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Milí čtenáři,
právě držíte v rukou třetí vydání Budějovického
Samsona. Jak jsme vám v minulém čísle slíbili,
tentokrát má již 24 stran a tak tomu bude i nadále.
Přečíst si zde můžete zajímavé zprávy z naší met-
ropole, zajímavosti z budějovické kulturní scény
i novinky ze sportu nebo recenzi na český film
Občanský průkaz, který právě běží v kinech.
Pokud chcete ještě letos stihnout nějaký dobrý
skutek, inspirujte se na dvoustraně, která je
 věnována Benefiční přehlídce pro Nadaci Terezy
Maxové dětem. První prosincový den ji ve Spor-
tovní hale pořádá agentura Art4promotion.
 Pokud se sem přijdete podívat, čeká vás nejen
skvělá show, ale spojení s osobností Terezy
 Maxové zaručí, že vaše peníze poputují na
správnou věc. Letos si je tato úžasná žena, která
v sobě snoubí jedinečnou krásu a lidskost,
 přijede do Českých Budějovic převzít osobně. 
A myslím, že rozhodně bude stát za to vidět tuto
ikonu přehlídkových mol na vlastní oči.    
Náš časopis vychází jen několik dní před začát-
kem adventu, v době, která byla dříve zasvěcena
klidným přípravám na Vánoce. Dnes již bohužel
advent neznamená období klidu a očekávání,
 jediné, na co se těšíme, jsou hromady dárků 
pod stromečkem. Nenechejte se tedy pohltit
spěchem a stresem a obchodním domům, kde
na vás ze všech stran útočí koledy, se raději
 vyhněte obloukem. Krásné a originální dárky
můžete objevit třeba na vánočních trzích, které
se každý rok konají na náměstí. Nákupy, při
 kterých uvidíte rozsvícený vánoční strom, vám
určitě přinesou tu správnou vánoční náladu.
Každý dárek, který předáte s úsměvem a dobrou
náladou, vaše blízké potěší.

Editorial
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IGY má nového
majitele
Nákupní a zábavní centrum na Pražské třídě
v Českých Budějovicích má od počátku měsíce
nového majitele. Komplex s rozlohou více než  

Samsonovu kašnu
připravili na zimu
Mobilní telefon, láhve, autíčko nebo mince. Takové poklady vydala v posledním říjnovém týdnu 
Samsonova kašna na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Zaměstnanci firmy ČEVAK zde 
prováděli pravidelné podzimní čištění.

„Letos bylo v kašně méně nepořádku než obvykle. I mincemi lidé šetřili. Asi kvůli krizi,“ říká s úsměvem zaměst-
nanec ČEVAKu Roman Švadlena. „Po vypuštění vody se dno bazénu musí zbavit řas. Vymeteme je košťaty
a poté spláchneme vodou,“ dodal. Pracovníci firmy ČEVAK v rámci údržby také zkontrolovali osvětlení v kašně
a poté ji znovu napustili. Samson už však nechrlí vodu. Hrozí totiž, že by v soše mohla zamrznout. Přes zimu
bude proto v kašně čeřič vody, který do minus osmi stupňů Celsia zabrání zamrzání vody. „Když ale teplota klesne
pod deset pod nulou, musí naši zaměstnanci několikrát denně led rozbíjet palicemi,“ uvedla mluvčí ČEVAKu
 Jitka Kramářová. 
V Samsonově kašně je hloubka 1,7 metru a celkem kašna pojme přibližně čtvrt milionu litrů vody. Údržba ozdoby
 budějovického náměstí vyjde na150 tisíc korun. Čistí se vždy dvakrát ročně, na jaře a na podzim. 
Samsonova kašna byla poslední z vodních atrakcí v Českých Budějovicích, které vodohospodáři připravili na
zimu. Fontánu v parku Na Sadech nebo na Lannově třídě již odstavili během října. „Kašnu na hlavním náměstí  
si necháváme na konec, protože je to nejatraktivnější památka. Znovu začne chrlit vodu na jaře, obvykle ji 
pouštíme v dubnu, ale záleží na počasí,“ řekla Jitka Kramářová.

Budějovický Budvar 
ochutnají také v Indii
Pivo z Českých Budějovic zamíří do další exotické destinace. Zlatavý
chmelový nápoj se nyní bude prodávat v osmi severních svazových
státech Indie. Ta se tak stane již 59. zemí světa, kam budějovický
 pivovar svůj produkt vyváží.
Za oceán v současné době putují první dva kontejnery s více než
100 hektolitry piva. Spotřebitelé ochutnají světlý ležák a speciální 16°
pivo Premier Select. Třetinková láhev vyjde místní spotřebitele na
110 až 150 rupií, což je v přepočtu 44 až 60 korun. „Koncová cena
se v jednotlivých státech bude lišit podle rozdílné výše tamní spo-
třební daně,“ uvedl tiskový mluvčí Budvaru Petr Samec.
Pivo by se mělo prodávat přibližně na třetině území Indie, například
v Dillí nebo ve státě Paňdžáb. Český dovozce by zde během šesti
měsíců chtěl vytvořit zhruba stovku prodejních míst.
V Indii se ročně vypije přibližně15 milionů hektolitrů piva, což je o milion
hektolitrů méně než u nás. Podle odhadů odborníků by se ale v násle-
dujících letech měla indická spotřeba až zdvojnásobit. 
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V Budějovicích
vyroste nový most
Unikátní zvedací most v příštích měsících
vyroste v nově budovaném přístavu v Českém
Vrbném. Krajské město tak bude mít novou
atrakci. Most bude dlouhý deset metrů a více
než pět metrů široký. „V České republice je
to zcela ojedinělý most,“ řekla tisková mluvčí
budějovického magistrátu Jitka Welzlová.
„Měl by tvořit novou netradiční dominantu  
území.“ Bezpečnost provozu mostu bude
 zajišťovat světelná signalizace a závory.
Vrbenský přístav bude sloužit při povodních
nebo v zimě jako útočiště pro více než 20
sportovních a dvě větší čtyřicetimetrová
 plavidla. „V běžném provozu bude přístav
poskytovat potřebné služby, jako je tankování
pohonnými hmotami, doplňování vody či
 odběr odpadů,“ upřesnila Welzlová. 
Stavba mostu je realizována v rámci projektu
„Dokončení vltavské vodní cesty v úseku
České Budějovice – Hluboká nad Vltavou“.
Investorem této nové stavby je Ředitelství
vodních cest České republiky. 
Plánované změny v Českém Vrbném zasáh-
nou také cyklostezku, která nově povede
přes vodácký areál. Konečnou výši nákladů
pro vybudování tohoto úseku nelze podle
 náměstka primátora Františka Jelena zatím
přesně stanovit. Město se peníze na stavbu
cyklostezky pokusí získat ze státních dotací.

30 tisíc metrů čtverečních koupila za téměř 1,2 miliardy
korun od současného majitele GE Real Estate česká
 společnost CPI Group. 

„Realitní skupina CPI Group vlastní od roku 2008 v Čes-
kých  Budějovicích také čtyřhvězdičkový  hotel Gomel,“
uvedla tisková mluvčí CPI Group Michaela Winklerová.
Podle firmy, která IGY prodala, se jedná o běžný postup 
v rámci firemní strategie. „Standardně držíme objekty
nějakou dobu a potom je prodáváme. Odpovídá to
 našemu obchodnímu modelu,“ uvedl ředitel prodejů  
GE Real Estate Tomáš Salajka. 
Nový majitel IGY nevyloučil, že by se centrum mohlo
v budoucnosti ještě zvětšit.  Před časem padl návrh
 například na přestavbu současného obchodního domu
Družba. Ekonomická krize ale tyto plány pozastavila. 
„V případě, že uvidíme ekonomický potenciál, budeme
o rozšíření nákupního centra uvažovat,“ řekla mluvčí
Winklerová. Hlavním záměrem společnosti CPI Group 
je nákupní centrum nadále úspěšně provozovat 
a poskytovat kvalitní služby.

Advent 2010 
v Českých Budějovicích
27. 11. – 16.30: Rozsvícení vánočního stromu, náměstí PO II.

1. 12. – 16.00: Zahájení adventu – 11. vánoční zvonkový průvod
Piaristické náměstí – odtud průvod centrem města

1. 12. – 17.00: Vránkovy koledy, náměstí PO II.
Tradiční vánoční koncert (Velký dechový žákovský
ZUŠ Piaristické náměstí + Jihoč. pěvecké sdružení) 

5. 12. – 14.00: Mikulášská jízda historickým trolejbusem

5. 12. – 17.45: Přílet anděla, náměstí PO II. 

9. 12. – 14.30: Vánoční setkání seniorů Dobrá hodinka
DK Slavie, vstupenky k dispozici na odboru kultury

13. 12. – 19.30: Gospelový koncert
klášterní kostel Obětování panny Marie na Piaristickém náměstí,
soubor Nate Brown & One Voice (USA) 

13. – 19. 12. – 09.00–18.00:     Vánoční trhy, náměstí PO II. 

