkoly, které bude
muset obec řešit neustále. Nikdy nenastane „dokonalý“ stav. Pyšný jsem na to, že přes tyto problémy má město parametry, které
umožňují kvalitní život. Svědectvím je ostatně jeho páté místo mezi 50 největšími českými městy. Hrdý jsem na sebevědomé obyvatele,
kteří s omezenými prostředky, vzhledem k velikosti města, v mnoha oborech daleko překračují hranice regionu. Tito občané dělají
tvář tohoto města. Radnice jim v této činnosti musí pomáhat a vytvářet zázemí pro tuto práci. 

doc. MUDr. Petr Petr, PhD.
Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích a poté Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. 
Promoval v roce 1971. Kromě praxe v českobudějovické nemocnici je také členem výboru České společnosti
klinické farmakologie. Přednáší na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Členem KDU-ČSL 
je od roku 1992. Od roku 1971 je ženatý, manželka Věra je lékařka, mají dvě děti, dceru Alexandru a syna Petra.

1. Komunální politika se, na rozdíl od té „vysoké“, která dramaticky zesurověla, nezměnila tak výrazně. Je zde však patrná poměrně  -
jasná tendence, a to rozpad  dřívějších celků, mohli bychom to označit jako fragmentaci. Je to bohužel logické. Představitel úspěšné
strany, kupř. v pozici primátora, zapomene, jak se do funkce dostal a komu za ni vděčí. Hledá jinou „mocenskou základnu“,  totiž 
„tu svoji“. K tomu vede i současná zákonná úprava, která stanovuje pro hlasování v zastupitelstvech  jiná pravidla než v parlamentu.
Zákon upravuje hlasování v zastupitelstvech tak, že k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina všech zvolených  zastupitelů.
To vede na jedné straně k silnému tlaku ve prospěch spolupráce a kompromisu, na druhé straně dochází k pokusům  přepsat politic-
kou mapu  během volebního období, nikoliv až při volbách. To má dva dopady. Umožňuje to vedoucím politikům hledat vlastní silovou
mocenskou základnu, ale také takovéto sólisty rychle a účinně, řekl bych chirurgicky, vytěsnit, eliminovat. Pozorujeme to i my v Budě-
jovicích. Výstižně a opakovaně na to upozorňuje kupř. Martin Kuba, význačný představitel jihočeské ODS. Uvnitř již  zavedených stran
se vytvářejí situace, kdy jediným možným výsledkem je vnitřní boj a poté odchod ze strany. To, co na celostátní úrovni postihlo zatím
jen nás, lidovce, je na komunální úrovni každodenní realitou. Toto rozvolnění vztahů a struktur vnímám jako hlavní rys současné
 komunální politiky. Pro mne osobně je tato situace příležitostí pro vyjednavače. V tomto ohledu se pro mne  komunální politika 
v Českých Budějovicích nezměnila vůbec. Tuto roli zastávám a její poslání plním od počátku.

2. Rozhodně, má možnost mnohé změnit, ale na druhé straně i zachovat, uchránit. Sami jsme této otázce věnovali velkou  pozornost
a máme určitý přehled, co občané našeho města chtějí, aby zůstalo. Na druhé straně vidíme, že lidé mají i celkem jasno ve smyslu 
„Ne, takhle rozhodně ne, to musí přestat. Odkazuji v tomto ohledu na naše stránky http://kducb.cz, poznatky jsou ve volebním programu.

3. Cíl je jeden. Uchovat KDU-ČSL jako součást aktivního politického spektra v našem městě. Jestli dobře počítám, tak v Budějovicích
jsme celkem sedmkrát volili primátora, z toho 5x v běžném volebním termínu a 2x v mimořádné situaci. Není rozhodně náhodou,
že z těchto 7 zvolených primátorů to byl 5x lidovec a že v případě voleb v určitých rozbouřených situacích, ke kterým u nás již
 došlo, to byl vždycky lidovec, pan doc. Tetter. Most přes rozbouřené vody komunální politiky, to je naše ambice…

4. Koalice se dohadují po volbách...
5. To, co mne trápí, za to si bohužel můžeme sami,  je to doprava a bezpečí občanů. To se musí změnit! Na co jsem, a vlastně z velké

