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Editorial
Milí čtenáři,
prosinec máme všichni obvykle spojený se
spěchem a stresem, který se pravidelně dostaví
před Vánoci, a také s bujarými oslavami posledního dne roku. Leden je naproti tomu ideální
měsíc na to trochu si oddechnout a zvolnit tempo.
Ale to se nám většinou nesplní. Ti, kteří se před
rokem nepoučili a znovu si dali novoroční předsevzetí, se musí hodně otáčet, aby je splnili.
A jaké předsevzetí si dáváme nejčastěji? Podle
přeplněných posiloven je to celkem jasné. Také
si slibujeme, že se polepšíme a nebudeme už
kouřit, rozčilovat se, najdeme si lepší práci…
Všem přeji, ať se jim to podaří. A pokud ne,
nevadí. Někdy si stačí i uvědomit, že chci ve
svém životě něco změnit.
Přímo po hlavě se do životních změn vrhla Jitka
Nováčková z Českých Budějovic. V listopadu
se zúčastnila jednoho z castingů České Miss
a oslnila porotu. Stačily pouhé dva měsíce, a ve
chvílích, kdy si čtete tyto řádky, natáčí televizní
spot jako jedna z finalistek na soustředění
v Mexiku. A jaké má šance v březnovém finále?
To záleží i na vás. Více o této nevšední dívce se
dočtete v rozhovoru, který vám přinášíme.
Krásy a také naděje se týká reportáž z benefiční
přehlídky, kterou pro Nadaci Terezy Maxové
uspořádala agentura Art4promotion. V letošním
roce se vybrala rekordní částka 350 tisíc korun,
která jistě poputuje na správná místa. Jako vždy
přinášíme také zajímavé zprávy z naší metropole,
kulturní scény i sportovního dění.
Příjemné a klidné lednové čtení.
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Zprávy z Českých Budějovic

Vysoká škola

technická a ekonomická

se rušit nebude

Žáci českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické dostali od ministra školství Josefa Dobeše předčasný
vánoční dárek. Jejich škola bude fungovat dál. Úspěšně totiž prošla hodnocením akreditační komise, která při
kontrole na této neuniverzitní veřejné vysoké škole nenašla žádný závažný důvod pro její zánik, a ministr proto
rozhodl, že na jihu Čech zůstane. Původně přitom hrozil vysoké škole zánik kvůli pochybnostem o kvalitě
výuky.
„Já budu respektovat zprávu a závěr akreditační komise, která říká, že souhlasí s prodloužením platnosti akreditace bakalářského studijního programu ekonomika a management a ekonomika podniku na dobu šesti let,“ řekl
v pondělí 29. listopadu Dobeš Českému rozhlasu 1 – Radiožurnálu. Inspekce ocenila hlavně kvalitní praxi pro studenty, naopak škole doporučila zvyšovat kvalifikaci učitelů.
Na podzim na zrušení školy tlačil náměstek ministra Kryštof Hajn, který na začátku října dokonce vedení školy
vyhrožoval vydíráním. Vedení školy proto na Hajna podalo trestní oznámení, ministr ho pak před měsícem odvolal.
„Do budoucna je podstatné, že ministr přiznal, že škola je v pořádku a máme zákonný mandát, abychom fungovali
dál“, uzavřel pověřený rektor školy Marek Vochozka.

Co je VŠTE?
VŠTE patří k mladším veřejným vysokým školám. Vznikla 27. 4. 2006. VŠTE je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu. Uskutečňuje bakalářské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou a tvůrčí
činnost. VŠTE zaměřuje svou činnost především na realizaci profesních bakalářských studijních programů v prezenční formě studia v délce 3–4 roky. Realizace profesních bakalářských studijních programů je podpořena
součinností podnikatelských subjektů v regionu. V současné době nabízí tři bakalářské obory – ekonomika
podniku, stavební management a konstrukce staveb. Do prvního ročníku letos nastoupilo 1 300 studentů,
celkem jich má škola zhruba 2 200.

Kavárně

Na půl cesty hrozí zánik
Českobudějovická kavárna Na půl cesty
možná po sedmi letech bude muset ukončit
svou činnost. Chybí jí totiž finance. „Dotace
na provoz od jejího vzniku klesly desetinásobně, ze zhruba 300 tisíc na 31 tisíc korun,“
vysvětlila Eliška Štěpánová ze sdružení
Na půl cesty.
Kavárna Na půl cesty sídlí v Nové ulici
v sousedství polikliniky Sever spolu s literární
kavárnou a galerií Měsíc ve dne. Pracují
zde například klienti budějovického centra
Arpida.
Štěpánová chtěla kavárnu zavřít od Nového
roku, finance na několik dalších měsíců ale
zajistil ministr financí Kalousek, který poslal
peníze ze svého, když se na něj obrátila
s žádostí o pomoc. „V Jihočeském kraji se
příspěvek státu na sociální záležitosti za
poslední tři roky snížil o 120 milionů, na
409 milionů pro rok 2011. Je zřejmé, že na
financování všech záležitostí peníze mít
nebudeme,“ potvrdil obtížnou situaci
jihočeský hejtman Zimola.

Řidič multikáry

se koupal ve Vltavě
Na první letošní sníh nebude v dobrém vzpomínat 39letý
řidič posypové multikáry, který i s autem spadl poslední
listopadový den do řeky Vltavy. Kuriózní nehoda se stala
pod mostem v Plzeňské ulici v Českých Budějovicích, když
se muž otáčel s autem na nábřeží. Při couvání uklouzl
a sjel do řeky. Z auta, které se potopilo až po zrcátka pod
vodu, naštěstí stihl vylézt. Ledovou koupel si přesto užil,
musel sám doplavat až ke břehu. S podchlazením a lehkým
zraněním dolních končetin jej následně převezla sanitka
do nemocnice.
„Po ošetření v nemocnici byl propuštěn do domácího ošetřování. Dechová zkouška prokázala, že za volant usedl
střízlivý,“ uvedla mluvčí českobudějovické policie Regina
Tupá. Příčinou nehody byl nesprávný způsob jízdy.
Multikáru museli z řeky vyprostit hasiči, na pomoc jim
museli přijít nakonec i potápěči. S pomocí vzduchových
vaků sypač nadzvedli a s využitím navijáku cisterny ho
přitáhli ke břehu. Trvalo jim to až do půl druhé odpoledne.
Vzniklá škoda byla vyčíslena na 50 tisíc korun.
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Na Výstavišti

roste nový pavilon T
Na výstavy, plesy i sportovní akce budou
moci obyvatelé krajského města již brzy
zamířit do nové haly, která se minulý měsíc
začala stavět na budějovickém Výstavišti.
Objekt dosahující výšky 14 metrů nabídne
přes 6 050 metrů čtverečních užitné plochy
a vyjde na 188 milionů korun. Hala by měla
být hotová v červenci 2011. Jedná se o vůbec
první nový pavilon po dvaceti letech.
„Bude to víceúčelový objekt,“ uvedla ředitelka
akciové společnosti Výstaviště České Budějovice, a. s., Marcela Payerová. „Naše kryté
výstavní plochy se díky novému pavilonu
zdvojnásobí.“ Objekt T bude stát za pavilonem Z, který dnes opticky Výstaviště na severu uzavírá, obě stavby budou propojeny.
Slavnostního zahájení stavby, které se konalo
2. prosince, se zúčastnil také ministr zemědělství Ivan Fuksa. „Toto je důkaz, že nemáme žádné privatizační ambice,“ řekl ministr
s tím, že v minulosti plánovaný prodej areálu
již nepřipadá v úvahu. Stát totiž ovládá akciovou společnost Výstaviště prostřednictvím
Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Finance na novou stavbu
jdou z peněz, které společnost získala
prodejem nepotřebných pozemků v minulých
letech. „Prodali jsme například nevyužívané
pozemky v místech, kde dnes stojí Baumax
nebo Tesco,“ uvedla Payerová.
Projekt nové haly připravil budějovický Ateliér
8000. „Je třeba využít skrytý potenciál Českých Budějovic v oblasti výstavnictví,“ řekl
architekt Jiří Střítecký z Ateliéru 8000, který
Téčko projektoval. „Hala se bude moci
srovnávat s halami brněnského výstaviště,“
zdůraznil Střítecký.
„Bude to výstavní plocha, která nám celá
léta chyběla,“ podotkla Payerová a dodala,
že už příští rok se v nově postaveném
pavilonu bude konat mezinárodní kongres
o koupacích jezírkách.