14. – 18. 12. – 09.00–18.00:     Vánoční řemeslné trhy
radniční nádvoří, od 15.00 hodin také kulturní program, 
09.00–17.00 h – Vánoční tvůrčí dílny pro děti
Radniční výstavní síň – výroba drobných dárečků či vánočních dekorací

14. a 17. 12. – vždy 17.00:     Dudácké koledování, 
náměstí PO II. pod vánočním stromem
– účinkuje JSPT Úsvit a DFS Úsviťáček

19. 12. – 09.00–17.00:     Vánoce na starém městě
Piaristické náměstí a Panská ulice a 13. staročeská vánoční ulička 
– předvádění a prodej tradičního vánočního lidového umění 

19. 12. – 17.30: Živý Betlém*
KD Slavie (vstupné dobrovolné)
– jevištní zpracování událostí okolo narození Ježíška proložené

 jihočeskými koledami a vánočními zvyky
– účinkuje JSPT Úsvit, DFS Úsviťáček a hosté
*Jde jen o shodu názvu s tradičním Živým Betlémem na náměstí (22.12.).

21. 12. – 16.30: Betlémské světlo 
před katedrálním chrámem sv. Mikuláše, novodobý symbol Vánoc
z Betléma – plamínek míru a naděje pro všechny

22. 12. – 17.00: Živý Betlém, náměstí PO II 

Radniční Výstavní síň
20. 10. – 11. 11. – František Postl 
15. 11. – 9. 12. – ZŠ a MŠ Vl. Rady (Mladé) 
14.– 18. 12. – Vánoční tvůrčí dílny

České Budějovice
se „oblékly“
do vánočního
Historická část Českých Budějovic je od
pondělí 8. listopadu rozzářená vánočním
osvětlením. Ozdoby můžete potkat nejen 
na náměstí, ale i v ulicích Biskupská, 
Krajinská, Karla IV., dále také 
v blízkosti katedrály svatého 
Mikuláše a na Lannově třídě. Patnáctimetro-
vý vánoční smrk se na náměstí Přemysla
Otakara II. objeví o čtrnáct dní později, 
v pondělí 22. listopadu. 
Jako každý rok, i letos nabídne jihočeská
metropole bohatý předvánoční program, 
zde je přehled adventních akcí.



Evakuaci osob po vysouvací plošině nebo slaňování z dominanty budějovického
 náměstí nacvičovali záchranáři v Českých Budějovicích. U Černé věže tak bylo ten
den již od rána rušno. Sjížděli se sem hasiči i sanitky a na pokyny svých velitelů čekaly
přibližně tři desítky záchranářů. „Cvičení se účastnila budějovická letecká záchranka,
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, pracovníci policejního prezidia v Praze,
horská služba ze Šumavy a také specialisté pro práci ve výškách z celé republiky,“
uvedl hlavní koordinátor Zdeněk Kafka ze Zdravotnické záchranné služby Jihočes-
kého kraje. Černá věž je poměrně špatně přístupná památka a více než 200 úzkých
schodů by záchranářům výrazně komplikovalo práci. Jednodušší je proto klasické
slaňování nebo evakuace osob pomocí lanovky. Využít mohou také výsuvný žebřík
s evakuačním košem nebo vak, který se používá při transportu těžce zraněných
nebo pacientů v bezvědomí. Podle ředitele jihočeské záchranné služby Marka Sla-
bého jsou podobná cvičení důležitá hlavně proto, aby si záchranáři stále udržovali
odbornou způsobilost, obratnost i návyky. Ačkoliv Černá věž slouží záchranářům
v posledních letech pouze k podobným cvičením, v minulosti zde zasahovali i doopravdy.
V polovině 90. let například zkolaboval na ochozu věže izraelský turista.
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Sobota 13. listopadu se zapíše do historie. Tento den totiž v krajském městě padl teplotní rekord z roku 1926.
 Meteorologové zde naměřili teplotu 19,4 stupně Celsia, což je hodnota o 3,6 stupně vyšší než dosud zaznamenaných
15,8 stupně z roku 1926.  Sobota několikanásobně překonala i průměrnou denní teplotu. Ta je pro 13. listopad 3 stupně
Celsia, v součtu celodenních teplot. Za rekordní sobotu ale bude denní průměr podle odborníků  kolem 15 stupňů.
V jižních Čechách naměřili meteorologové vysokou teplotu kromě krajského města také na dalších místech, například
v Byňově na Českobudějovicku, kde vyšplhala v sobotu až na 18,5 stupně Celsia, nebo v Husinci na Prachaticku. 
Zde bylo 18 stupňů.
Rekordy v sobotu padaly po celé České republice. V Praze na Karlově byl dosavadní rekord 14,9 stupně z roku 1928
překonán o více než čtyři stupně, naměřili zde rovných 19 stupňů. V Klementinu bylo zaznamenáno v roce 1866 
pro 13. listopad 14,6 stupňů a v sobotu zde bylo naměřeno 17,8 stupňů.
Mimořádně teplo bylo v Českých Budějovicích také v neděli 14. listopadu, naměřených 18,8 stupně však k překonání
hodnoty 19,3 stupně z roku 1940 nestačilo.

Počasí opět 
obléklo lidi do triček

Záchranáři cvičili na Černé věži
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Budějovice
chutnají všem
V Českých Budějovicích se od 11. do 13. listopadu
konal 14. ročník mezinárodního gastronomického
festivalu Gastrofest 2010. Mezi 168 vystavovateli
z 15 zemí na budějovickém Výstavišti
pochopitelně nechyběli ku-
chaři, barmani, cukráři,
 vinaři a restauratéři. 
Během tří dnů, ve kterých
akce proběhla, měli
 návštěvníci možnost nejen
zhlédnout, ale také ochutnat řadu
domácích i zahraničních jídel. Vedle
japonského sushi, ukrajinského boršče, thajské
 kuchyně a dalších ukázek ze světa nechyběla ani
pravá česká kuchyně. Pro ty odvážnější bylo připra-
veno třeba hadí ragú nebo smažený hmyz. 
Největší prostor na Gastrofestu však dostali cukráři.
První den festivalu předvedli své umění během
 prvního ročníku soutěže Budějovické mlsání, kde
vytvořili například sladkou Černou věž nebo Masné
krámy. Vítězkou klání se stala studentka Středního
odborného učiliště služeb z Vodňan Barbora Fatko-
vá, která vytvořila historický erb města.
Sladkou obří tečkou za tímto gurmánským svátkem
byl bezesporu gigantický Sachrův dort, který vážil  
1 270 kilogramů a měl rozlohu 25 metrů čtverečních.

Pozor
na uzavírky
v Suchém Vrbném
Na nový asfalt, chodníky i veřejné osvětlení za více než
šedesát milionů korun se mohou těšit obyvatelé českobu-
dějovické čtvrti Suché Vrbné. 
Řidiči, kteří tudy projíždějí, proto musejí až do konce
května příštího roku počítat s uzavírkami. Zcela uzavřené
jsou již od počátku tohoto měsíce ulice Puchmajerova
a V. Vančury. Kromě nového povrchu ulic a chodníků
 dělníci také vymění kanalizační stoky, vodovodní potrubí
nebo části domovních přípojek. „Práce se budou týkat
i části ulice Československých legií a také Edvarda
 Beneše v úseku mezi Ledenickou a Aloise Kříže,“ sdělil
náměstek budějovického primátora František Jelen.
Rekonstrukce ulic, kterou plánovala radnice několik let, 
by měla být z větší části zaplacena z evropské dotace.

Nepotřebujete
nový řidičák?
Více než 8 000 lidí z Českobudějovicka čeká v těchto
týdnech cesta na matriční úřad. Vlastní totiž řidičské
průkazy vydané v období od 1. ledna 1994 do  
31. prosince 2000, které na konci letošního roku
přestanou platit. S výměnou dokladů ale řada z nich
čeká na poslední chvíli. „Lidé vždycky přijdou, až
když jde do tuhého. Navíc na úřad budou muset
dvakrát, jednou se žádostí a podruhé pro nový doklad. 
Frontám se nevyhnou. Otázka je, zda úředníci
 vůbec budou takovému náporu stačit,“ upozornil
 pověřený tajemník Václav Suchopár.
Lidé často také zapomínají na zákonnou lhůtu 
20 pracovních dnů, kterou úřady disponují na vydání
nového řidičského průkazu. Pokud tedy přijdete po
10. prosinci, řidičák vám vydají pravděpodobně až
v novém roce. Jestliže nový doklad potřebujete
rychleji, jeho vyřízení do pěti pracovních dnů vás
vyjde na 500 korun. Za jízdu bez platného řidičáku
můžete ale zaplatit až čtyřnásobek.  
Na většinu úřadů se už dnes můžete objednat
 předem. Čas a datum návštěvy si zadáte na webo-
vých stránkách příslušného města a s kódem, který
při rezervaci získáte, můžete jít přímo na úřad. Tam
jej zadáte do terminálu, který přiděluje pořadové
lístky. Objednaný člověk tak nestojí ve frontě. Počet
takových míst je ale omezený.  