části i neoprávněně, pyšný, je nádherné  město s množstvím památek a přírodních krás. Mám radost z toho, že naši občané dávají
najevo, že uchování  díla našich předků, například rekonstrukce Lannovy třídy, nebo revitalizace Sadů, cílené  snahy maximálně
využít faktu, že jsme město „na dvou řekách“, považují za svoji „srdeční záležitost“. Tímto směrem chci působit i nadále.
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Jak vznikla prvopočáteční myšlenka založit
 tento nadační fond?
Kuba: Myšlenka nadačního fondu vznikla v mé hlavě, na
základě mé osobní zkušenosti, kdy jsem již od čtyř let žil
pouze s maminkou, a v té době to nebylo úplně jednodu-
ché. Proto vím, jak byla má cesta k medicíně kostrbatá.
Ten nápad byl tedy podporovat nadané děti, které nemají
 finanční prostředky k tomu, aby se mohly realizovat. Mys-
lím si, že tato cesta je účinnější než plošné rozdávání
 dávek, které končí neadresně a velmi často se zneužívají.
Chtěl jsem tedy vytvořit fond, který by těm konkrétním
 talentům, kteří skutečně chtějí a snaží se, a právě nedosta-
tek finančních prostředků je tím posledním, co jim zabra-
ňuje uplatnit se, finančně pomáhal k dosažení úspěchů.
Proto jsem tedy oslovil pana kolegu Zahradníka a Dvořáka
a na začátku tohoto roku se nám podařilo fond založit.
Zahradník: Tento nápad je originální v tom, a také proto
jsem ho přivítal, že se svým rozsahem zaměřuje na celý
Jihočeský kraj, proto také název Jihočeské naděje. V Budě-
jovicích již fungují obdobné nadace, ty se ale věnují
pouze lokální problematice. 

Co je smyslem vašeho fondu?
Kuba: Já jsem na to narazil již v předchozí odpovědi.
Hlavní náplní je tedy podpora jakkoliv nadaných dětí,
 kterým zabraňuje jejich složitá sociální situace v rozvoji.

Zahradník: Rád bych pouze dodal, že podporujeme jak
umělecké, sportovní a vzdělávací aktivity, tak i ty vědecké. 

Co se vám již v rámci tohoto projektu podařilo
zrealizovat?
Kuba: Od založení fondu jsme vypsali již dvě grantové
vlny. Podpořili jsme například velmi nadaného jihočeského
klavíristu Jakuba Uhlíka, který se nešťastnou náhodou
dostal do velice složité sociální situace, a nám se podařilo
mu přispět na studium na Akademii múzických umění
v Norsku. Pak jsme také podpořili dva nadějné taekwon-
disty při účasti na ME. Finančně jsme pomohli i mladé
baletce na studiích na konzervatoři v Praze. Samozřejmě
jedním z důležitých kroků, které jsme také realizovali,
byla i okamžitá podpora dívek, které zůstaly po rodičích
Malhockých.  Z čeho mám opravdu radost, je to, že se
nám na začátku prázdnin podařilo podpořit osm dětí
z dětských domovů při získání řidičských oprávnění,
 která jim usnadní vstup do života a zvýší jejich možnost
uplatnění. Setkání s nimi bylo pro mě opravdu silným
emočním momentem.
Zahradník: Rád bych připomenul také velmi nadaného
chemika, který má za sebou několik úspěšných soutěží,
včetně soutěže v Cambridge. Budeme tedy pro něj vytvářet
grant pro podporu jeho studií na vysoké škole. 

Několik umělců a sportovců, ale také osm vybraných dětí z pěti jihočeských dětských
domovů finančně podpořil Nadační fond Jihočeské naděje, který si dává za cíl
 pomoci získat vzdělání nadaným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
a usnadnit jim nakročení do profesního života. Zeptali jsme se na pár otázek zakla-
datele Nadačního fondu Jihočeské naděje MUDr. Martina Kuby a člena správní
rady nadačního fondu RNDr. Jana Zahradníka.

Jihočeské naděje
pomáhají talentovaným dětem

MUDr. Martin Kuba
Zakladatel nadačního fondu, 
předseda správní rady, vicehejtman Jihočeského 
kraje a předseda jihočeské ODS

RNDr. Jan Zahradník 
Člen správní rady nadačního fondu, 

prorektor Jihočeské univerzity 
a historicky první hejtman Jihočeského kraje
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Jak probíhá výběr adeptů, kteří dostanou 
finanční podporu?
Kuba: Uchazeči o podporu z našeho fondu musejí
 splňovat určité podmínky. Jednak sociální, ale musejí
také prokázat, že mají dobrý prospěch či výsledky ve
svých oborech.  
Zahradník: Vybírání adeptů, které podporujeme, je
 založené na důvěře. Nechceme tedy uchazeče zahlcovat
zbytečnou administrativou. Ani nepředpokládám, že by
se o granty hlásili lidé, kteří by chtěli peníze nějakým
způsobem pouze zneužít.