Hotel Gomel
zmizí z mapy

Českých Budějovic
Návštěvníci Českých Budějovic mají několik posledních týdnů
na to, aby navštívili moderní dominantu města – hotel Gomel.
Od února jej totiž na deset měsíců uzavře rozsáhlá rekonstrukce
za stovky milionu korun. Svou novou éru pak hotel zahájí v prosinci pod jménem Clarion Congres Hotel České Budějovice.
Téměř 70 metrů vysoká budova na Pražské třídě se začne opravovat na začátku února. Vzorem při dvouletém plánování rekonstrukce byl čtyřhvězdičkový Clarion Congres Hotel Prague, který
provozuje stejná pražská společnost CPI Hotels. Vylepšení se
dočká více než 200 zdejších pokojů, hosté se mohou těšit například na klimatizaci a špičkové technické vybavení. Architekti
připravují také rozšíření a vylepšení kongresového zázemí
a služeb. Nyní se do konferenčních prostor hotelu vejde maximálně 400 lidí, po rekonstrukci to bude o 250 lidí více.
„Konferenční prostory se budou jmenovat podle známých jihočeských rybníků: Rožmberk, Bezdrev, Hejtman, Vajgar a Svět,“
uvedl ředitel hotelu Martin Štolka.
V přízemí hotelu vedle Lobby baru přibude restaurace Benáda
a také pivnice se samostatným vchodem z Pražské třídy.
Restauraci Doudlebská jizba a salonek Bohemia nahradí snídaňová restaurace pro hotelové hosty a účastníky konferencí.

Hotel Gomel
Hotel Gomel byl otevřen v roce
1982. Původně se měl jmenovat
Crystal, název ale nakonec dostal
podle běloruského města Gomel,
s nímž měly České Budějovice
družbu. Šestnáctipatrová stavba
měří 65 metrů a díky své výšce nabízí překrásný pohled na celé město a jeho blízké okolí. V roce 1997
hotel koupila rodina Hartlova, v roce
2007 jej prodala společnosti CPI
Hotels.

Jihočeská univerzita
má dva nové profesory

Dvěma nově jmenovanými profesory se může od prosince pyšnit Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
V současnosti zde působí již 86 profesorů. Prezident České republiky Václav Klaus jmenoval na návrh vědeckých
a uměleckých rad vysokých škol Ing. Jindřicha Čítka, CSc., ze Zemědělské fakulty profesorem pro obor Genetika
živočichů a RNDr. Dalibora Kodríka, CSc., který působí na Přírodovědecké fakultě, profesorem pro obor Fyziologie
živočichů.
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Zprávy z Českých Budějovic

Vítězný návrh
je z Bratislavy
Bratislavský ateliér SLA zvítězil ve
veřejné soutěži, jež se týkala návrhu
nového komunitního centra, které
do dvou let vyroste na největším
českobudějovickém sídlišti Máj.
Lidé zde najdou mateřské centrum,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, středisko
primární prevence a služby pro
seniory nebo zdravotně postižené.
Objekt za přibližně 50 milionů korun
začne veřejnosti sloužit v polovině
roku 2012, na stavbu poskytne částku
35 milionů korun také Regionální
operační program Jihozápad. Do soutěže bylo přihlášeno celkem patnáct
návrhů.

Budějovickou
polikliniku
Sever koupila
společnost
KOH-I-NOOR
Více prostoru a kvality, vyřešení
problému s parkováním před budovou. Takové plány má s poliklinikou
Sever její nový majitel, společnost
KOH-I-NOOR. Firma polikliniku koupila
ve druhé polovině listopadu od skupiny lékařů, kteří celý areál privatizovali v 90. letech, a podle jejího generálního ředitele Vlastislava Břízy s ní
počítá jako s dlouhodobou investicí,
která souvisí také s produkcí
zdravotnického materiálu ve firmě
GAMA GROUP.
V budově se v současné době nachází kompletní zdravotní ambulantní
služby, od praktického lékaře přes
oční, ORL, ortopedickou či gynekologickou péči až po stomatologické
služby. O tom, jaké budou další roky,
se teprve jedná. „Rozhodovat hned
teď by bylo unáhlené, myslím si, že do
dubna bude jasno, jakým půjdeme
směrem, případnou rekonstrukci
bychom potom uskutečnili po etapách,“ uvedl Bříza.

Mariánská kasárna
se podařilo prodat
za 35 milionů korun

Mariánská kasárna v Českých Budějovicích se podařilo ve čtvrté dražbě
v polovině prosince konečně prodat. Za vyvolávací cenu 35 milionů korun
je koupila společnost London Finance and Investment Corporation.
Nový vlastník zatím neupřesnil, co v rozsáhlém areálu vybuduje. „O dalším
osudu Mariánských kasáren se musíme nejdřív bavit s památkáři, architekty a městem. V současném stavu s nálepkou kulturní památky se tam
toho moc udělat nedá,“ uvedl předseda představenstva společnosti
Martin Řehout.
Společnost London Finance and Investment Corporation se věnuje
především obnově historických objektů a prostor. V krajském městě již
vlastní několik objektů, například obchodní dům U Hájíčků v ulici U Černé
věže. U zakoupených kasáren si cení především rozlehlé historické
budovy s výjimečně velkým dvorem na atraktivním místě.
„Nekupujeme kasárna s nějakým konkrétním záměrem, varianty jsou
otevřené. Nejdřív se chceme dobře seznámit s podmínkami, nejsme
tlačeni bankami,“ naznačil Řehout.
Primátor Juraj Thoma by uvítal v opuštěných Mariánských kasárnách
cokoli, co by otevřelo chátrající areál pro veřejnost. „Když jsme ho
prodávali, líbila se nám nabídka, že tam budou byty, hotel, v přízemí
obchody a dvě podzemní parkovací podlaží,“ řekl Thoma.

Tříkráloví koledníci

vyrazili již pojedenácté do ulic
Od počátku ledna mohou lidé v Českých Budějovicích i okolních
městech a vsích potkat tříkrálové koledníky. „Tříkrálovou sbírku na
pomoc lidem v nouzi pořádáme již pojedenácté,“ uvedl koordinátor
sbírky Roman Tlapák z Diecézní charity České Budějovice.
V loňském roce se vybralo téměř 3 200 000 korun.
„Část výtěžku jsme použili například na humanitární pomoc při
letních povodních na severu Čech nebo na projekty v Bulharsku či
Zimbabwe,“ vysvětlil Tlapák. „Z vybraných peněz jsme také podpořili práci s nemocnými a seniory, lidi v azylových domech nebo
volnočasové aktivity mládeže.“
Slavnostní požehnání malých i velkých koledníků se za účasti
budějovického biskupa Pavla Posáda konalo v úterý 4. ledna
od 14.30 hodin na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.
a nechyběli zde ani muzikanti.
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Jihočeskou univerzitu povede Hrabánková
Akademický senát zvolil 2. prosince rektorkou pro období 2011–2015 děkanku ekonomické fakulty Magdalenu Hrabánkovou. Pokud prezident Klaus vyhoví vůli senátu, povede Hrabánková univerzitu od března příštího roku. Ve funkci
vystřídá dosavadního rektora Václava Bůžka, jemuž k 28. únoru vyprší druhé funkční období. „Vítězství Magdaleny
Hrabánkové velmi vítám, paní profesorka představuje lidsky, vědecky a pedagogicky vyzrálou osobnost, která podle
mého názoru může ve funkci rektora obstát,“ komentoval volbu současný rektor univerzity Václav Bůžek.
Pro děkanku ekonomické fakulty hlasovala ve druhém kole volby těsná nadpoloviční většina senátorů, a Hrabánková
tak s 23 hlasy porazila své protikandidáty Libora Grubhoffera a Miloslava Šocha. Pro děkana přírodovědecké fakulty
Libora Grubhoffera hlasovalo 19 senátorů, děkan zemědělské fakulty Miloslav Šoch dostal tři hlasy.
„Každý, kdo jde do voleb, chce zvítězit, ale jsem do jisté míry na rozpacích, protože protikandidáti byli velmi kvalitní,“
uvedla Hrabánková po zvolení. „Jihočeská univerzita má velký vědecký a aplikační potenciál. Jako prioritu vnímám
práci na posilování vědeckovýzkumných aktivit školy, které ji budou i nadále řadit do první kategorie univerzit,“
nastínila, kam by chtěla školu směřovat. Přiznává ale, že následující čtyři roky nebudou jednoduché. „Určitě to bude
složité, ale já s tím počítám. Je to pro mě výzva, chci ještě nějak uplatnit své zkušenosti a pomoci univerzitě,“ dodala.

Kdo je Magdalena Hrabánková
Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c. (*1941) je absolventkou Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze. V roce 1999 obhájila na Jihočeské univerzitě habilitační práci v oboru Organizace
a řízení podniků. V roce 2004 byla jmenována profesorkou v oboru Odvětvová ekonomika a management na Provozně
ekonomické fakultě ČZU v Praze. Za dlouhodobou odbornou spolupráci jí byl v roce 2007 rektorem Univerzity sv. Štěpána
v Gődőllő udělen titul prof. h. c. V letech 2000–2002 byla poradkyní předsedy vlády ČR. Od roku 2002 působí jako
členka sekce ministra zemědělství. Od 1. 12. 2007 působí ve funkci děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Ve své odborné činnosti se zabývá problematikou strukturální politiky EU a její aplikací
v podmínkách ČR a regionálním managementem. K této problematice vydala řadu monografií, odborných studií
a článků.