Tereza Maxová
1. prosince hostem Benefiční přehlídky

Přehlídka8

Je to právě šest let, kdy proběhla v Českých Budějovicích první Benefiční přehlídka
pro Nadaci Terezy Maxové dětem. „Od roku 2003 jsme prostřednictvím všech
 benefičních přehlídek a dalších aktivit projektu Art4kids předali Nadaci Terezy
 Maxové dětem dary ve výši 710 tisíc korun. Letošní VI. ročník bude o to vzácnější,
že šek s finanční pomocí převezme do vlastních rukou ta nejpovolanější osoba,
samotná patronka nadace – Tereza Maxová,“ představila hlavní novinku tohoto
 ročníku Lenka Střítecká z pořádající agentury Art4promotion.
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Ve středu 1. 12. od 19.30 hodin ve Sportovní hale
v Českých Budějovicích tak odstartuje velká módní
show plná nejnovějších trendů, módních značek, zábavy,
osobností, krásných žen a speciálních efektů. Oficiálním
partnerem akce je soutěž krásy ČESKÁ MISS Michaely
Maláčové, díky které zhlédnete unikátní kolekci modelů
speciálního projektu 14 klenotů v srdci Evropy. Modely
byly poprvé představeny finalistkami České Miss 2010.
Mimořádně v rámci tohoto večera tak budete moci obdi-
vovat extravagantní modely reprezentující vybrané české
regiony od studentů oděvních škol pod vedením přední
české návrhářky Jany Berg. Kolekci kromě modelek
agentury Artmodels předvedou Česká Miss 2010 Jitka
Válková, Česká Miss World 2010 Veronika Machová,
Česká Miss 2009 Iveta Lutovská a další úspěšné
 modelky.

Moderování večera se ujme dvojice Gábina Partyšová
a Libor Bouček, zazpívá Leona Machálková a Ben Cris-
tovao a přivítáme také semifinalisty soutěže Česko
 Slovensko má talent – taneční skupinu Out of Bounds
nebo skupinu Pyroterra a jejich UV show.
Dámská část publika se stejně jako loni může těšit na
hokejisty extraligového týmu HC Mountfield České
 Budějovice a chybět nebudou ani dětská vystoupení.  
Svou autorskou kolekci plnou nápaditých a originálních
modelů představí přední módní návrhářka Petra  Pilařová.
Překvapení si připravily také děti z dětského domova
 Žíchovec, které se pustily do práce s keramikou a korálky.
Vlastní výrobky budou přítomným divákům v rámci
 benefičního večera samy prodávat. Výtěžek bude
 věnován Nadaci Terezy Maxové dětem, která tímto

 obnosem  paradoxně pomůže jiným dětem s podobnou
životní situací. 
„Naše uznání patří mimo jiné také našim partnerům,
z nichž nejvýznamnější je SANATORIUM ART České
 Budějovice, bez kterých by se náš projekt nemohl stát
skutečností,“ uvedla závěrem Lenka Střítecká.

Vstupenky na Benefiční přehlídku je možné
zakoupit v předprodeji sítě TICKETPRO 
a v DK Metropol České Budějovice za 280 Kč
nebo přímo na akci za 330 Kč. 
Více na www.art4promotion.com 
nebo na tel. 387 311 125.
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Narozeninový koncert 
Spirituálu kvintet
Speciální narozeninový koncert připravil pro budějovické
publikum na 30. listopad Spirituál kvintet. Mimořádně 
oblíbená skupina, která letos oslaví neuvěřitelných 
padesát let na pódiích, nabídne v podzimním koncertu
známé, méně známé i úplně nové písničky ze zatím 
posledního alba „Zatím dobrý“.
Koncert se koná od 19 hodin v Divadelním sále DK Metro-
pol. Pro mimořádný zájem jsou již vstupenky vyprodané.

Havelka
a jeho Melody Makers
S novým programem Písně krásné až k nesnesení
 přijede 23. listopadu do Českých Budějovic Ondřej
 Havelka a jeho Melody Makers. Tento orchestr 
s vynikající úrovní hraje především jazz, swing 
a taneční hudbu z 20., 30. a raných 40. let. 
Melody Makers se vyznačuje především přesnou
interpretací dobové hudby, při hře používá i dobové
nástroje, které zaručují opravdovou autenticitu skla-
deb. Na listopadovém koncertě zazní nejen skladby
amerických autorů, budějovické publikum se může
 těšit také na raný český či slovenský jazz. Koncert
se koná se Společenském sále budějovického
Domu kultury Metropol od 19 hodin. 

Nový program, zbrusu nové kostýmy a stále tytéž dokonalé hlasy
„staré sestavy“. Tak vypadá pozvánka na koncert vokálního sesku-
pení 4TET, který se koná 29. listopadu v Divadelním sále DK
 Metropol v Českých Budějovicích. 
Jiří Škorpík, Dušan Kollár, Jiří Korn a David Uličník opět přivezou
známé písně v originálním pojetí a aranžmá a předvedou také své

Výstava Mikrosvět II
Speciální odvětví fotografie zvané mikrofotografie  mohou
od 1. listopadu návštěvníci blíže poznat v budějovické
Galerii Nahoře. Expozice Mikrosvět II je součástí Týdne
vědy a techniky, nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu
v České republice pořádaného Akademií věd. Výstava 
je otevřena až do konce tohoto měsíce denně 
od 9 do 18 hodin.
„Podobná výstava se zde konala již v roce 2008, kdy na
její přípravě spolupracovali František Weyda a Petr
 Znachor z českobudějovické Akademie věd. Tehdy zde
předvedlo své práce na téma skrytá tajemství přírody
 osmadvacet českých vědců,“ řekla kurátorka galerie
 Bohuslava Maříková. Fotografie vyvolaly velký zájem
 odborníků i laiků. O rok později byly vystaveny v rámci
našeho předsednictví EU v Bruselu, dále v Národním
muzeu fotografie v Jindřichově Hradci a v listopadu 2009
v Národním divadle v Praze. 
„Věřím, že stejný úspěch bude mít výstava také
 tentokrát,“ dodala kurátorka. 

Lars von Trier 
v Jihočeském divadle
Listopadovou premiérou Jihočeského divadla je
bláznivá komedie podle filmového scénáře
 dánského režiséra Larse von Triera Kdo je tady
 ředitel.

Majitel IT agentury si vytvořil postavu imaginárního
šéfa, ale když chce firmu prodat, zbývá jediné
a dost riskantní řešení – najmout na roli ředitele
profesionála. Herec bez práce po takové příležitosti
skočí a kolotoč šílených situací se roztáčí. 
V hlavních rolích se představí Zdeněk Kupka a On-
dřej Volejník. Překlad filmového scénáře vytvořil
František Fröhlich, na divadelní adaptaci se podílela
Olga Šubrtová a Martin Glaser. 
Do divadla můžete vyrazit 16. a 17. listopadu,
14. a 16. prosince vždy od 19 hodin.

4TET je opět po roce   
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Celkem dvanáct představení během osmi dní nabídla
 tradiční nesoutěžní přehlídka amatérských divadel
 Budějcká Thálie. Letošní 11. ročník odstartoval 13. listo-
padu, poslední představení diváci zhlédli tuto sobotu.
 Program přehlídky byl pestrý. „V repertoáru letos převážila
česká tvorba. Objevila se i adaptace literárních děl,
 převládala komedie v nejrůznějších odstínech včetně té
hořké a absurdní,“ uvedla organizátorka Silvie Vojíková.
Návštěvníci si tak mohli vychutnat například adaptaci
knih Bohumila Hrabala, Josefa Lady nebo Miloše 
Macourka.
Pořádajícím souborem přehlídky byl budějovický soubor
J. K. Tyla, většina představení se proto odehrála v jejich
domovském Divadle U Kapličky. Na Budějcké Thálii se
představily také další soubory z krajského města – Arte
della Tlampač, Kabaret U Váňů a letos poprvé také
 Taneční divadlo Na tenkém ledě.  Pozvání přijali i amatéři
z Hluboké, Brna nebo Žďáru nad Sázavou. Kvalitní výkony
předvedly dva dětské soubory: studio Tyláček z Dačic,
které celou Thálii zahajovalo, a budějovický LDO ZUŠ
 Piaristické náměstí.

Večer plný
módy 
v Gomelu
Gerry Weber, Free Style nebo obuv Deichmann.
Nové kolekce těchto známých značek uvidíte na
přehlídce agentury KP-models, která se koná ve
středu 24. listopadu od 19.30 hodin v hotelu Gomel
v Českých Budějovicích. „Modely pro nadcházející
období podzim a zima předvedou vítězky a finalistky
soutěže MISS JIŽNÍCH ČECH 2010,“ prozradila 
PR manažerka pořádající agentury KP-models Petra
Maříková. Vrcholem přehlídky bude představení
 kolekce večerních šatů pro nadcházející plesovou
sezonu.
Vstupenky si můžete rezervovat již nyní na emailo-
vé adrese kpmodels@kpmodels.cz, k dostání
 budou také přímo na místě. 
Cena vstupenky je 130 korun.

temperamentní  herecké a taneční výkony při vystoupení. 
O nepřehlédnutelný design kostýmů se skupině 4TET stará
 Marie Marková a Jan Bouška.
Koncert v Českých Budějovicích je již vyprodaný. Osobitý projev
 tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí
a profesionalitou Jiřího Korna.

  v Budějovicích

Budějcká Thálie 
nabídla 12 představení

Dvojkoncert Jany Kirschner 
a Tomáše Kluse
V cudzom meste je jeden z největších hitů slovenské
zpěvačky Jany Kirschner. Spolu s ní 24. listopadu do
Českých Budějovic přijede Tomáš Klus, autor písní
Pocity, Naděje nebo duetu s Anetou Langerovou
 Navěky. Společný koncert několikanásobné slovenské
Slavice a držitele hudebních cen Anděl 2009 a HCO
2009 se koná ve Společenském sále budějovického
Domu kultury Metropol od 19 hodin. 