Sledujete, jakým způsobem se dětem změní
 život po této finanční pomoci?
Kuba: Ona je to poměrně krátká doba, kdy náš fond fun-
guje. My s těmito dětmi samozřejmě komunikujeme i po
udělení grantu, ale dlouhodobější výsledky budeme moci
monitorovat až po delší době. 
Zahradník: V podstatě je to tak, že ti lidé, aby se o naše
granty vůbec mohli ucházet, musí svůj život posouvat
sami. My jsme nemohli Jakubu Uhlíkovi pomoci získat
grant do Norska nebo bratrům Zachovým dostat se na
špičkovou evropskou úroveň v taekwondu či Švecovi
 vyhrát prestižní chemické soutěže, ale pokud se tedy
snaží sami, my jim můžeme poskytnout určitou  finanční
podporu.

Z čeho, co jste tímto projektem dosáhli, máte
největší radost?
Kuba: Pro mě byl nejpříjemnější zážitek s těmi dětmi
z dětských domovů, kdy jsem si skutečně uvědomil, že
řidičské průkazy jim mohou velice usnadnit vstup do
 života.  
Zahradník: Já jsem se v nedávné době zúčastnil otevření
fotografické výstavy Jihočeských božích muk pana foto-
grafa Tyllera a hudební doprovod tam měl právě mladý
klavírista Uhlík. Bylo tedy vidět, že se vyvíjí a je dále
 aktivní. Bylo to pro mě velice příjemné setkání. 

Jak přispět ?
Nadační fond Jihočeské naděje je financován z dobrovolných příspěvků fyzických i právnických osob. 
Pokud se rozhodnete podpořit Nadační fond Jihočeské naděje, můžete tak učinit následujícím způsobem:
vkladem/převodem na účet nadačního fondu: Komerční banka, 43-6390650267/0100.

Skupina No Name vystoupí v Budějovicích

V úterý 12. 10. 2010 proběhne na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých

Budějovicích benefiční koncert pro Nadační fond Jihočeské naděje. 

Vystoupí zde známá slovenská kapela No Name a domácí Martina Pártlová. 

Začátek akce je v 17 hodin, vstupné je dobrovolné.

Koho již 
fond podpořil
1. Běla Dobiášová – balet
Běla (1992) začala s baletem ve svých pěti letech v baletní
škole Jihočeského divadla pod vedením Sergeje Škalikova.
Nyní je v šestém ročníku konzervatoře, kde se svými spolužáky
tančí v představení Stavovského divadla Děvčátko se sirkami
na motivy pohádek Hanse Christiana Andersena. Nadační
fond Jihočeské naděje se rozhodl Bělu v jejím studiu na
 Taneční konzervatoři hlavního města Prahy podpořit částkou
12 000 Kč vzhledem k její sociální situaci a finanční nároč-
nosti studia na prestižní škole.

2. Dominik a Milan Zachovi – taekwondo
Milan a Dominik jsou talentovaní sportovci věnující se bojovému
umění taekwondo. Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl
přispět Milanovi částkou 15 000 Kč a jeho bratru Dominikovi
částkou 3 600 Kč, oběma na základě dosažených sportovních
úspěchů, sociální situace rodiny a dobrého prospěchu. Dominik
využije poskytnutou částku na financování účasti na seriálu
závodů České národní ligy Taekwon-Do, Milan na startovné,
ubytování a letenku na ME ve Švédsku.

3. Jakub Uhlík – klavír
Jakub (1984) je jedním z nejvýznamnějších členů mladé české
pianistické generace. Nadační fond Jihočeské naděje se roz-
hodl Jakuba finančně podpořit částkou 1 000 Euro, která by
měla v kombinaci s obdrženým stipendiem dostatečně pokrýt
náklady jeho studia v Norsku. Toto rozhodnutí bylo učiněno na
základě Jakubovy sociální situace, jeho nesporného talentu,
dosažených úspěchů a výborného prospěchu.

4. Lucie Šimečková – lyže
Lucie je velmi talentovaná a pracovitá mladá sportovkyně
 závodící za Ski klub Šumava. Nadační fond Jihočeské naděje
se rozhodl Lucii finančně podpořit částkou 20 000 Kč, kterou
může tato úspěšná sportovkyně využít například k platbám
spojeným se členstvím ve sportovním klubu, k případným
 poplatkům na závodech či soustředěních nebo k nákupu spor-
tovního vybavení. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě
Lucčiných nezpochybnitelných sportovních úspěchů, výborných
studijních výsledků a s přihlédnutím k sociální  situaci rodiny.
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Vzpomínky
Americký den

Cosmopolitan
1 porce: 4 cl vodky, 4 cl cointreau, 2 cl brusin-

kového džusu, 1 střik limetové šťávy
Postup:
Všechny suroviny protřepejte 30 sek. s drceným
ledem, až se led mírně rozpustí a vznikne tříšť.
Mrazivý drink nalijte do vychladlé sklenice na
martini a ozdobte kůrou z limety nebo citronu.