Výstaviště hostilo Adventní trhy
Načerpat sváteční atmosféru, nakoupit drobné dárky
nebo originální dekorace na stromeček. To vše nabídly
návštěvníkům Adventní trhy, které se první prosincový
víkend konaly na budějovickém Výstavišti. Své zboží na
letošním 13. ročníku vystavovalo více než 150 obchodníků.
V neděli se areálem procházeli také čerti a Mikuláši.
„Mikulášskou nadílku připravil svaz skautů a skautek,“
řekla ředitelka Výstaviště Marcela Payerová.
V pavilonu R1 se představily jihočeské dětské domovy.
I zde si lidé mohli koupit ručně vyrobené předměty.
Návštěvníci viděli také výstavu betlémů ze sbírky manželů
Vojíkových z Protivína, svá díla zde vystavili i betlémáři
Bohumír Pluhař a Jiří Janoušek.
Adventní trhy doplnila přehlídka Czech Art festival.
Na prodejní veletrh v pavilonu Z přijeli umělci nejen
z naší republiky, ale i ze Slovenska a Maďarska. Za autorské ceny zde návštěvníci mohli nakoupit obrazy, šperky
nebo nejrůznější věci ze skla.

Placení jízdenky
a parkovného
přes sms
v březnu skončí
Projekt placení parkovného a jízdného
v městské hromadné dopravě přes internet,
který stál České Budějovice přes 4,5 milionu
korun, v březnu tohoto roku skončí. Službu
využívalo velmi málo lidí. Ukázalo se, že
pořízení datových jízdenek je pro uživatele
velmi problematické. Rada města proto rozhodla, že již neprodlouží smlouvu s firmou
Direct pay, s. r. o. Novinka se podle radních
neosvědčila.
„Systém nefunguje tak, jak jsme si slibovali.
Na aplikaci elektronické peněženky dokáže
reagovat asi jen pětina mobilů,“ uvedla
Popelová. Tržby z datových jízdenek a parkovného placené pomocí elektronických
peněženek přes mobil se nevyšplhaly ani
na jedno procento z celkové částky a pohybují se pouze v řádech desítek tisíc korun.
Ekonomický manažer Direct pay Radim
Zelenka se domnívá, že za nedostatek
uživatelů může špatný marketing města.
„Kdybych sám nevěděl, že placení mobilem
v Budějovicích funguje, tak se to jinak
nedozvím.“
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Přehlídka

Tereza Maxová
Anděl v bílém
„Anděl“… znělo v publiku naplněné budějovické sportovní haly, která se 1. prosince
přeměnila na přehlídkovou arénu pro již VI. ročník Benefiční přehlídky pro Nadaci
Terezy Maxové dětem eventmarketingové agentury Art4promotion. Na třicetimetrovém zrcadlovém mole se totiž objevila světová topmodelka Tereza Maxová
ve sněhově bílých svatebních šatech z kolekce „GOLD“ módní návrhářky Petry
Pilařové. Úžas vystřídal bouřlivý aplaus, který neustával…
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Velká laserová show, zrcadlové molo, scéna tvořená
LED obrazovkami, projekčními plátny a obřími křídly v růžové barvě symbolizující projekt Art4kids a znázorňující
bezpečí, naději a radost. Bohatá inspirace českých i zahraničních módních značek okořeněná tanečními, hudebními či pěveckými vystoupeními například Leony Machálkové, skupiny Out of Bounds nebo Bena Cristovao.
Hokejisté extraligového týmu HC Mountfield, kteří jsou již
na přehlídkovém mole jako doma, a pro pánskou část
publika ladné siluety vítězek soutěže Česká Miss a dalších úspěšných modelek. Taková byla ve zkratce módní
show sezony, která proběhla ve sportovní hale v Českých Budějovicích 1. prosince. Hlavním hostem večera
byla světová topmodelka a patronka nadace Tereza Maxová. „Jsem velmi ráda, že Tereza Maxová přijala naše
pozvání do Českých Budějovic a převzala v rámci galavečera projektu Art4kids šek na zatím nejvyšší předanou
částku a to ve výši 350 tisíc korun. Navíc nám tento
obnos, společně s dary z minulých ročníků, umožnil
překročit fantastickou hranici MILION korun,“ shrnula
úspěšný benefiční večer Lenka Střítecká, jednatelka
pořádající agentury Art4promotion.
Moderování večera se ujala dvojice Gábina Partyšová
a Libor Bouček. „Neřekla bych, že se na módní přehlídce
takto pobavím. Oba moderátoři mě mile překvapili,“
zdůraznila divačka Jitka Daňková.
Vystoupili také čtrnáctiletý Petr Kalkuš a třináctiletí Petr
Kotlár a Ivan Danyi z Dětského domova Žíchovec, kteří
vystřihli bez jakéhokoli ostychu beatboxové číslo. Doplnili
tak dětskou módní přehlídku a malé tanečníky.

Vrcholem večera byla autorská kolekce „GOLD“ české
návrhářky Petry Pilařové a její model svatebních šatů.
Právě tuto krásnou róbu ve sněhově bílé barvě oblékla
Tereza Maxová a sklidila v ní u diváků bouřlivé ovace.
„Tereza Maxová je krásná žena, vždycky jsem ji obdivovala. Takhle nějak si představuji anděla. Myslím, že dar,
kterým pouze svou přítomností vyvolává radost v dětských očích a úsměvy na jejich tvářích, je toho jasným
důkazem,“ shrnula dojmy z přehlídky divačka
Klára Němcová.
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Utěšitel

v Jihočeském divadle
Pokud chcete na vlastní oči vidět, jak to dopadne, když
slušňák ve středním věku chce být jednou v životě hrdinou,
přijďte se podívat na tragikomickou grotesku Slušňák
do Jihočeského divadla.
Hlavní hrdina zatím ve své ,,Noční show pro osamělé
duše“ jen radil rozhlasovým posluchačům, jak zvládnout
své nesnáze. Jedné šílené noci ale vyráží do ulic zachraňovat všechny ty průšviháře a nešťastnice osobně.
Jeho cynický šéf si to za
žádnou cenu nenechá ujít,
tohle bude totiž noční show
podle jeho gusta!
Hra je inspirována románem
Nathaniela Westa Utěšitelka.
V hlavních rolích se představí
stálice zdejšího souboru
Martin Hruška a Ondřej
Veselý. Cena vstupenek je
190 a 200 korun.

Máte
talent?

Přihlaste se!
Soutěž Talent roku 2010 vyhlásil pro všechny mladé
jihočeské literáty, přírodovědce, techniky, umělce,
sportovce i další talentované děti ve věku od 10 do
19 let českobudějovický Dům dětí a mládeže. Návrhy
a tipy na ocenění je možné společně s kopiemi
diplomů či vyznamenání podávat až do 20. ledna
na adresu:
DDM, U Zimního stadionu 1,
370 01 České Budějovice,
nebo e–mailem na ddm@ddmcb.cz.

Filmy o extrémních

sportech
v kině Kotva

8. ročník putovního filmového festivalu outdoorových, sportovních, dobrodružných, adrenalinových
a cestopisných filmů se konal od 30. listopadu do
2. prosince v budějovickém kině Kotva. Největší
přehlídka snímků tohoto žánru v České republice
i ve světě nabídla dvě desítky dobrodružných
a sportovních dokumentů od autorů z devíti zemí.
Filmy představily extrémní horolezectví, snowboarding i nebezpečné expedice.
„V Kotvě festival pořádáme tradičně. Sál většinou
zaplníme bez problému, diváci mají o cestopisné
dokumenty zájem,“ uvedl provozovatel biografu
Jan Turinský.
Diváci měli možnost vidět například dokument
Krokem, jezerem, ledem o nebezpečné expedici
dobrodruhů Václava Sůry a Pavla Blažka. Ti jako
první Češi přešli zamrzlé jezero Bajkal na délku,
film Dobrodružství zvané Dakar zase nabídl pohled
do zákulisí nejtěžšího motoristického závodu očima
závodníka amatéra.
Putovní přehlídka zavítala od 7. října už do 22 českých měst, promítání v Českých Budějovicích bylo
předposlední zastávkou. Slavnostní zakončení
a vyhlášení nejlepších filmů se konalo 4. prosince
v Praze.

Tata Bojs podpořili
centrum pro mládež

Hudební skupina Tata Bojs vystoupila 27. listopadu
v Bazilice v Českých Budějovicích spolu s místní punkrockovou kapelou Strong Coffee. Návštěvníci koncertu si
navíc mohli vychutnat afterparty, na které se členové
Tata Bojs předvedli v rolích dýdžejů. „Navrhli to jako
bonus, protože v Budějovicích koncertují po velmi dlouhé
době,“ řekl producent a dramaturg Baziliky Jiří Grauer.
Výtěžek celé akce šel na vzdělávání pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Muzikantskou show nazvanou Koncert pro nízkoprahy
zorganizovala Charita Kaplice ve spolupráci s dalšími
nízkoprahovými zařízeními. „Chtěli jsme tak veřejnosti
přiblížit, co to znamená sociální služba pro děti a mládež,“
uvedla ředitelka Charity Kaplice Marie Froulíková.
V Česku šlo již o čtvrtý ročník akce na podporu nízkoprahových zařízení. Ta pomáhají dětem a mladým lidem,
které bezprostředně ohrožují alkohol, drogy nebo trestná
činnost. Na jihu Čech se však konala poprvé.
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Československá show
Legendy se vrací, těmito slovy by se dal charakterizovat večer československé hudby, který si můžete
užít 16. ledna od 18 hodin v DK Metropol v Českých
Budějovicích.
Vystoupí například Maxim Turbulenc, Rangers, Pavel
Vítek, Eva Pilarová nebo Heidi Janků. Při vstupu
dostanete jako dárek CD největších hitů vystupujících interpretů. Celý koncert bude zaznamenán pro
televizní vysílání. Předprodej vstupenek se uskuteční
v síti CBsystem a také v DK Metropol. Vstupné činí
500 korun.