Cena vstupenek zakoupených na místě je 390 Kč,
k dostání jsou ale již nyní v předprodeji o 30 korun
 levněji.

Je libo znovu Komunismus?
Premiéru „rudé love story“ Komunismus Viliama
 Klimáčka uvedlo 22. října Jihočeské divadlo. Hra
 současného slovenského dramatika diváky zavede 
do časů totality, konkrétně do roku 1984. Život jedné
obyčejné rodiny z panelového domu na sídlišti Petr-
žalka může starší generaci připomínat příběhy, které
se v té době denně odehrávaly, a těm, kteří třeba
ještě v roce 1984 nebyli na světě, pomůže pochopit
otázky morálky a viny, svědomí a odpuštění. Hlavní
role svěřil režisér Ivo Krobot Michalovi  Nevěčnému,
Jaroslavě Červenkové a Václavu  Liškovi. 
Další představení se odehrají 22. 11., 15. 10. 
a 18. 10. vždy od 19 hodin. Vstupenky vyjdou na 
200 a 190 korun, za bidýlko zaplatíte 90 korun.
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Verdi v multikině
Cinestar
Již čtvrtý přímý přenos z newyorské Metropolitní opery
nabízí 11. prosince od 18.15 hodin multikino Cinestar
v Českých Budějovicích. 
Verdiho nejambicióznější opera Don Carlo se v Met stane
režijním debutem Nicholase Hytnera, ředitele British
 National Theatre v Londýně. Titulní roli ztvární Roberto
Alagna. „Don Carlo je esencí Verdiho operní tvorby,“ říká
Hytner. „Na jedné straně máme jasné znamení hrozivého
konce a prokletí, na druhé straně řadu překrásných árií 
a nádhernou, nesmlouvavou hudbu.“
Vstupné na představení činí 400 korun.

narozeniny Metroklubu
Již sedmdesát plesových sezon těší
známý budějovický orchestr Metroklub

zdejší publikum. Ke svému jubileu pořádá 4. prosince pro
své příznivce společenský večer. Jako host se zde kromě
orchestru sestaveného z bývalých členů představí také
známá zpěvačka Jitka Zelenková. Večerem provede 
moderátorka ČT Martina Vrbová. Akce se koná ve Spo-
lečenském sále Domu kultury Metropol od 20 hodin. 
Vstupenky jsou v prodeji již nyní za 190 korun.

Podzimní módní trhy
Inspiraci na vánoční dárky, tipy ze světa módy a novinky v oblasti zdravého 
životního stylu. To vše nabídnou návštěvníkům podzimní módní trhy, 
které se budou  konat v Domě kultury Metropol od 19. do 21. listopadu.
Představí se vám zde čeští výrobci konfekce, doplňků, prádla a svatebních 
šatů, kosmetické firmy z oblasti  dekorativní kosmetiky, parfémů, toaletních 
potřeb a nehtového designu z celé České republiky. 
V každou celou hodinu mezi 10. a 17. hodinou se koná módní show vystavujících firem.
Ceny vstupenek jsou 270, 250 a 240 korun. Můžete si je koupit již nyní v předprodeji. 

Vašo Patejdl má Elán
Po devíti letech zavítala do jihočeské metropole
československá rocková legenda – kapela Elán. Na
koncertě, který byl sestaven z 26 songů, se střídaly
méně známé písničky se známými vypalovačkami
této nesmrtelné kapely a dokonce zaznělo i pět
kousků z jejich nového alba Anjelská daň, které byly
diváky přijaty s lehkými rozpaky. Začátek koncertu
odstartoval sympaticky přesně v 8 hodin a byl pod-
pořen projekcí fotek z koncertů a krátkými klipy. 
Po Tóthově perfektním akustickém sóle na kytaru
přišel nejsilnější moment celého večera. Postaral se
o něj Vašo Patejdl, který po písni Nebezpečný náklad
zmizel z pódia a po pár minutách se objevil na
 pohyblivé plošině s klavírem uprostřed haly a ohro-
mené diváky dojal baladou Ja viem. Koncert ve
 vyprodané Budvar aréně ale ukázal i drobné nedo-
statky. Jožovi to chvilkami moc neladilo a některé
písně zazpíval falešně. V nejlepším světle se však
neukázali ani zvukaři, protože rychlejší písně se
místy změnily na nečitelné zvuky. Koncert skončil kla-
sickým rituálem – písní Voda, čo ma drží nad vodou,
takže všichni diváci mohli odejít víceméně spokojeni.

2. festival dětských knih 
a časopisů a 1. knižní veletrh
Ve dnech 25.–26. 11. 2010 se v budějovickém Domě
kultury Metropol koná setkání všech milovníků dět-
ské četby s autory, nakladateli a knihovníky. V rámci
festivalu se uskuteční také literární soutěž pro děti
 Jihočeský úsměv a knižní veletrh, na kterém budete
moci například nakoupit knihy svým blízkým.

Kalich s Láskou naruby
Jana Paulová, Pavel Zedníček a Bohumil Klepl
 excelují v komedii Láska naruby režiséra Jakuba
Nvoty, kterou pražské Divadlo Kalich 1. listopadu
uvedlo v premiéře na své domovské scéně. 25. lis-
topadu máte možnost vidět ji také v Českých Budě-
jovicích. Komedie je postavena na příběhu neúspěš-
né herečky Vicky, které nezbude než přijmout místo
„zpěvačky“ v travesty show, v níž jinak vystupují
muži převlečení za ženy. Má to samozřejmě jednu
podmínku, hlavní hrdinka musí předstírat, že je
muž. Gejzír komických scén, který z této situace
vyvěrá, doplňuje motiv dvou citových vzplanutí:
 Vicky má dva nápadníky – jeden ji nemůže milovat,
protože si o ní myslí, že je muž, druhý ji něžně
 miluje právě proto, že si myslí, že muž je… 
Představení se koná v Divadelním sále DK Metropol
od 19 hodin. Ceny vstupenek jsou 270 a 250 korun. 
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Petr, Aleš, Popelka a Míťa – čtveřice mladíků, kteří dos-
 pívají v sedmdesátých letech a jejich krůčky k dospělosti 
jsou protkány normalizací. Příběh sleduje jejich láskyplně
 humornou, ale i ledově krutou cestu od slavnostního
 udělení občanky až k vymodlené modré knížce, která je má
zbavit největšího strašáka, a to povinné vojenské služby.

Děj se točí kolem čtyř přátel, jejich rodin a známých, kteří
se navzdory těžké době snaží, každý po svém, neztratit
zdravý rozum a humor. Je to doba, kdy vylézt na ulici  
bez občanského průkazu mohlo znamenat pěkný průšvih
a kontrolování dokladů se nezřídka stávalo nástrojem
k ponižování a zesměšnění.
Do atmosféry 70. let nás to vtáhne od prvního momentu –
hudba, kostýmy, rekvizity, to všechno je poctivě dobové.
Uslyšíte množství různých odkazů a narážek, od gramo-
desek Deep Purple přes vysněné džíny z Tuzexu až po
plakát Vinnetoua a neodmyslitelné hodiny ruštiny. Zažijete
nespravedlivou bezmocnost při kárném řízení, ale i pocit
vítězství z právě získaných výjezdních doložek.
I těm, co měli štěstí a narodili se do doby svobody, se
stáhne žaludek při scéně, jak „ esenbáci“ řežou pendreky
do mladých lidí, kteří se vydali na „zakázaný“ koncert,
nebo v okamžiku, kdy vyjde na povrh, že jeden z největších
idolů v tomto příběhu je ubohý udavač.   

Recenze

Film o zodpovědnosti, máničkách,
 revoltách vůči dospělosti, ale i tiché
důstojnosti umí po šabachovsku
 rozesmát pod taktovkou režiséra
 Ondřeje Trojana a scenáristy Petra
 Jarchovského.

Občanský průkaz: 
„Až se lépe poznáme, můžete mi 
říkat Daník!“

Info o filmu:
Komedie / Drama 
Česko, 2010, 137 min.
Scénář: Petr Jarchovský volně inspirován stejno-

jmenným románem Petra Šabacha
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček,
Jakub Šárka, Aňa Geislerová, Martin Myšička,
 Marek Taclík, Kristýna Liška–Boková, Magdaléna
 Sidonová, Jana Šulcová…

Ve filmu si zahráli i Jiří Macháček a Václav Kopta, kteří
se ukázali pro ně v netypických rolích. První zmíněný
 totiž ztvárňuje slizkého anonymního udavače a Kopta,
ten se zase oblékl do „esenbácké“ uniformy tehdejšího
policisty a do „sympaťáka“ má opravdu daleko.
I přesto, že Občanský průkaz je komedie, postrádá faleš-
nou idylu, která se poslední dobou objevuje v jiných
 retrokomediích a seriálech, to ale neznamená, že by
 vykreslovala toto období pouze v černých barvách.  
A to je právě největší silou tohoto debutu. Nehodnotí,
    neodsuzuje, pouze nastavuje zrcadlo společnosti.
Snímek však postrádá pevné příběhové schéma a veške-
rou dějovost nese ústřední chlapecký kvartet. Kluci jsou
sice perfektní a jejich bezprostřední nehereckost  působí
velice reálně, ale váhu pomalého vyprávění se jim utáh-
nout nepodařilo, aniž by film vypadával z tempa.

Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním období,
kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta
v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičov-
ských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání
sebeúcty. Byla to dřina! Tehdy stejně jako dnes…
Film Občanský průkaz můžete zhlédnout v multikině 
Cinestar.

Andrea Brůhová
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Petr Ries
Ředitel českobudějovické konzervatoře
Karolína Berková, Aleš Voráček, Svatopluk Sem, Martin Peschík, Michal Hreňo,  
Jan Hudeček nebo Veronika Böhmová a Jakub Uhlík. Jména, která jsou v českém
hudebním světě pojem, mají něco společného – budějovickou konzervatoř. Škola
v Kanovnické ulici, ze které denně vychází mladí lidé s hudebními nástroji a ze
které se stále line zpěv a hudba, slaví letos na podzim kulaté výročí. Právě před
dvaceti lety se ve Velkém koncertním sále budějovické konzervatoře poprvé sešli
studenti prvního ročníku, jejich učitelé, rodiče a významní hosté, aby společně
 zahájili nový školní rok. Konzervatoř v krajském městě se tak stala první školou
tohoto typu na jihu Čech. „O vznik školy se zasloužili Jan Doležal, který byl v té
době ředitelem budějovické Základní umělecké školy Otakara Jeremiáše a stal se
pak také prvním ředitelem konzervatoře, a jeho zástupce Rudolf Weiss. Já jsem
tady tehdy působil jako externí vyučující,“ vzpomíná na tehdejší dobu současný
ředitel Mgr. Petr Ries, který je nyní ve funkci již dvanáctým rokem.

Rozhovor
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Dvacet let je dlouhá doba. Jak se konzervatoř
měnila a vyvíjela?
Konzervatoř dostala při svém vzniku do užívání budovy
bývalé politické školy, kde sídlíme dosud. Po nějaké době
se k nám přidala Teologická fakulta Jihočeské univerzity,
která historickou část areálu získala později v restituci.
Soužití dvou škol bylo samozřejmě poměrně složité, jak
už to tak bývá. Po svém nástupu do funkce jsem pak usi-
loval o to, abychom si definitivně areál rozdělili. My jsme
sice v jejich části již měli například vybudované zvukově
odizolované učebny pro své potřeby a další podobné
úpravy, ale investovali jsme do dalších přestaveb v části,
kterou jsme získali. Nové učebny kolektivní výuky jsou
tak například na místě bývalé tělocvičny. V současné
době navíc uvažujeme o možnosti přistavět ještě jedno
patro pavilonu F.

Když konzervatoř před dvaceti lety otevírala
první ročník, jaký byl o školu zájem?
Do prvního ročníku se tehdy nabralo poměrně hodně
studentů, to si my dnes z kapacitních důvodů již dovolit
nemůžeme. V roce 1996 tehdy absolvovalo 36 studentů
s tím, že přijato jich na začátku bylo určitě ještě více,
ale během studia někteří odešli, například na konkurenční
konzervatoře, to je zcela běžné. Pro nás také není
 problém přijímat studenty z jiných konzervatoří. 

Kolik žáků má konzervatoř
dnes?
V letošním školním roce máme 171
studentů v šesti ročnících, přičemž ka-
pacita školy je 180 žáků. V souvislosti
s poklesem demografické křivky samo-
zřejmě také i my zaznamenáváme ur-
čitý pokles uchazečů, ale není nijak
významný. 

Hlásí se na budějovickou konzervatoř hlavně 
Jihočeši?
Většina našich studentů je z Jihočeského kraje, ale jsou
tady také žáci z opačných koutů republiky, kteří jdou na

naši konzervatoř třeba za konkrétním pedagogem. Kromě
toho navštěvuje naši školu také několik zahraničních
 studentů.  

Spolupracuje konzervatoř také se školami
 podobného typu v zahraničí?
Již od počátků jsme se snažili navázat zajímavé a užitečné
kontakty. Rozvinula se tak spolupráce s konzervatoří  
v rakouském Linci, později také například s hudební školou
ve Francii v Lorientu, s konzervatoří v Dijonu a polské
Wroclawi. Spolupracujeme také s vysokými hudebními
školami v Záhřebu v Chorvatsku a rakouském Linci.
 Nejnovější je partnerství s konzervatoří v Košicích. Její

studenti právě v těchto dnech navštíví
naši školu a uspořádají zde koncert.

Jaké mají vaši absolventi uplat-
nění? Věnují se všichni hudbě?
Těší mne, že se naši absolventi dobře
uplatňují a nekončí na úřadech práce.
Všichni se samozřejmě hudbě nevěnují,
někteří třeba po maturitě odejdou na
 vysokou školu jiného zaměření, napří-

klad na pedagogickou fakultu a podobně. Ti, kteří se ale
hudbě chtějí věnovat, většinou šanci dostanou. Jihočeský
kraj byl hladový po aprobovaných  učitelích hudby. Na
 základních uměleckých školách totiž dříve učili i neapro-
bovaní pedagogové.  Studenti tak již od čtvrtého ročníku
učili v některé ZUŠ na částečný úvazek. Teď se již ty
 stavy začínají trochu naplňovat, záleží samozřejmě na
 jednotlivých nástrojových oborech. 

O jaké obory je tedy největší zájem?
Zatímco dříve byl obrovský zájem například o akordeon,
v současné době máme například hodně flétnistů. Odvíjí
se to samozřejmě také od toho, jaké nástroje se vyučují
na základních uměleckých školách, ze kterých k nám
žáci pak přicházejí.

Co popřejete škole do budoucna?
Mnoho talentovaných studentů, kteří jsou zapáleni pro
studium hudby, a k tomu seriózní podmínky od státu 
i zřizovatele ke vzdělávání a výchově mladých lidí.
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Volejbalisté EGE ČB vedou
tabulku 1. ligy
Budějovickým prvoligovým volejbalistům se letos opět daří.
V polovině sezony se stále drží na špičce tabulky. Dosud
 prohráli pouze jediný zápas s Dobřichovicemi, a to i přesto,
že tři hráče ze základní sestavy trápí zdravotní problémy.
„V posledních osmi zápasech nenastoupila opora týmu Jan
Pitner, zranění se podepisují také na výkonech smečařů
 Martina Petra a Jaroslava Emmera,“ uvedl nahrávač EGE  
Jan Ulč. 
Další domácí zápas se západočeským  týmem USK Slavia
 Plzeň čeká budějovické volejbalisty 19. listopadu od 20 hodin
 tradičně v hale Na Sádkách.  Podpořit je můžete také  
3. a 4. prosince od 19 a 17 hodin proti týmům Prosek Praha 
a MFF Praha.

HC Mountfield
o body nepřijde
Fanoušci budějovického hokeje si konečně mohou oddechnout.
Vedení budějovického klubu ve čtvrtek 4. listopadu na svých
stránkách zveřejnilo prohlášení, že kauza údajného neoprávněného
startu hráče Rostislava Martynka za HC MOUNTFIELD v letošní
sezoně je u konce. Ředitel APK LH Stanislav Šulc zástupcům
 klubu potvrdil, že Českých Budějovic se tato záležitost netýká.
 Budějovičtí hokejisté tak kontumačně o žádné body nepřijdou. 

Kladno nebylo překážkou
Dosud nejvyšší vítězství v sezoně zaznamenali Jihočeši
2. listopadu v 18. kole hokejové extraligy proti kladen-
skému celku. Výhra o šest branek se naposledy budějo-
vickým hokejistům podařila v lednu 2008. Středočeši
nasadili na jihu do útoku novou oporu. Na třízápasovou
zkoušku zamířil do středočeského klubu Jiří Bicek.
 Poslednímu celku tabulky se však na jihu nedařilo
v žádných herních činnostech, a hokejisté Kladna tak
domů odjeli bez bodu.

Jášová
bojovala v Japonsku
Budějovičtí příznivci volejbalu
sledovali utkání české volejba-
lové reprezentace v Japonsku
s velkou hrdostí. Libero českého
výběru Julie Jášová udělalo 
totiž první sportovní krůčky
 právě na místní palubovce. Ve třiadvaceti letech má již
za sebou Jášová bohatou sportovní minulost. V součas-
nosti obléká dres německého  volejbalového klubu
 Aurubis Hamburk.
Než se definitivně rozhodla pro volejbal, vyzkoušela
také atletiku. V mládežnických kategoriích získala několik
cenných kovů, extraligu žen hraje od šestnácti let. Před
odchodem do Německa působila ve volejbalových
 klubech Slavie PF České Budějovice, Slavie Praha 
a Brno – Královo Pole. 
Julie Jášová prošla všemi reprezentačními výběry, loni
v červenci pomáhala s postupem na světový šampionát.
,,Hlavní cíl je postup ze základní skupiny, ale já bych se
ráda vracela i s dalšími výhrami, naznačila před odjez-
dem na šampionát nejen osobní cíle budějovická volej-
balistka Jášová.