Dýňová polévka
Ingredience:
600 g žlutomasé dýně 
2 rovné lžíce másla
1 cibule
1 kostka slepičího bujónu
1 pálivá paprička
sůl, pepř, 50 ml sladké smetany

Postup:
Na lžíci másla nechte zpěnit drobně nakrájenou
 cibuli, přidejte druhou lžíci másla, na kostky nakrá-
jenou dýni (oloupat a zbavit pecek nebo si pořídit
dýni Hokkaidó, která se neloupe) a ještě chvilku
opékejte. Zalijte asi litrem vody, přidejte kostku bujónu
a vařte doměkka. Rozmixujte a podle potřeby roz-
řeďte vodou. Osolte, opepřete podle chuti, přidejte
nakrájenou pálivou papričku bez peciček a krátce
povařte. Nakonec můžete zjemnit smetanou nebo
po americku opražit na pánvi několik jader vlašských
ořechů s medem a při podávání vložit do polévky.

Americká žebírka
Ingredience:
1,5 kg žeber
2 stroužky česneku
citrónová kůra a citrónová šťáva
pomerančová kůra a pomerančová šťáva
4 lžíce pomerančové marmelády
2 lžíce rajského protlaku
2 cibule
3 lžíce sójové omáčky
černý pepř mletý, sůl, tuk

Postup:
Do hrnce dáme nakrájenou cibuli, prolisovaný čes-
nek a rajský protlak. Přidáme marmeládu a sójovou
omáčku. Nakonec citronovou, pomerančovou šťávu
a kůru. Přivedeme k varu. Poté na mírném ohni
 pomalu zahříváme, dokud se tekutina nespojí 
a nezhoustne. Hotovou směs osolíme a opepříme.
Necháme vychladnout. Žebra vložíme do vymaza-
ného pekáče a potřeme marinádou. Necháme přes
noc odležet. Pečeme v předehřáté troubě při teplotě
200 °C asi 40 minut.

Švestkové muffiny
Ingredience:
2,5 hrnku hladké mouky
0,75 hrnku krupicového cukru
0,5 hrnku oleje
1 hrnek (250 ml) jogurtu
1 sáček prášku do pečiva
2 lžíce mletého máku
2 vejce
15 pokrájených švestek
máslo 
hrubá mouka

Postup:
Smíchejte hladkou mouku, cukr, olej, jogurt, vejce,
mák a prášek do pečiva  dohromady.  Formu na
muffiny vymažte máslem a vysypte hrubou moukou.
Na dno dejte lžíci těsta, přidejte švestky, zase lžíci
těsta a navrch zase švestky. Pečte cca 20 min.
v troubě na 180 °C.
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3 6 Ř 9 N 2
7 5 4 7 N 1 7 K R