Charitativní ples...
zábava i dobrý skutek

Pomoc a podpora. Každý určitě někdy pomoc a podporu
potřebuje a stejně tak ji potřebují děti z velmi chudých
částí světa. „Pomoci těmto dětem zajistit jejich základní
zdravotní péči a základní vzdělání pomocí projektu
Adopce na dálku vnímáme jako možnost splnit některým
dětem jejich sny a přání. Proto jsme se rozhodli uspořádat
tuto akci a výtěžek věnovat na podporu tohoto projektu.
Za celý tým agentury KP-models věřím, že z této akce se
stane tradice, která bude každý rok podporovat tento
projekt,“ řekla jednatelka pořádající agentury KP-models
Petra Maříková.
Charitativní ples agentury KP-models se bude konat
v pátek 28. ledna od 19.30 hodin v DK Slavie v Českých
Budějovicích. Vstupenky na Charitativní ples agentury
KP-models je možné zakoupit v předprodeji na Diecézní
charitě, Kanovnická ul. 16, České Budějovice, a dále pak
přímo v den konání akce v DK Slavie nebo na telefonu
739 152 939. Cena vstupenky v předprodeji je 220 Kč,
na místě pak 250 Kč.
více na www.kpmodels.cz

Výstava

ve Wortnerově
domě
Díla předních českých výtvarníků od počátku
19. století až po současnost, které spojuje noční
tematika, mohou návštěvníci zhlédnout na nové výstavě ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích.
Expozice s názvem Temná noc, jasná noc nabízí
díla Josefa Mánesa, Antonína Hudečka, Jana Zrzavého, Jindřicha Štyrského nebo Toyen, ze současných umělců se představí Michal Burget, Jaroslav
Valečka nebo Markéta Zlesáková.
Výstava ukazuje, jak výtvarníci žijící v uplynulých
třech stoletích vnímali noční čas. Kurátor Hynek
Rulíšek ji připravoval rok a půl, nápad však nosil
v hlavě mnohem déle. „Jezdím často na Šumavu,
rád se tam procházím potmě a nechávám se ovlivňovat noční atmosférou,“ vysvětlil. „V 90. letech se
již sice podobná výstava uskutečnila, ale ta byla
zaměřená pouze na měsíc. Já jsem se ubíral jinou
cestou, pojal jsem noc v jejím dualismu, tedy nejen
noc měsíčnou, ale také temnou. Stejně tak neopomíjím noc ve smyslu duchovním,“ dodal. Výstava
potrvá do 31. ledna 2011.

Aukce vynesla Arpidě
téměř 600 tisíc korun

Výtvarná díla handicapovaných klientů budějovického
centra Arpida byla ve 3. ročníku Andělské aukce,
která se konala 6. prosince v kulturním centru Bazilika, vydražena dohromady za 594 tisíc korun.
Získané peníze budou použity na modernizaci centra. Výtěžek letošní aukce je zatím nejvyšší v tříleté
historii. V prvním ročníku se představená dílka
vydražila za 200 tisíc, v tom druhém byli lidé štědřejší – vybralo se půl milionu korun.
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Vražda na budějovické
plovárně
Herci Jihočeského divadla se představili ve středu 1. prosince ve zcela netradičním
prostředí. Inscenované čtení hry rakouského autora Stephana Lacka Na druhý
pohled se totiž odehrálo v dětském bazénu budějovické plovárny. Své diváky si
netypický projekt našel. Herce s napětím sledovalo padesát diváků. Jak jinak než
v plavkách.
Hra Na druhý pohled byla přeložena speciálně pro Jihočeské divadlo, režie se ujal
čerstvý absolvent DAMU Mikoláš Tyc. Nastudování na diváky udělalo dojem, přestože se herci museli potýkat s mnoha problémy, které z divadelních prken neznají.
„V určitých místech se zvuk divně lámal, takže jsem často ani nevěděl, jestli mě
lidé slyší. Velký prostor není jednoduché zvládnout. Nejhorší ale bylo, když se mi
ve vodě slepily stránky,“ komentoval specifické podmínky Václav Liška představitel
Roberta.

Novoroční
koncert
Jihočeské
filharmonie
Tradiční Novoroční koncert Jihočeské komorní
filharmonie se konal 1. ledna v Koncertní síni
O. Jeremiáše v Českých Budějovicích. Pod
taktovkou dirigenta Petra Chromčáka zazněly
v tento sváteční den skladby G. Rossiniho,
F. Lehára, A. Dvořáka, J. Strausse, J. Brahmse,
E. Kálmána, O. Nedbala, K. Komzaka nebo
J. Offenbacha. Vystoupila sopranistka Tereza
Kavecká a tenorista Michal Hyross.

Paulová

v Budějovicích
málem přišla o oko

Nepříjemné vzpomínky bude mít herečka Jana Paulová na
předpremiéru hry Láska naruby, která se 24. listopadu konala
v Českých Budějovicích. Pod herečkou se totiž zlomil dřevěný
stůl a třísky jí následně poranily oko. Kvůli zranění Paulové tak
musela být odložena i pražská premiéra.
„Janě v tuto chvíli už nehrozí žádné zdravotní komplikace
a sama navrhovala, že premiéru i s nedoléčeným zraněním
odehraje, já jsem se ale poprvé za jedenáct let fungování
Divadla Kalich rozhodl termín premiéry přesunout,“ uvedl producent a ředitel divadla Michal Kocourek.
Rozhodnutí to prý nebylo jednoduché.
Už proto, že byznys nejde povýšit nad
morální zásady a lidský přístup. „Láska
naruby je hudební komedie, která na
herce klade podobně vysoké nároky
jako muzikálové představení. Navíc
Jana Paulová v inscenaci hraje hlavní
roli, ve které v podstatě neopustí jeviště. Bylo by tedy necitlivé vůči Janě
a trochu nefér vůči divákům nechat
takto indisponovanou herečku hrát,“
dodal ředitel.
Komedii Láska naruby napsal její režisér, vyhledávaný slovenský divadelník Jakub Nvota, přímo „na tělo“ hereckému týmu
v čele s představitelkou hlavní role Janou Paulovou.
V dalších úlohách hrají a zpívají Dalibor Gondík,
Bohumil Klepl, Pavel Zedníček, Zbyněk Fric
a Radka Filásková.
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Do Budějovic
po roce přiletěl
anděl

Do posledního místa zaplněné budějovické náměstí
Přemysla Otakara II. očekávalo v neděli 5. prosince
tradiční přílet anděla. Stejně jako v předchozích letech se i letos bílá postava snesla z ochozů Černé
věže a přistála před
Galerií Dvořák. Zde se
anděl mávnutím kouzelného proutku proměnil
a náhle vypadal jako
loutka v nadživotní velikosti. Anděl pak přišel
před radnici a všechny
přítomné srdečně
pozdravil. Popřál lidem
krásné svátky a vydal
se na cestu kolem
náměstí.

Orchestr Glenna Millera

zahrál v Metropolu

Vysokou laťku nasadilo kulturnímu životu v Českých
Budějovicích jedno z prvních lednových představení
v DK Metropol. 5. ledna zde totiž vystoupil nejznámější swingový orchestr světa, Glenn Miller Orchestra, a zahájil tak své turné po Česku. Osmnáctičlenné
těleso pod vedením pianisty a kapelníka Willa Saldena předvedlo program, na kterém nechyběly nejznámější swingové a jazzové skladby nejen z dílny
zakladatele orchestru Glenna Millera, ale i dalších
amerických legend tohoto žánru ze 40. až 80. let
minulého století. „Program vychází z nového stejnojmenného alba, které jsme loni nahráli. Samozřejmě
se diváci mohou těšit na nejznámější swingové
skladby nejen z dílny zakladatele Glenna Millera,
ale i od dalších amerických legend tohoto žánru
ze 40. až 80. let minulého století,“ říká Will Salden,
kapelník tělesa pro Evropu.
Historie souboru se začala psát ve 30. letech minulého století. Glenn Miller se brzy po jeho založení
stal hvězdou a skladby jako In the Mood, Pennsylvania 6-500, String of Pearls či Moonlight Serenade
hrála v té době všechna rádia. Život Glenna Millera
skončil ve věku 40 let
při záhadné letecké nehodě, když stroj během
2. světové války na cestě z Londýna do Paříže
zmizel. Jeho sláva ale
nikdy nevybledla.