Změna trenérů u hokejových juniorů
Nová dvojice trenérů vede od začátku listopadu
 juniorský tým budějovických hokejistů. Důvodem ke
změně byly špatné výsledky týmu. Dosavadní trenér-
skou dvojici Kolda – Filip Turek na postu trenérů
 vystřídal tandem ve složení Trummer – Formánek.
Odvolaná dvojice trenérů nyní povede starší dorost.
Jaroslav Formánek zůstává zároveň trenérem
 mladšího dorostu A.

Jihostroj podlehl Brnu
Sedmé kolo volejbalové extraligy přineslo překvapivou
výhru Brna nad favoritem z Českých Budějovic. Zápas
prvního a posledního týmu tabulky se 28. 10. hrál na
 brněnské palubovce a domácí porazili České Budějovice
3:1. Dosud suverénní Jihočeši ztratili po šesti hladkých
výhrách první body v sezoně.   
„Brno nemělo co ztratit. Vsadilo na riskantní servis a my
jsme tlak neustáli. Možná jsme zápas trošku podcenili,“
řekl českobudějovický libero David Juračka. „Prohra nás
nerozhodí. Soutěž je dlouhá, takže si žádný stres nepři-
pouštíme,“ dodal. 
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Dynamo 
potvrdilo domácí 
formu s Brnem
Fotbalisté Dynama České Budějovice potvrdili
 poslední říjnovou neděli v zápase s Brnem výbornou
domácí formu a potřetí v řadě dokázali před svými
fanoušky zvítězit. Zbrojovku Brno jednoznačně
 přehráli, zasloužené vítězství 1:0 zařídil svým gólem
v 73. minutě Peter Černák. 
Budějovičtí fotbalisté k zápasu nastoupili s jediným
 cílem – odčinit čtyřgólovou porážku od Slavie, Brňané
si naopak přáli navázat na mimořádně povedený
zápas se Slováckem, které porazili 7:0. Utkání 
s Brnem mělo slavnostní nádech pro budějovického
brankáře Pavla Kučeru, jenž nastoupil k jubilejnímu
100. utkání v dresu Dynama.

Napínavý duel
s Třincem prohráli 
Jihočeši o gól
Hokejisté HC Mountfield hostili v neděli 7. listopadu
na svém ledě Oceláře z Třince. Televizní duel třetího
a prvního týmu tabulky přinesl dohromady 11 gólů
a celkově velice pohledný hokej plný útočných akcí.
Jihočeši nakonec poslední zápas před reprezentační
přestávkou prohráli a Třinci podlehli 5:6. „Potvrdilo
se, že Třinec je velmi těžký soupeř, přesto jsme se
rvali o výsledek. Hlavní rozdíl byl v tom, že jsme
měli šance na brankové čáře, ale neproměnili je,
zatímco soupeř své šance využíval,“ zhodnotil
 utkání trenér domácích František Výborný. 
O výsledku rozhodla poslední třetina, kdy Třinec
 dokázal během necelých šesti minut vstřelit čtyři
branky. Domácím navíc vůbec nešly přesilové hry
a naopak v oslabení třikrát inkasovali. 

„Tříbranková ztráta proti Třinci se těžko dohání, ale
hráči cítili fantastickou podporu diváků a dokázali
snížit. Možná kdyby tam byla minutka navíc, doká-
zali by i vyrovnat. Nemají se za co stydět a za výkon
zaslouží pochvalu,“ řekl Výborný.
Nejlepším hráčem domácího týmu byl vyhlášen Jiří
Šimánek, který v zápase zaznamenal dva body za
gól a asistenci.

Kam za sportem

VOLEJBAL  (extraliga) 2010
2. 12. 18:00 České Budějovice /

Odolena Voda
Vedoucí celek tabulky přivítá na své palubovce
předposlední tým. Utkání se koná ve Sportovní
hale. Vstupné je 60 korun.

11.12. 18:00 České Budějovice / Liberec
Příznivci volejbalu by si určitě neměli nechat ujít
duel Jihostroje s účastníky loňského extraligového
finále. Utkání se koná ve Sportovní hale. Vstupné
je 60 korun.

21.12. 18:00 České Budějovice / Brno
Budějovičtí volejbalisté budou jistě chtít Brnu
 oplatit nečekanou říjnovou porážku. Přijďte je tedy
naposledy v tomto roce podpořit do Sportovní haly.
Vstupné je 60 korun.

VOLEJBAL  (1. liga) 2010

17. 11. 18.00 VK EGE České Budějovice /
České Budějovice

Utkání 3. kola Českého poháru mezi extraligovými
a prvoligovými volejbalisty z Českých Budějovic se
koná v hale Na Sádkách. Vstupné je 20 korun. 

19. 11. 20.00 VK EGE České Budějovice /
USK Slavia Plzeň

Zápas vedoucího týmu s nováčkem, který postoupil
z nižší soutěže, se koná v hale Na Sádkách. 
Vstupné je 20 korun. 

3. 12. 19.00 VK EGE České Budějovice /
SK Prosek Praha

Pražský tým SK Prosek Praha se utká s budějovic-
kými volejbalisty v hale Na Sádkách. Vstupné je 
20 korun. 

4. 12. 17.00 VK EGE České Budějovice /
MFF Praha

Kvalitní volejbal slibuje utkání domácích volejbalistů
s týmem MFF Praha. Přijďte domácí volejbalisty
podpořit do haly Na Sádkách. Vstupné je 20 korun. 

Z Pardubic bez bodu
Bez vstřelené branky se vrátili z utkání v Pardubicích
budějovičtí hokejisté. V duelu, který 4. listopadu
 vysílala také Česká televize, domácí mužstvo porazilo
Jihočechy v poměru 3:0. Skóre otevřel již ve 12.  mi-
nutě pardubický útočník Buchtele, další dvě branky
přidal zkušený obránce František Kaberle. „Domácí
byli od začátku aktivnější a vypracovali si v první tře-
tině dvoubrankový náskok. I v dalším průběhu utkání
byli lepší a zaslouženě vyhráli,“ řekl asistent trenéra
Milan Kupka.  Jihočeši navíc v zápase přišli o velmi
důležitého člena týmu. Kvůli zranění totiž utkání
 nedohrál produktivní slovenský zadák René Vydarený.
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Příznivci volejbalu zaznamenali v sestavě
 Jihostroje dvě nová jména. Jak proběhlo začle-
nění nových hráčů do vašeho týmu?
Z Paříže se do Jihostroje po dvou letech vrátil Štěpán
Smrčka a smlouvu podepsal také Argentinec Maximo
Torcello. Souhra s nahrávačem Sládečkem byla pro

Smrčku jednodušší, protože již v týmu dříve působil, žádný
problém ale nebyl ani u Maxe. Je to komplexní hráč,
 dobrý na přihrávce, nekazí ani v útoku. Max miluje rychlou
hru, což je věc, na které museli oba hráči zapracovat, ale
zatím se to vyvíjí velice dobře. Oba hráči do našeho týmu
hned zapadli, v šatně panuje dobrá atmosféra.

Radek Motys
Budějovický volejbalový klub
27letý univerzál Radek Motys patří již několik let mezi hlavní opory budějovického
volejbalového klubu. Kromě ročního angažmá v Ostravě ve své extraligové kariéře
nikdy neoblékal dres jiného klubu. Po minulé sezoně, kdy jej trápily bolesti ramene,
je letos plný elánu. A daří se mu. V současné době je podle tabulek druhým nejvíce
bodujícím hráčem nejvyšší volejbalové soutěže.
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Na postu libera nyní nastupuje David Juračka,
který letos v týmu po sedmnácti sezonách defini-
tivně nahradil Petra Habadu. 
Zakomponovat ho do sestavy nebyl vůbec žádný problém,
protože už v loňské sezoně se s Petrem Habadou často
střídali, odehráli ji zhruba půl na půl. Myslím si, že David
Juračka je mladý nadějný hráč s velkým potenciálem.
 Potřebuje ještě získat větší sebedůvěru, což samozřejmě
souvisí s odehráním většího počtu zápasů.

Máte za sebou třetinu sezony a jste na průběž-
ném prvním místě. Můžete zhodnotit, co se vám
nejvíce daří a na čem musíte ještě 
zapracovat?
Určitě se oproti loňské sezoně zlepšila naše obrana.
 Zapracovali jsme na ní především díky asistentovi trenéra
Standovi Pochopovi, který vede naše blokařské tréninky.
Zatím nás trochu trápí servis, tady si myslím, že můžeme
být mnohem silnější, ale zatím nám to nevychází. Tuto
herní činnost musíme ještě zlepšit. Typy hráčů na to
v týmu určitě máme.