2 8 6 4 T 1 E N
8 5 9 I 7 N K 1 Á
1 1 6 R 3 M 9 7 4

8 T U 5 L 6 6 3
3 1 Á 8 Ř
1 6 Í 8 5 9

6 2 1 8 9

K 2 Ř 9 N 8
7 8 N 3

2 6 6 1 E
N E 6 K 8 2

4 3 9 7 9
K A 7 I S M

3 8 Á 5
Ř 1 3 7 S

8 2 8 Á 7

1 7 3 8 S
3 P N 5
2 6 6 T P 4

N 9 1 K
2 1 3 8 7

T 6 4 S
1 8 Á Ř

Ř 5 Í S 3
7 4 2 5 9

K 9 Ř 3 1 1 S
7 2 1
7 6 2 P 4 3
6 E 2 3 9 6

1 2 4 8 7
8 1 7 6 S

3 6 8 Á 1
Ř N 9 8
5 7 2 Á

O 6 1 N 8 N
7 N 3 2 K 7
L 2 A 6 6 T P
N 7 2 7 4 O Á
I 4 2 8 9 1

A 5 Á 6 S M
3 8 4 5
Ř N Í 9

5 9 7 8 2

8 Ř 9
7 P N 3 5
7 2 9 6 2 E
N 9 7 1 K

2 5 R M 6 3
T 5 6 4 S
3 5 8 Ř 6

4 7 N Í S U I
9 2 2

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



1 Sjezd
2 Rozum
3 Žita
4 Malý Ford
5 Všeuměl
6 Zmizet jízdou
7 Klih
8 Ona
9 Vodní šelma

10 Ambit
11 Údolí (básn.)
12 Chem. zn. americia
13 Šedavá
14 Muslim. duchovní
15 Jehličnan
16 Zbožnění / Ukr. těž. pánev
17 H2O / Hrad na Olomoucku
18 Zvratné zájmeno
19 První část tajenky
20 Římsky 999 / Obchod (slang.)
21 Snad
22 Svazek / Šidit
23 Ústní voda / Klacík
24 Tvoje / Areál
25 Dutá míra
26 Malé pivo / Anim. postavička
27 Školení / Býv. slov. prezident
28 Břevno / Okamžik
29 Pěvecká tělesa
30 Ruská měna / Plejtvák
31 Chovné zvíře / Moř. živočich
32 Stř. pro lid. práva OSN / Hvizd
33 Středověká říše
34 Textilie
35 Pryskyřice
36 Bicykl / Hud. styl
37 Veselka (nářeč.) / 

Řím. vojevůdce

38 Druhá část tajenky
39 Olemovat šitím
40 Mezopotámie / Bohaté na sůl
41 Angl. pozlátko / Muž. jméno
42 Něm. předložka / Následující
43 12 měsíců
44 Ospalec / Tělní tekutina
45 Doba v taktu / Agent 007
46 Prezent / Angl. Pavel
47 Ozn. syrských letadel
48 Býv. něm. kancléř / 

Turecky otec (arch.) 
49 Ostrovan / Karlovarská SPZ
50 Muž / Slov. předložka
51 Název hlásky
52 Jindřichohrad. SPZ
53 Guthrieho jméno / Poloměr
54 Počítač (slang.) / 

Polanského iniciály
55 Prsty / Dvounohý savec
56 Třetí část tajenky
57 Dovádivé
58 Omámení alkoholem

59 Agrippa; arse; Gilt; CHRE; 
Rolík; YK
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Voltaire (1694–1778), francouzský filozof, básník a spisovatel:
„První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o ně.
Druhý…“(dokončení v tajence)

7 3 5 6 8 4 1 2 9
9 4 2 7 1 5 8 3 6
6 1 8 9 3 2 4 5 7
2 5 9 8 4 6 7 1 3
1 7 6 5 2 3 9 8 4
4 8 3 1 7 9 2 6 5
3 9 1 2 6 7 5 4 8
5 2 4 3 9 8 6 7 1
8 6 7 4 5 1 3 9 2

6 3 5 7 4 2 8 9 1
9 2 4 8 6 1 3 5 7
7 1 8 3 9 5 6 2 4
1 8 3 9 2 7 5 4 6
5 7 2 4 1 6 9 8 3
4 6 9 5 8 3 7 1 2
2 9 1 6 7 8 4 3 5
3 4 7 2 5 9 1 6 8
8 5 6 1 3 4 2 7 9

4 7 2 6 8 3 1 9 5
9 8 1 2 5 4 7 6 3
3 5 6 7 9 1 4 2 8
6 4 9 1 7 8 3 5 2
7 1 8 3 2 5 6 4 9
2 3 5 4 6 9 8 7 1
1 9 3 5 4 6 2 8 7
8 6 7 9 1 2 5 3 4
5 2 4 8 3 7 9 1 6

8 2 7 3 4 5 9 1 6
5 9 3 7 1 6 4 2 8
4 1 6 2 9 8 7 5 3
6 8 9 4 2 7 5 3 1
3 7 2 5 8 1 6 4 9
1 5 4 6 3 9 8 7 2
7 6 1 9 5 2 3 8 4
9 3 8 1 7 4 2 6 5
2 4 5 8 6 3 1 9 7

4 2 1 3 7 6 5 9 8
3 5 6 8 9 2 1 4 7
8 9 7 5 4 1 6 3 2
1 4 8 2 6 7 3 5 9
2 6 9 4 3 5 8 7 1
7 3 5 1 8 9 4 2 6
5 8 2 9 1 4 7 6 3
6 1 4 7 2 3 9 8 5
9 7 3 6 5 8 2 1 4

2 7 3 1 5 8 9 4 6
1 5 8 6 9 4 3 7 2
4 6 9 3 2 7 5 8 1
3 8 2 7 4 5 6 1 9
9 1 7 2 3 6 8 5 4
6 4 5 8 1 9 7 2 3
7 3 4 9 8 1 2 6 5
8 2 1 5 6 3 4 9 7
5 9 6 4 7 2 1 3 8

Správné řešení sudoku z 1. čísla