Premiéry

v multikině Cinestar

Hned tři premiéry si v týdnu od 20. ledna pro návštěvníky přichystal budějovický Cinestar.
S dětmi tak můžete vyrazit například na moderní
komediální 3D pojetí klasické pohádky Jonathana
Swifta Gulliverovy cesty. Gulliver během výpravy na
Bermudy ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené
země Liliputánů, kde prožije spoustu dobrodružství.
Gulliver například pomůže prostému hochovi Horatiovi
namluvit si princeznu a sám dokáže porazit nepřátelskou armádu Blefusciánů. V hlavní roli Lemuela
Gullivera se představí Jack Black známý například
ze Školy ro(c)ku nebo King Konga.
Známý americký herec Matt Damon září ve filmu Život po životě.
Tento film vypráví příběh tří lidí,
které nějakým způsobem postihla
smrt. George je americký dělník,
který má zvláštní napojení na
posmrtný život. Na druhé straně
světa prožije francouzská novinářka Marie okamžik, kdy se ocitne
blízko smrti, což otřese jejím vnímáním reality. Režie
snímku se ujal ostřílený Clint Eastwood.
Poslední premiérou tohoto týdne je český film
Nevinnost režiséra Jana Hřebejka. Uznávaný lékař,
milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého
zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za
celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje
hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk,
který může být motivován osobní mstou. Pravda prý
nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy
to ale nemusí znamenat vítězství. V hlavních rolích
se představí Ondřej Vetchý, Zita Morávková, Anna
Geislerová, Alice Šnirychová, Anna Linhartová
a Luděk Munzar.

Dvořák jako Chudák Harpagon
Josef Dvořák se představí v dramatickém vyprávění
o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují
život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze.
A človíček nerad dává, a nedá a nedá…
Hru Chudák Harpagon na motivy Moliérovy komedie
Lakomec nastudovala Divadelní společnost Josefa
Dvořáka. V dalších úlohách se představí Radka
Stupková, Markéta Hrubešová, Dagmar Schlehrová,
Adéla Zejfartová, Rostislav Trtík, Milan Duchek.
Režie představení se ujal J. Dvořák a R. Stupková.
Vstupenky na představení, které se koná 10. února
od 19 hodin v Diva-delním sále DK Metropol, je
možné zakoupit za 250 a 270 korun v předprodeji
v DK Metropol.
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Reality

Kam s ním?
Název fejetonu známého klasika
Jana Nerudy trefně vystihuje současný
problém s parkováním, který řeší mnoho
obyvatel Českých Budějovic, když krouží
ve svém autě přeplněnými ulicemi
v centru krajského města.
Přemysl Otakar II. to tady kdysi navrhl a postavil krásně,
ale na lidi, kteří své koně za několik staletí spoutají pod
kapotu, již bohužel nepomyslel. To se ovšem nedá říct
o firmě HZ Projects s.r.o., která nyní nabízí obyvatelům
Českých Budějovic skvělou příležitost koupit si či pronajmout garážové stání v docházkové vzdálenosti od městského centra.
„V roce 2010 se nám naskytla možnost dokončit rozestavěný garážový dům v Klavíkově ulici blízko městského
centra, což jsme vyhodnotili jako dobrou investici,“ říká
jednatel firmy Lukáš Zahradník. Projekt je součástí revitalizace dvora obklopeného bytovými domy, kde kdysi

stály jen kůlny zarostlé náletovými stromky. „I když jednání
s obyvateli nebyla vůbec jednoduchá, věříme, že stavba
přinese spokojenost jak současným obyvatelům, tak
novým majitelům garáží,“ dodává Zahradník. Objekt byl
zkolaudován na podzim loňského roku a nová garážová
stání nyní již čekají na své majitele.
V objektu v Klavíkově ulici (naproti Úřadu práce) je tak
v současnosti k dispozici 17 vnitřních a 6 venkovních stání
o rozloze přibližně 15 až 20 metrů čtverečních. Pronajmout či koupit si je mohou jak soukromé osoby, tak firmy
či instituce, které si chtějí zajistit komfortní a bezpečné
parkování v uzavřeném areálu v klidné lokalitě.

15

Zahajujeme výstavbu a prodej bytů v novém
projektu bytového domu ,,Dobrovodská“, který
má charakter městského bytového domu.
Nabízíme vám 20 bytových jednotek, které se
nacházejí v pěti podlažích.
V 1. NP se nacházejí prostorné sklepy, vstupní hala, výtah,
kolárna, kočárkárna, kotelna, strojovna a další společné
prostory. Ve dvoře je situováno 14 zastřešených parkovacích
stání a 6 garáží je umístěno v suterénu. Dispoziční řešení
jednotlivých bytů je od 1+kk (nejmenší 31m2) a 2+kk (nejmenší 45,87 m2). U většiny bytů jsou balkony nebo kryté
lodžie. Dům je vybaven výtahem.
Byty budou předány klientovi zkolaudované včetně sanitárního vybavení, finálního pokrytí podlah plovoucími podlahami
či dlažbou (na přání klienta jsou možné úpravy). Ke každému
bytu náleží sklep v suterénu domu. Dostupná lokalita,
zastávka MHD a veškerá občanská vybavenost v těsné
blízkosti.
Možnost přikoupení vnějšího parkovacího stání za cenu
200 000 Kč včetně DPH nebo vnitřního garážového stání
za cenu 264 000 Kč včetně DPH.

Koupit byt nebo pronajmout? Vyplatí se
nyní stavět dům? Jak v současné době
vypadá trh s realitami? Poznamenala ho
celková krize? Na to jsme se zeptali
Anety Hanzlíkové z Hanzlíková reality.
Stojíme na prahu roku 2011, který odborníci označují
v ekonomice jako krizový. Jak myslíte, že se tyto
nepříznivé prognózy odrazí v oblasti realit?
Krize je podle mne silné slovo a nenazývala bych tak
pokles cen některých nemovitostí. Naopak dle mého názoru pomalu končí období, kdy ceny nemovitostí klesaly.
Ceny novostaveb, ceny pozemků a i panelových bytů
v atraktivních lokalitách zůstávají stejné. Pokles jsme
zaznamenali u cen panelových bytů v méně atraktivních
lokalitách a předpokládám, že tomu tak zůstane i nadále.

Na co konkrétně se zaměřuje Vaše realitní kancelář?
Naše kancelář se zaměřuje především na prodej a pronájem nových bytů, v naší nabídce samozřejmě nechybí
nebytové prostory, pozemky, rodinné domy a rekreační
objekty. V současné době máme v nabídce více než 300
nemovitostí. Kompletní, denně aktualizovanou nabídku
naleznete na www.hanzlikovareality.cz.

Rozhovor
archiv agentury Art4promotion
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nedostaly. Miss by měla reprezentovat nejen po fyzické,
ale i po psychické stránce. A co si od soutěže slibuji?
To, že se modelingu budu moci věnovat více než doposud.
Tím, že se zviditelním pomocí soutěže, budu snad mít
pracovních příležitostí více. Navíc mě děsí výskyt anorexie a bulimie všude kolem nás a ráda bych proti nim
nějakým způsobem bojovala, pravděpodobně nějakou
kampaní. Jsou to velmi nebezpečné nemoci, často
přehlížené a podceňované, a to není dobře.

Už ses někdy podobné akce účastnila?
V loňském roce jsem se účastnila soutěže Elite Model
Look a dostala jsem se až do semifinále, tímto moje
zkušenosti se soutěžemi krásy končí. V tom mám velikou
nevýhodu oproti některým finalistkám, které se účastní
podobných soutěží pravidelně.

Modelingu se věnuješ již několik let, co tě na
něm baví?

Jitka
Nováčková
Miss 2011?
A Českou Miss pro letošní rok se stává…
co třeba Jitka Nováčková z Českých
Budějovic? Tato věta by jistě potěšila
mnoho budějovických patriotů. O to,
aby plavovlasá studentka Gymnázia
Jírovcova usedla na trůn královny krásy,
se můžete přičinit také vy a v březnovém
finále 18letou krásku podpořit svými
hlasy. Chybu rozhodně neuděláte.
Půvab, šarm a rozumný pohled na svět
jí určitě nechybí a naše město by reprezentovala na jedničku, nemyslíte?
Proč ses do České Miss přihlásila a co si
od účasti v soutěži slibuješ?
Vždycky jsem si říkala, že je povrchní soutěžit v tom, kdo
je nejkrásnější. Letos se mi ale naskytla šance zahrát si
v televizní upoutávce právě na Českou Miss a poprvé
jsem o tom začala přemýšlet. Tahle soutěž není ani tak
o kráse, jako o celkovém působení a hlavně o přirozenosti.
Na castingy přišlo přes 1 000 dívek a mnoho z nich bylo
skutečně krásných – to ale bylo všechno, ty se do finále

Nemám ráda stereotyp, a modeling se stereotypem stát
nikdy nemůže, nikdy nevíte, jestli dnes na mole nezakopnete nebo jestli vám to na fotce bude slušet... Na přehlídkách si přijdu, jako bych byla herečkou, v okamžiku se
změním z obyčejné dívky v krásně upravenou (samozřejmě díky týmu vizážistů a kadeřníků), na kterou se každý
dívá, zkrátka se cítím jako někdo jiný. Focení je mnohem
namáhavější práce, tam mě těší hlavně výsledek. Na
focení mohu přijít nevyspalá, a přesto budu vědět, že na
fotce to nikdo nepozná. Focení je vlastně taková bezbolestná plastická operace :-).