Když se ohlédnete za odehranými zápasy, je
možné o některém říct, že byl mimořádně
 povedený nebo se naopak vůbec nevydařil?
Každé utkání je jiné a něčím výjimečné, ať už ho vyhrajeme
nebo prohrajeme. Samozřejmě ale doufám, že porážek
bude minimálně. V každém zápase jsou kladné momenty,
které se divákům líbí více, a pak ty horší. Ale takový je
sport. Stává se to v každé kolektivní hře. Sezona je zatím
rozběhlá velice dobře, až na ta dvě drobná zaváhání
v Brně a Ústí nad Labem. Oproti loňskému roku máme
mnohem těžší pozici, protože nás mnoho odborníků
a lidí, kteří se kolem volejbalu pohybují, pasuje do role
 favorita. My tak musíme ustát tlak veřejnosti, když něco
nevyjde, jako například již zmiňovaná porážka v Ústí nad
Labem. Ale na druhou stranu jsme porazili silné týmy
 Liberce, Ostravy a také Zlína, se kterým jsme bojovali
o návrat na první příčku v tabulce.

Jaká je podle vás úroveň ostatních týmů 
v extralize?
Velice mě letos překvapil svou výbornou hrou tým
 Benátek nad Jizerou, který je poloprofesionálním týmem.
Benátkám určitě k dobrým výkonům pomohl příchod
 bývalého libera Jihostroje Petra Habady, protože Habi má
obrovský cit pro balon a dokáže velice dobře přečíst hru
soupeře. Počítal jsem s kvalitní hrou Zlína a s jeho umís-
těním na vyšších příčkách volejbalové tabulky. 
Má velice zkušené hráče. Nepřekvapují mě slabé výkony
Kladna, o kterém jsme věděli, že po sezoně přijde o větší
počet hráčů, včetně nahrávačské hvězdy Braňa Sklada-
ného, který byl dirigentem kladenské hry. 

A nováček extraligy Odolena Voda?
Po trochu zvláštním začátku pro tým Odolky, kdy do
 zápasů nemohli nastoupit všichni hráči kvůli problémům
s registrací, se tým zvedá, hlavně díky Američanovi
 Ryanu Burrowi, který působil již v Příbrami a Ostravě
a týmu výrazně pomáhá. Odolena Voda se určitě může
v tabulce posunout ještě o něco výš.   

Jak vidíte šance vašeho týmu?
Pokud bude všechno v pořádku a budeme zdraví, tak
šance dostat se do finále jsou obrovské, protože máme
širší kádr než v loňské sezoně a více variant pro případ,
že by zápas některému z hráčů nevyšel. Jsme si ale
 samozřejmě vědomi toho, že se celá sezona bude
 rozhodovat až v závěrečné části – v play–off.

V loňské sezoně vás trápily bolesti ramena? 
Jak se letos cítíte?
Po skončení sezony jsem na tomto zranění velice zapra-
coval, nastoupil jsem na rehabilitaci, kde mi ukázali
spoustu cviků, které cvičím dodnes, a chodím na kontrolní
prohlídky, které monitorují můj zdravotní stav. A musím
zaklepat, vše je v naprostém pořádku.

Radek Motys
Přezdívka: Dejwák
Výška a váha: 199 cm, 91 kg
Datum narození: 12. 6. 1983, Plzeň
Vzdělání: ISŠ dopravní – automechanik

Specializace: smečař, univerzál
Smečařský a blokařský dosah: 348 cm, 321 cm
Volejbalová kariéra:
TJZKZ Horní Bříza, USK Slavia Plzeň, VK Jihostroj
ČB, VK DHL Ostrava
Úspěchy: loňská sezona 3. místo EXM, předloňská
1. místo EXM a 2. místo MČR antuková liga
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S lupem
ujížděl na kole
Fantom budějovických obchodů je již za mřížemi.
Českobudějovická policie dopadla zloděje, který
bez pozvání navštěvoval i několik prodejen za noc.
V noci z 21. na 22. října kriminalisté ale upozornili
majitele obchodů, aby byli stále ostražití, podobných
zlodějů je totiž v krajském městě zřejmě více. 
Na pachatele narazili strážníci v Chelčického ulici,
když zjistili, že zde byla vykradena prodejna.
 Zatímco čekali na příjezd státní policie, ze vchodu
protějšího domu vyjel muž na kole. Cyklista se
 objevil také u jednoho z dřívějších vloupání, proto
se za ním strážníci ihned vydali. Podezřelého
 zadrželi na Lannově třídě. Zjistili, že má u sebe
kradené platební karty, a následně ho předali
 státní policii. Podnikavého zloděje se podařilo
 dopadnout také díky mimořádnému nasazení
 policistů v posledních dvou měsících. Strážníci za
tu dobu zkontrolovali více než tisíc lidí. 
„Počítáme s tím, že tato opatření budou pokračovat
i v dalších dnech. Zatím se nedá říci, že by za
 vykrádáním obchodů byl organizovaný gang.  
Je ale pravděpodobné, že zlodějů, kteří obchody
vykrádají, je ve městě víc,“ uvedl vedoucí přímého
výkonu služby městské policie David Stoklasa.
Nájezdy nezvaných nočních hostů město sužují  
už několik týdnů. Vykrádají obchody i kanceláře,
za jednu noc stihli navštívit i sedm provozoven.
Strážníci našli prázdnou pokladnu například
v knihkupectví v ulici U Černé věže, vykraden byl 
i obchod Ráj sýrů v Krajinské ulici.
„Ve většině provozoven navíc chybí alarmy. Apelu-
jeme na jejich majitele, aby si je lépe zabezpečili,“
upozornila mluvčí strážníků Kateřina Bíro.

Preventivní
kontroly policistů
Zátkovy sodovkárny na Dlouhé louce, objekt
 bývalých kasáren Jana Nálepky v ulici E. Rošického
a několik dalších opuštěných budov pravidelně
kontrolují čtyřdvorští policisté. „Místa jsou kontrolo-
vána z preventivního hlediska, neboť místní policisté
vědí, že se zde nacházejí osoby v celostátním
 pátrání. Dále zde mohou být uschovány předměty
pocházející z trestné činnosti,“ uvedl tiskový mluvčí
jihočeské policie Milan Bajcura.
V poslední době tak byl například v bývalých
 Zátkových sodovkárnách zajištěn muž, po kterém
vyhlásily státní orgány celostátní pátrání.  Hlídka
u dotyčného provedla osobní prohlídku a zjistila, 
že není ozbrojen. Poté byl zadržen a převezen na
Obvodní oddělení Čtyři Dvory k dalšímu šetření.

Auto srazilo seniorku
Tragická nehoda se stala 27. října v ulici Na Sádkách
v Českých Budějovicích. Třiatřicetiletý řidič vozu
Opel Frontera zde srazil 69letou chodkyni. Seniorka
svým vážným zraněním na místě podlehla. Řidič
jel po ulici Na Sádkách ve směru od obchodního
domu Kaufland k ulici Na Zlaté stoce. „Při nájezdu
do levotočivé zatáčky pravděpodobně nepřizpůsobil
rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem
 vozidla a namrzlému povrchu komunikace. Dostal
smyk, přejel do protisměru, kde narazil do stromu
a poté srazil chodkyni,“ uvedla policejní mluvčí
 Regina Tupá.
Alkohol u řidiče byl provedenou dechovou zkouškou
vyloučen. „Příčina a míra zavinění jsou v současné
době předmětem dalšího vyšetřování,“ doplnila
mluvčí.



21   

Mladík 
řídil opilý
Jeden rok za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz
 činnosti. Jeden z těchto postihů hrozí 22letému
muži z Českobudějovicka, který poslední říjnovou
sobotu usedl za volant, ačkoli se předtím posilnil
alkoholem. Krátce před druhou hodinou ranní jej
pak na Rudolfovské ulici v krajském městě zastavili
policisté a provedená dechová zkouška u něj
 prokázala přes  2 promile alkoholu.
Nezodpovědně se chovala také 39letá žena z Čes-
kých Budějovic, která v pátek 5. listopadu řídila
osobní automobil v ulici Lidická. Policie při kontrole
přístrojem Dräger zjistila, že žena před jízdou poži-
la alkohol.  Výsledná hodnota měření byla dokonce
3,80 promile alkoholu v dechu. Kriminalisté případ
řeší ve zkráceném přípravném řízení.
Rizika vyplývající z jízdy pod vlivem alkoholu si dobře
uvědomuje každý řidič. Přesto od začátku letošního
roku zaznamenali českobudějovičtí dopravní poli-
cisté v rámci pravidelných kontrol již 275 případů,
kdy řidiči usedli do svých aut, ačkoli před jízdou 
pili alkohol, a více než 20 případů řízení pod vlivem
návykové látky.

Prokáže pitva
vraždu?
Jihočeští kriminalisté vyšetřují od 27. října úmrtí
dvaapadesátiletého muže z Českých Budějovic.
Tělo muže našel v jeho bytě na předměstí Českých
Budějovic příbuzný, který jej šel navštívit. Zjištěné
okolnosti nasvědčují tomu, že ho někdo zavraždil.
Zda muž skutečně zemřel násilnou smrtí, bude
 jasné po výsledcích soudní pitvy. 