Jak vypadala tvá cesta do finále?
První casting jsem absolvovala 23. 11. v Plzni, kde nás
vybrali 5 do semifinále. Casting i semifinále probíhaly
v základu stejně – dlouhé čekání, než na vás přijde řada,
a když na vás ta řada přijde, jste před porotou pár minut.
Na castingu byla nejprve promenáda ve vlastním oblečení,
dále v plavkách a večer rozhovor s porotou. Z toho jsem
měla největší strach, protože s rozhovory zkušenosti
nemám. Na semifinále, které se konalo 15. 12. v Praze,

Jitka Nováčková
Oblíbený předmět: literatura
Oblíbený sport: in-line bruslení
Oblíbená kniha: Saturnin, Kytice
Oblíbený film: Vykoupení z věznice Shawshank
Oblíbené zvíře: všechny kočkovité šelmy
Oblíbené jídlo: tatarský biftek, Kinder Bueno, Salko
Oblíbená barva: modrá
Motto: Když tě někdo srazí na zem, tak se s úsměvem znovu zvedni. Pokud budeš plakat, uděláš tak
svému nepříteli jedině radost, tak proč ho trochu
nenaštvat úsměvem? :-)
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nás bylo tuším již jen 43. Neříká se jen tak, že v Miss je
rivalita, ona tam opravdu byla cítit, ale naštěstí porota
vybrala 14 dívek, mezi kterými nic takového nevzniklo.
Ráno jsme nastoupily s volnými disciplínami, následovala
promenáda v plavkách, opět rozhovor s porotou a vyhlášení.

Čím jsi podle tvého názoru zaujala porotu?
Myslím, že mým štěstím bylo, že jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, co při rozhovoru řeknu, prostě jsem spontánně mluvila, a to bylo mé veliké plus. Nikdo není zvědavý
na to, jak slečna vyřkne připravenou odpověď na typické
otázky, tak to nefunguje. V těchto rozhovorech porota
zjišťuje, jestli a jak umíte zareagovat. Padaly otázky typu:
Ukradla jste někdy něco? a podobně.

Jak zareagovalo tvé okolí? Fandí ti rodina,
přátelé, spolužáci? Ví o tvém úspěchu?
O postupu do semifinále jsem řekla jen lidem v nejbližším
okolí a rodině, jinak jsem se snažila to držet v tajnosti.
Nechtěla jsem, aby mi lidé začali fandit, a já je pak zklamala. Zčásti se mi to utajit podařilo, ale samozřejmě se to
hodně lidí dozvědělo díky internetu. S postupem do finále
se už nijak netajím, když se mě někdo zeptá, odpovídám
popravdě. A moji blízcí mi samozřejmě fandí, vidí, že
je mým snem se modelingu věnovat, a tak mě podporují.
Přátelé a spolužáci si ze mě sice často utahují, ale to
k tomu patří a já se naštěstí umím sama sobě zasmát.

Hraješ i v klipu na Českou Miss... Je to náhoda,
nebo si vybrali dívky, které postoupily do finálové
dvanáctky?
Opravdu je to jen náhoda. Zavolali z pražské agentury, se
kterou již léta spolupracuji, a nabídli mi, jestli si nechci
zahrát ve spotu na Českou Miss. Se samotnými castingy
to nemělo nic společného, prostě jsem ráno přišla, natáčeli jsme a večer jsem odešla.

Už ses stihla seznámit s ostatními finalistkami?
Pociťuješ mezi vámi i nějakou rivalitu?
Moc příležitosti se blíže poznat zatím nebylo, protože
vyhlášení proběhlo kolem 19. hodiny večer a pak následovalo focení, rozhovory a zkoušení plavek, ale myslím
si, že porota vybrala opravdu dobře, dívky byly velmi milé
a myslím, že si navzájem přejeme úspěch. Já jim ho tedy
přeji určitě. Rivalita byla znát v semifinále, ale pravděpodobně i porota vycítila, že z některých dívek sálá
neupřímnost, a vyřadila je.

V lednu odlétáte na soustředění do Mexika, jak
se těšíš?
Ano, vyrážíme 14. ledna večer. Jestli se těším? Myslím,
že jsem spíš zvědavá, jak to bude probíhat, těším se, že
se podívám tak daleko do ciziny, ale zároveň mám
strach, protože budu v neznámém kolektivu a po nepříjemných zkušenostech vím, že na kolektivu záleží nejvíce. Navíc to samozřejmě nebude dovolená, v Mexiku se
budou fotit kalendáře, natáčet videa a podobně. Hlavně

doufám, že se vrátíme včas, přílet máme naplánovaný
na 26. ledna a já mám o dva dny později maturitní ples,
na který se těším celých 8 let :-).

Budeš se v době, která zbývá do finále, nějak
zvlášť připravovat?
Budu muset. Těsně před finále, které je v březnu, máme
asi 10denní soustředění, ve kterém se budeme učit, jak
komunikovat, choreografie, budeme podstupovat kadeřnické úpravy a pilovat, pilovat, pilovat. Začínám mít
strach, jak budu vše stíhat se školou, ale stále věřím,
že to dokážu skloubit.

Jsi připravená na to, že účast i případné vítězství v soutěži může s sebou přinést i negativní
věci jako například ztrátu soukromí, bulvár atd.?
Uvědomovala jsem si to ještě předtím, než jsem do
soutěže šla. Už teď si musím dávat pozor na to, co kde
řeknu, lidé mě poznávají a hodnotí. Navíc mám najednou
spoustu „přátel“, píší mi cizí lidé... Už i v novinách se
o mně otiskla první lež a je jasné, že nebyla poslední.
Člověk to musí brát sportovně a s nadhledem, nic jiného
s tím totiž neudělá.
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Sport

Florbalisty

povede

nový trenér
Lukš
Českobudějovický florbalový klub se v polovině
sezony dohodl na spolupráci s Liborem Lukšem.
Dvaačtyřicetiletý trenér naposledy vedl Kaplici, kde
bydlí. Se svým týmem tehdy dosáhl na 3. příčku
ve druhé lize.
„Jsme moc rádi, že se nám pana Lukše podařilo
získat. První jednání proběhla už v létě, ale dohodli
jsme se až nyní. I když dlouho žádný tým nevedl,
věříme, že jeho zkušenosti nám pomůžou udržet se
v první lize,“ uvedl šéf klubu Jiří Kratochvíl.
Lukš by měl desátému týmu ligy dodat nový impuls
a zlepšit koučink při zápase. „V posledních třech
utkáních jsme v závěru vedli, a nakonec přišli o důležité body. S příchodem nového trenéra na lavičku
by se to mělo zlepšit,“ doufá Kratochvíl. Doteď totiž
Štíři měli hrajícího trenéra: po Jiřím Kratochvílovi
dočasně vedl mužstvo útočník Lukáš Malý. „Ten se
přesune do role hrajícího asistenta,“ doplnil
Kratochvíl.

Binter se stal juniorským mistrem
Jihočech Tomáš Binter přivezl do Českých Budějovic zlatou medaili z brněnského lezeckého centra
Rajče, kde se 4. a 5. prosince konalo mistrovství
České republiky v lezení na obtížnost. V závodě
tentokrát startovali junioři spolu s muži a jejich
výsledky se započítávaly do obou kategorií. 17letý
student gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích tak navíc kromě vítězství ve své kategorii, kde
závodí prvním rokem, obsadil také skvělé čtvrté
místo mezi muži.

Junior Dvořák
na krasobruslařském poli
v Meranu stříbrný
Juniorský krasobruslař Miroslav Dvořák, svěřenec trenéra F. Pechara, získal pro českobudějovický bruslařský
klub stříbrnou medaili na mezinárodních závodech v italském Meranu.
Merano Cup, který proběhl o víkendu
18. až 21. listopadu, byl dobře obsazen
v juniorské kategorii závodníky ze
sedmi zemí. V krátkém programu Mirek zajel svůj letošní
rekord, ale volná jízda se mu již bohužel nepovedla tak
kvalitně. Proto se mu nepodařilo atakovat první místo,
takže zlato získal německý závodník Paul Fentz.

Lokotka zakončila
podzim remízou
Házenkářky Lokomotivy České Budějovice zakončily v posledním listopadovém týdnu podzimní část
I. ligy domácí remízou s Jiskrou Havlíčkův Brod.
Svého soupeře znaly z letního přípravného turnaje
na Vysočině. „Tušili jsme, jakou budou praktikovat
hru,“ řekl trenér Michal Kotvald. „Věděli jsme, že
mají dobře střílející spojky a jejich Burdová je nejlepší střelkyní ligy,“ dodal.
Samotný duel byl vyrovnaný až do konce. Skóre se
přelévalo z jedné strany na druhou a nikdo ze soupeřů nedosáhl na víc než dvoubrankový náskok.
Největší vzrušení přinesla koncovka. Lokomotiva
vždy vedla o bod, ale soupeř vzápětí vyrovnal. Za
stavu 27:27 se týmy v posledních vteřinách snažily
neudělat chybu, nikdo nechtěl prohrát o branku.
„Bod je samozřejmě dobrý, ale je to škoda, mohli
jsme bodovat naplno,“ mrzelo trenéra Kotvalda.
S kolegou Janem Reitingerem si pak posteskli:
„Naneštěstí pro nás přichází zimní přestávka ve
chvíli, kdy se po dlouhé době dostáváme do herní
pohody, jakou jsme měli na začátku soutěže.“
Českobudějovické házenkářky zakončily podzimní
část na osmém místě tabulky. Nyní je čeká zimní
pauza. Jarní část soutěže začíná 12. února.

Vyšla kniha o budějovickém hokeji
Fanoušci českobudějovického hokeje dostali krásný vánoční dárek. Právě před letošními svátky totiž vyšla nová kniha,
ve které autor Ladislav Lhota mapuje příběh českobudějovického hokeje od samotného vzniku klubu až po současnost.
V knize na čtenáře čeká detailní popis toho, jak se vyvíjel českobudějovický hokejový klub, a to od samotných začátků
přes válečné období až po současnost pod hlavičkou HC MOUNTFIELD. Publikace je doplněna o řadu cenných
historických fotografií, najdete v ní také podrobné informace o všech hráčích a trenérech, kteří klubem prošli od doby
jeho vzniku. Kniha, která čítá téměř 450 stran, je v prodeji od 5. prosince ve Fanshopu za cenu 490 korun.
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I budějovický kapitán
hraje fair play

Heslo „Fair play patří k hokeji“ je ústřední myšlenkou kampaně,
kterou 1. prosince odstartoval projekt Charty fair play v extralize
ledního hokeje. Česká pojišťovna, tradiční partner nejvyšší domácí
soutěže, chce v kampani zaměřené na hráče i fanoušky podpořit
základní principy sportovního a férového chování. Proto kapitáni
českých extraligových celků podepíší tzv. Chartu, která deklaruje
devět zásad fair play. Kapitán HC Mountfield František Ptáček svůj
podpis připojil 10. prosince před utkáním s Mladou Boleslaví.
Charta fair play v devíti bodech shrnuje základní aspekty sportovního chování směrem k soupeřům a hokejovým
autoritám včetně rozhodčích a fanouškům. Zároveň odkazuje na slavnou historii českého hokeje. „Hokej se stal
společenským fenoménem, sportem, který stojí na vrcholu žebříčku popularity, produkuje vzory pro malé i větší
sportovce, slouží k pěstování patriotismu. Právě z těchto důvodů je důležité, aby na ledové ploše i v ochozech
férovost vítězila,“ řekl Pavel Řehák, výkonný ředitel České pojišťovny. „Charta fair play sesbírá první podpisy
zástupců hráčů a předpokládáme, že další stovky a tisíce získá i od opravdových fanoušků,“ dodal Řehák.
Charta fair play se netýká jen samotných hráčů, kteří jsou vzorem pro mladé sportovce. K jejím myšlenkám se
mohou na webových stránkách www.fairhokej.cz přihlásit také fanoušci.

Jihočeským sportovcem roku

Martin Bína

Nejlepším jihočeským sportovcem roku se stal v tradiční anketě Deníků reprezentant Martin
Bína, čtvrtý z mistrovství světa cyklokrosařů v Táboře, bronzový z mistrovství ČR a vítěz
Českého poháru. Své vítězství v letošním 46. ročníku tak neobhájil krasobruslař Tomáš Verner,
jenž ovládl poslední tři ročníky za sebou. Zůstal ale v elitní desítce, a to na čtvrtém místě.
Stříbrnou příčku obsadil motocyklový závodník Jakub Smrž a třetí místo patří opoře budějovických volejbalistů Radku Motysovi.
Také v soutěži kolektivů zvítězil cyklokros: první místo obsadil Cyklo Team Budvar Tábor, na
druhé příčce skončili volejbalisté Jihostroje České Budějovice a bronz si odnesl Sportovně
střelecký klub Prachatice.
1. Martin Bína 126 (cyklokrosař Budvaru Tábor, reprezentant ČR, čtvrtý na MS, bronzový na MČR, vítěz Českého
poháru), 2. Jakub Smrž 112 (motocyklový silniční závodník z Č. Budějovic, 13. na MS v prestižní kategorii superbiků), 3. Radek Motys 109 (volejbalista Jihostroje ČB, druhý hráč ČR v bodování loňské ligy), 4. Tomáš Verner 98
(krasobruslař BK ČB, 19. na MS, mistr ČR, 1. na Velké ceně Moskvy), 5. Radoslav Myslík 87 (střelec SSK Prachatice,
mistr světa v disciplníně Colt), 6. David Čadek 85 (motorista ze Strakonic, mistr ČR a mistr Evropy v enduru třídy E3),
7. Jana Candrová 72 (triatlonistka B&H ČB, mistryně světa v dlouhém triatlonu), 8. Iveta Luzumová 66 (házenkářka
interligového Sokola Písek, česká reprezentantka), 9. František Ptáček 64 (kapitán a opora extraligových hokejistů HC
Mountfield ČB), 10. Karel Baloun 58 (plavec KIN ČB, mistr ČR ze zimního i letního šampionátu)

Volejbalisté Jihostroje lehce přehráli Brno
Poslední utkání roku 2010 vyhráli budějovičtí volejbalisté jasně 3:0, když si za necelou hodinu poradili s posledním
týmem extraligy z Brna. Celek z jižní Moravy hrál navíc s velmi mladým kádrem, nejstaršímu hráči na palubovce bylo
teprve 22 let. Budějovičtí volejbalisté ale zápas nechtěli podcenit, na podzim totiž právě s tímto týmem utrpěli nečekanou
porážku. „Připomínal jsem hráčům, že zápas bude o naší koncentraci. Vždy se těchto zápasů, kdy nás čeká, jak se
říká, povinná výhra, bojím, ale naštěstí jsme ji udrželi,“ řekl po utkání trenér Jihočechů Petr Brom.
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Krimi

Policejní akce

„Mládež“

V noci z pátku 2. prosince na sobotu 3. prosince se
v lokalitě Čtyři Dvory v Českých Budějovicích uskutečnila
bezpečnostní akce Mládež.
Policejní akce, do které bylo zapojeno přibližně dvacet
policistů z Obvodního oddělení Čtyři Dvory a z českobudějovického Oddělení hlídkové služby, byla zaměřena
na kontrolu dodržování povinností provozovatelů pohostinských zařízení týkajících se zákazu prodeje či podávání
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a předcházení páchání trestné činnosti. Policisté kontrovali také
dodržování veřejného pořádku. Během tříhodinové akce
policisté zjistili u tří osob mladších 18 let provedenou
dechovou zkouškou přítomnost alkoholu v rozmezí od
1 do 1,3 promile. Nejvyšší naměřená hodnota byla zjištěna
u teprve šestnáctileté dívky. „Policisté z Obvodního oddělení ve Čtyřech Dvorech budou v provádění akcí podobného
charakteru i nadále pokračovat,“ uvedla policejní mluvčí Regina Tupá.

Za vraždu

dvou dívek si
vyslechl doživotí
Českobudějovický krajský soud poslal Jaroslava Steinbauera za vraždu dvou mladých
dívek na doživotí za mříže. Osmatřicetiletý
muž si má doživotní trest odpykat ve věznici
se zvýšenou ostrahou. 1. prosince o tom
rozhodl předseda senátu krajského soudu
v Českých Budějovicích Ondřej Vítů.
Jeho případem se soudy všech instancí zabývaly už několikrát, Steinbauer se totiž opakovaně odvolával. Případ byl nyní nakonec
znovu otevřen kvůli změnám v trestním řádu.
Podle žalobce Steinbauer zavraždil v rozmezí
necelých dvou let v krajském městě dvě dívky.
Nejprve pětadvacetiletou Veroniku Fáčkovou,
pak šestnáctiletou Lucii Černou. Zabíjel v lednu
2003 a v dubnu 2004. Podle soudu je Steinbauer mimořádně společensky nebezpečný.
Malicherné potíže a neshody ve vztazích totiž
řešil násilím.
Steinbauer, který je ve vězení od roku 2004,
vinu od počátku popírá a požaduje zproštění
obžaloby. Proti poslednímu verdiktu se hned
odvolal. Případ tak bude znovu projednávat
Vrchní soud.

Cizinci hrozí až čtyři roky vězení,
uhodil pěstí policistu
Až čtyři roky za mřížemi může strávit 49letý cizinec, který
15. prosince v restauraci v Hroznové ulici v Českých Budějovicích
verbálně napadl policistu a poté mu dal ránu pěstí. Policii
zavolala do restaurace obsluha kvůli výtržnostem, které zde
opilý muž působil. „Výtržník skončil na policejní služebně,
protože kromě napadení policisty odmítal prokázat svoji totožnost,“ uvedla mluvčí českobudějovické policie Regina Tupá.
Nyní je obviněn z výtržnictví a násilí proti úřední osobě.

Hasiči

prožili klidný
Štědrý večer
Výjimečně klidnou štědrovečerní noc prožili tentokrát českobudějovičtí hasiči. V předchozích letech vyjížděli k požárům vánočních stromečků nebo jiným závažným událostem.
Tentokrát se Štědrý večer nesl skutečně v klidném duchu.
Podle operačního důstojníka HZS se zabývali hasiči na
Českobudějovicku jen několika technickými zásahy, jako
například otevřením uzavřených prostor a podobně.
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Kriminalisté
hledají svědky
loupeže

Neznámý muž s tmavým šátkem přes obličej
přepadl 9. ledna třicet minut po druhé hodině
ranní obsluhu baru v Krajinské ulici v Českých
Budějovicích. Se střelnou zbraní v ruce
přistoupil k baru a požadoval na barmance
vydání peněz. Třiadvacetiletá žena mu vydala
několikatisícovou hotovost. Neznámý lupič
poté i s penězi utekl pryč.
Podle dosavadních informací má přepadení
na svědomí česky hovořící muž nezjištěného
věku, vysoký asi 170 centimetrů, štíhlé
postavy.
Policisté se obrací na občany, kteří by mohli
jakoukoli informací přispět ke zjištění totožnosti pachatele loupeženého přepadení, aby
se obrátili na kteroukoli policejní služebnu
nebo přímo na linku tísňového volání 158.