Za odvoz autem zaplatila otřesným zážitkem
Na svou lehkomyslnost doplatila 18letá dívka z Českých Budějovic. V pátek 12. listopadu v ranních hodinách nasedla
u konečné zastávky MHD k neznámému muži do auta. Ten ji následně odvezl do areálu bývalých kasáren. „Zde si
musela „šňupnout“ drogu pervitin a muž si pak sám pravděpodobně stejnou drogu aplikoval injekční stříkačkou.  
Poté po ženě proti její vůli požadoval orální sex a následně ji znásilnil,“ uvedl mluvčí budějovické policie Jiří Matzner.
Poškozená žena se po celou dobu sexuálního útoku pachateli bránila. Muž ji poté odvezl zpět do města. 
Českobudějovičtí kriminalisté nyní po totožnosti násilníka intenzivně pátrají, hrozí mu trest odnětí svobody do 10 let.
„Přisednout k někomu do vozidla není zcela bez rizika, a zvláště ženy by takovéto rizikové počínání měly dobře zvážit
a volit například alternativu taxi, autobusu či odvoz od někoho z rodiny či přátel,“ varuje Matzner.

Nepodařené
přepadení
Kuriózní přepadení zlatnictví se odehrálo ve čtvrtek
11. listopadu na náměstí Přemysla Otakara II.
v Českých Budějovicích. V pravé poledne do pro-
dejny vešel muž se šátkem přes obličej a obsluhu
začal ohrožovat plamenem, který vznikl, když
 zapálil sprej. Pachatel předstíral ruský přízvuk
a požadoval vydání peněz. 
Přepadeným ženám přišli na pomoc muži z jiné
části obchodu. „Lupiče zvrat situace překvapil.
Muži jej pak drželi až do příjezdu policejní hlídky,“
uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.
Při vyšetřování vyšlo najevo, že pachatelem byl
zhruba čtyřicetiletý muž ze Šumavy. „Kriminalisté
nyní zahájí trestní stíhání pro pokus trestného činu
loupeže,“ dodal Matzner. Obviněnému muži hrozí
až deset let vězení.
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Vzpomínky
Řecký den

Řecké ledové frappé
Ingredience:
instantní káva
mléko
cukr
led

ideálně brčko pro snadnou 
konzumaci

Postup:
Kávu si rozmícháte v šejkru 
nebo mixérkem ve studené 
vodě. Do vysoké sklenice 
nahážete kostky ledu a nalejete 
rozpuštěnou kávu. Nakonec 
dolejete mlékem a dosladíte 
dle vlastní chuti.

Vinné listy
Ingredience:
1 špetka soli, 1 špetka mletého pepře
4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce piniových semen
2 cibule, 2 citrony
400 g nakládaných vinných listů
1/2 svazečku máty, 1/2 svazečku petrželky
1/2 svazečku kopru
150 g rýže

Postup:
Nadrobno nakrájenou cibuli dáme zesklovatět na 
2 lžíce rozehřátého olivového oleje. Přidáme pro-
pláchnutou rýži, promícháme a podlijeme 300 ml
vody. Přikryté zvolna vaříme 10 minut. 
Mezitím opláchneme bylinky. Lístky otrháme, 
najemno nasekáme a spolu s piniovými semeny je
přimícháme do předvařené rýže. Osolíme, opepříme
a ochutíme trochou citronové šťávy. 
Nakládané listy opláchneme a předvaříme nebo
spaříme vroucí vodou. Položíme hladkou stranou
nahoru (menší listy složíme vždy dva dohromady).
Doprostřed naneseme 1 plnou lžičku rýžové náplně.
Přes náplň listy složíme jako obálku a zavineme.
Podle potřeby je svážeme nití. 
Plněné listy poskládáme těsně vedle sebe a na
sebe do nádoby švem dolů. Smícháme zbývající
 olivový olej, citronovou šťávu a zhruba 1/2 litru vody.
Tekutinu nalijeme na listy, aby byly zcela zalité. 
Listy zatížíme talířem a nádobu přikryjeme pokličkou.
Plněné listy zvolna vaříme přibližně 45 minut, až se
část tekutiny odpaří. Necháme je ve vydušené šťávě
odležet (nejlépe přes noc). Podáváme s jogurtovo-
-česnekovou omáčkou a bagetou.

Souvlaki
Ingredience:
1 kg libového masa bez kosti (jehněčí, vepřové či

kuřecí, příprava je možná i z hovězí svíčkové)
3 až 4 lžíce extra panenského olivového oleje
1,5 až 2 lžičky octa z červeného vína
3 až 4 lžíce citronové šťávy
1 stroužek česneku, 1 lžička soli, špetka pepře
1/2 lžičky oregana, 1/2 lžičky tymiánu

Postup:
V míse smícháme všechny ingredience, maso
 nakrájíme dle možnosti nejprve na plátky a poté
krájíme z těchto plátků zhruba stejně velké kusy ve
tvaru obdélníku. Maso přidáme do mísy a necháme
marinovat minimálně 6 hodin. Rozpálíme si gril
(venkovní či stolní elektrický, ne v troubě) a v mezi-
čase ve vodě namočíme pár špejlí. Napíchneme
maso na namočené špízy (propichujeme na užší
straně) a grilujeme, než maso získá pěknou barvu.
Jako přílohu doporučujeme pita chleba.
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3 6 2 9 N 1
1 5 4 7 N 7 4 K R

9 3 6 4 8 5 N
5 7 I 4 9 K 8 Á

1 1 6 R 3 M 9 7 4
5 T 8 7 L 1 6
8 7 Á 5 6

5 6 Í 8 8
3 8 1 8 9

1 6 7 N
5 4 8 9
2 2 6 E

2 6 9 3 K 4
3 8

9 A 8 I 5 M
6 8 9 3 Á

Ř 2 S 1
4 8 Á

4 S
7 P 6 1

2 9 T 6 3
N 6 8 K 9

1 7 2 6
9 T 7 4
1 2 6 5

5 Ř 1 S 7
4

9 7 6 3 1 S
7 7 3 2 8

6 4 P 2
4 E 9 7

2
7 8 S 1
8 8 7 1

2 Ř 9 5 7
5 8 3 2

O 3 N 6 9
7 N K
5 1 A 7 6 P
4 7 7 3 O Á
7 8 9 3 9

A Á 9 S 6
4 1

Ř N Í 8
6 7 4 5 2

4 Ř 5 1
7 P N 2 8

8 3 5 7
N 6 4 3 K

3 R M 8
T 2 5 6 S

7 3 1 9
6 8 N Í S U I

1 9 2 4

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



1 Veslice
2 Plátěné přístřeší
3 Štít
4 Solmizační slabika
5 Zpitý
6 Angl. otevřený
7 Lov
8 Sportovní zkratka
9 Značka kosmetiky

10 Elipsa
11 Tvrz
12 Povzdech
13 Bílé pečivo
14 Svařený spoj
15 Lichokopytník
16 Končetina / Osud
17 Hudební značka / Přesně
18 Slovenská předložka
19 První část tajenky
20 Iniciály Pilarové / Úbytek
21 Královna vil
22 Konec modlitby / Letitá
23 Španěl. muž. jméno / Trn
24 Plesa / Usmrcen
25 Jenž
26 Spěch / Podzimní květina
27 Něm. auto / 

Slov. spisovatel (Vladimír)

28 Úspěch / Nebozez
29 Brněnský básník (Jiří)
30 Korálový ostrov / Sudby
31 Odplata / Násep
32 Hradba / Acetát
33 Mučená
34 Starořek
35 Izrael. rozvědka
36 Jugoslávský prezident / Uzlík
37 Oběžná dráha / Expozice
38 Druhá část tajenky
39 Bojový pokřik
40 Kypřen / Důkaz neviny
41 Tyčit se / Sladkovodní ryba
42 Egypt. bůh Slunce / Mořský pták
43 Eduard
44 Indián / Pavlína
45 Pohádkový žabák / Malý kůň
46 Záhada / Růsty
47 Newyorský kód
48 Bál / Přepravka na maso
49 Bratrovrah /

Čes. anim. tvůrce (Břetislav)
50 Latinsky dobře / Kedlubna
51 Krýt
52 Neodborník / Kaluž
53 Přístav / Osman
54 Muž. jméno (řid.) / Choutky

55 Níž
56 Podnik v Pečkách / Amant
57 Cizí žen. jméno / Malý Eman
58 Město u Brna
59 Zocelení
60 Třetí část tajenky
61 Měsíc (básn.)
62 Rýžová pálenka / Chem. vlákno
63 Výživné tekutiny / Následující
64 Předložka / Cukrářský výrobek
65 Obec u Bratislavy
66 Slov. polit. strana / Surová nafta
67 Ruská chata / Zmlátit
68 Horda lidí / Plemeno
69 Značka teluru
70 Nebezpečí / Zájmeno
71 Cizí muž. jméno / Součásti povozů
72 Řím / Idiot
73 Předložka
74 Revolver / Olomoucká SPZ
75 Zakulaceně / Spojené státy
76 Nižší šlechtic / Označení mouky
77 Čtvrtá část tajenky
78 Angl. moře
79 Setba
80 Číslovka

81 Iža; Mab; Mahen; Mináč; Zane

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

Karel Havlíček Borovský (1821–1856), český novinář a básník:
„Jsou toliko dvě strany politické na světě: …“ (dokončení v tajence) 1 6 7 5 3 9 4 8 2

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z 2. čísla