Za ukradené čokolády
mu hrozí vězení
Čokolády v hodnotě přibližně 400 korun si chtěl bez placení odnést
z prodejny potravin v ulici M. Horákové 21letý mladík. U dveří ho ale
zastavili pracovníci bezpečnostní agentury, kteří jeho jednání celou
dobu pozorovali. Po příjezdu policie se ukázalo, že podezřelý muž
měl problémy se zákonem už v minulosti. Policisté případ kvalifikovali
jako přečin krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí až tříletý
trest odnětí svobody.

Řídila pod vlivem drog
Při silniční kontrole, kterou prováděli 9. prosince českobudějovičtí dopravní policisté na Rudolfovské ulici v krajském
městě, byla provedenou orientační zkouškou přístrojem Drugwipe 5 u 25leté řidičky z Českobudějovicka zjištěna
přítomnost drogy amfetamin. Za jízdu pod vlivem drog jí nyní hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až na
jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Od začátku letošního roku zaznamenali českobudějovičtí dopravní policisté v rámci pravidelných kontrol již 300
případů, kdy řidiči usedli za volanty svých automobilů po požití alkoholu, a ve více než dvaceti dalších případech
pod vlivem návykové látky.

Žena plánovala vraždu exmanžela
Dvaatřicetiletá žena z Českobudějovicka plánovala vraždu svého
exmanžela od září letošního roku. „S 31letým mužem měla osobní
neshody a neustálé rozepře ohledně vzájemné péče o děti. Žena
nabízela částku několika set tisíc korun osobě, která by jejího
bývalého manžela zlikvidovala,“ popsal ženiny úmysly mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. „V přípravě vraždy došla tak daleko, že
jisté osobě předala 10 tisíc korun jako zálohu, a to i s fotografií
manžela i popisem jeho zvyků,“ doplnil Matzner.
V této fázi ale již zasáhli kriminalisté, ženu zadrželi a obvinili
z trestného činu přípravy vraždy. Nyní jí hrozí až dvacet let vězení.
Kriminalisté zatím nechtějí zveřejnit, jak se o události dozvěděli.

Vězeň se v budějovické nemocnici pokusil o útěk
Drama se šťastným koncem se odehrálo v pondělí 27. prosince
kolem 13. hodiny na traumatologii českobudějovické nemocnice.
Vězeň začal náhle utíkat po chodbě, jeden z členů eskorty ho ale
dokázal včas zadržet. Nikdo další nebyl při zásahu ohrožen.
„V současné době celý incident prošetřujeme, ale podle předběžných výsledků z naší strany nedošlo k žádnému pochybení.

Nehoda Na Dlouhé louce
zkomplikovala provoz ve městě
Nehoda dvou aut zablokovala den před silvestrem ranní provoz v Českých Budějovicích.
Chevrolet Spark a Fiat Uno se srazily u vodárenské věže před šestou ráno tak nešťastně,
že provoz ve městě kolaboval až do půl deváté.
Třiačtyřicetiletá žena, která řídila Chevrolet
Spark, totiž dostala smyk a vjela do protisměru.
Tam se čelně střetla s vozidlem Fiat Uno,
které řídil 33letý muž. „Záchranáři oba motoristy
odvezli do nemocnice v Českých Budějovicích,“
uvedla policejní mluvčí Regina Tupá.
Příčinu nehody policisté nyní vyšetřují. Je možné,
že řidička chevroletu dostala smyk, protože jela
příliš rychle, nebo auto uklouzlo na silnici, která
byla v době nehody namrzlá a zasněžená.
Muž ve fiatu řídil střízlivý, žena kvůli zraněním
nemohla dechovou zkoušku podstoupit. Škoda
na vozidlech se odhaduje na 120 tisíc korun.
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Recepty

Vzpomínky
Švédský den

Švédské masové kuličky
Ingredience:
200 g mletého hovězího masa, olej na smažení, sůl,
150 ml mléka, 200 g mletého masa (míchané), 1 lžíce
hladké mouky, 2 vejce, 4 lžíce strouhanky, mletý
černý pepř, špetka zázvoru a mletého muškátového
oříšku, 1 cibule
omáčka: 1 kostka bujonu, 1 lžíce másla, 300 ml
mléka nebo vody, 2–3 lžíce smetany ke šlehání

Horký brusinkový punč
Ingredience:
120 ml brusinkového džusu, 30 ml rumu, 20 ml
calvadosu, 20 ml citronové šťávy, 1 celá skořice,
sušené brusinky
Postup:
Džus se skořicí a citronovou šťávou zahřejeme téměř
k bodu varu. Do silnostěnné sklenice si připravíme
trochu sušených brusinek a zalijeme je teplou směsí.
Přidáme rum a calvados. Ozdobíme jablkem a citronovou kůrou. Dle chuti podáváme s cukrem.

Postup:
Smícháme strouhanku, hladkou mouku a mléko.
Směs necháme odstát cca 10 minut. Cibuli oloupeme
a nakrájíme najemno. Do odležené směsi přidáme
maso, vajíčka a cibuli a opět pořádně promícháme.
Podle chuti směs osolíme a opepříme. Z hmoty tvarujeme malé kuličky. Na pánvi rozehřejeme olej
a kuličky v něm smažíme dozlatova. Když máme
kuličky osmažené, rozmícháme v pánvi s výpekem
máslo, přidáme vodu nebo mléko, rozdrobený bujon
a vaříme 3–5 minut. Omáčku nakonec zjemníme
smetanou.
Švédské masové kuličky podáváme s bramborami
a brusinkami.

Švédský sypaný koláč
Ingredience:
Těsto: 3 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, 1 prášek do pečiva
Náplň: 4 tvarohy, 3 vejce, 1 hrnek cukru, ½ l mléka, sáček rozinek, kůra z 1 citronu, 150 g másla
Postup:
Na plech s vyšším okrajem (nijak se neošetřuje ani
nevymazává) nasypeme ½ směsi a zarovnáme.
Nalijeme náplň a pak druhou
polovinu suché směsi. Nakonec
se na povrch pokladou tenké
plátky másla.
Pečeme v předehřáté troubě
při teplotě 200 °C
cca 30–45 min.
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James Branch Cabell (1879–1958), americký novelista: „Optimista prohlašuje,
že žijeme v nejlepším možném světě… “(dokončení v tajence)

1

2

3

15

16

19

20

22

4

5

6

8

9

10

17

23

18

24

25

28

30

29
31

35

32
36

38
41

37
40

42

43

46

49

33 34

39

45

11 12 13 14

21

26 27

44

47

48

50

51 52

53 54

55

57
60

7

61

1 Pletenec vlasů
2 Angl. číslovka
3 Iniciály Pilarové
4 Sada
5 Ruský revolucionář
6 Onak
7 Římská šestka
8 Symetrála
9 Kulečníkový úder
10 Dlouhý kabát
11 Označení čes. letadel
12 Hmotná aktiva
13 Jm. herce Baldwina
14 Zastar. vášeň
15 Pádová otázka
16 Úvaha
17 Včelí produkt / Pošuk
18 Střešní žlab
19 Ten
20 První část tajenky /
Druhá část tajenky
21 Svatební květina /
Výpravná báseň
22 Přítel člověka
23 Televizní nákupy /
Podnební pás
24 Doba v taktu / Role
25 Šelma / Hospodská kola
26 Chem. zn. antimonu
27 Francouzská spojka /
Naplňované
28 Úprava masa /
Býv. spotř. družstvo
29 Naschvály / Sudokopytník
30 Druh běžného účtu
31 Revolver / Neschopni voj. služ.
32 Roh / Druh fotoaparátu
33 Roucho
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34 Uhlovodík
35 Vyhynulý pták
36 Cizopasník / Zásobník barev
37 Vykladače snů / Značka
sport. obuvi
38 Pletený lem / Zázrak
39 Rov / Angl. krysa
40 Pobývat / Fáze kývání
41 Holčiny
42 Pltě / Bílý sport
43 Hlty / Školní dříči
44 Předložka / Italský přístav
45 Nářeč. odlišná
46 Značka nářadí / Manželka
47 Oděv / Montovaný domek
48 Muž. jméno / Údaje
49 Název písmene
50 Třetí část tajenky /
Ruský souhlas
51 Brit
52 Spojka
53 Post scriptum
54 Historický peníz /
Karetní hláška
55 Přespolní běh /
Městská knihovna
56 Přestože ne / Slovenské dráhy
57 Vůbec nic
58 Mamka
59 Americký krám
60 Zvratné zájmeno
61 Snad
62 Mír
63 Zástup

64 arze; Oul; pase; store
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