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Milí čtenáři,
únorové počasí si s námi stále hraje na schováva-
nou a po několika ochutnávkách teplého jarního
sluníčka, kdy padly i teplotní rekordy, se zase vráti-
ly klasické zimní mrazy. Všimli jste si, že přišly zrov-
na kolem Valentýna? Jako by nám chtěly ukázat, že
i v té nejkrutější zimě nás dokáže zahřát láska. To
správné obchodníky na svátek zamilovaných určitě
nezajímalo počasí, ale spíše tržby. A měli jistě ra-
dost. Podle statistik z loňského roku stoupl prodej
květin v České republice při valentýnském svátku
o třicet procent a prodej čokolády dokonce o sto
čtyřicet procent. Letošní výpočty se asi příliš lišit
nebudou. 
Pokud už máte dost zatažené oblohy a teplot kolem
nuly, můžete se inspirovat výletem finalistky České
miss Jitky Nováčkové, která se před několika týdny
vrátila z desetidenního soustředění v Mexiku. Podle
svých slov si sluníčka, blankytné oblohy, pláží
a koupání užila dosytosti. O jejích zážitcích z této
exotické destinace se více dočtete v rozhovoru.
Příznivce sportu zase u srdce zahřejí úspěchy volej-
balového a hokejového klubu z našeho města.
U obou to v této chvíli vypadá zcela jistě na play-off,
a každý správný fanoušek už teď jistě v duchu sní
o metách nejvyšších a následných oslavách. Budě-
jovický hokej neponechal nic náhodě a poslední
lednový den přivedl do Budvar Arény skvělou posi-
lu. Až na ulici potkáte obránce Jiřího Vykoukala,
vězte, že zde není na výletě, ale poznává město, za
které nyní bojuje v hokejové extralize. Po dvanácti
letech v dresu pražské Sparty to byla změna náhlá
a nečekaná, ale jak sám říká, takový je život. Se
změnami příjemnými i takovými, bez kterých by-
chom se raději obešli, se setkáváme všichni, a ně-
kdy častěji, než je nám milé. Ať se vám tedy daří
z každé změny získat to nejlepší!
Hezké únorové čtení…
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Budvar nově nabízí
i 20litrové sudy
Na světlém i tmavém točeném pivu Budweiser Budvar si
nyní budou moci pochutnat také zákazníci v menších res-
tauracích nebo kavárnách, kde se zatím prodávalo jen
lahvové pivo. Budějovický pivovar totiž rozšířil svou nabíd-
ku a na trh uvedl nové sudy s objemem pouhých 20 litrů.
Ty se podle tiskového mluvčího pivovaru Petra Samce do-
sud používaly pouze pro dodávky nealkoholického piva.
„Nabídku piva v malých dvacetilitrových sudech uvítají
především majitelé restaurací, které se potýkají s dlou-
hodobým poklesem spotřeby čepovaného piva. Menší
sudy jim pomohou v tom, aby mohli podávat skutečně
čerstvé pivo v nejvyšší kvalitě,“ řekl vedoucí oddělení
tuzemského prodeje Budějovického Budvaru Martin
Hořejš. „Očekáváme, že menší sudy osloví i majitele
restaurací zaměřených na kvalitní gastronomii nebo ka-
várny. Tam jsme dosud kvůli menší spotřebě dodávali
jen pivo v lahvích,“ doplnil Hořejš.

Sbírka vyřazených
autolékárniček
pro Keňu pokračuje
Sbírka starých autolékárniček, které poputují do ne-
mocnice Itibo v africké Keni, se u veřejnosti setkala se
značným ohlasem. „Původní termín pro skončení výbě-
ru byl konec ledna,“ řekl náměstek primátora Petr Pod-
hola. „Pro mimořádný ohlas veřejnosti se ale sbírka
prodloužila.“ Do akce se aktivně zapojili nejen jednotliv-
ci, ale i celé firmy, například Městská policie České Bu-
dějovice, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
Městský úřad Zliv nebo Červený kříž Libín.
Českobudějovické středisko humanitární organizace
ADRA, které akci spoluorganizuje, se proto rozhodlo
termín ukončení sbírky posunout na 28. února, podle
situace se pak zváží její možné prodloužení až do břez-
na. Z vyřazených autolékárniček, které již od 1. ledna
2011 nesplňují předpisy o silničním provozu, mohou li-
dé odevzdávat chirurgické rukavice a neotevřený obva-
zový materiál, jako jsou obinadla, fáče, gázové čtverce,
náplasti a trojcípé šátky. „Zbytek obsahu, např. nůžky,
léky, dezinfekce, zaškrcovadla nebo roušky, nemůže již
být použit, z lékárniček jej proto vyndejte,“ upozornila
tisková mluvčí budějovického magistrátu Jitka Welzlová.
Doporučenou část obsahu lékárniček je možné ode -
vzdávat v českobudějovických obchodních centrech
IGY, Géčko nebo Mercury. Sběrné místo funguje také
v recepci Domova pro seniory Máj.

Bazilika
dostala výpověď,
kulturní program
zajistí firma CPI
Zpěváci Glen Hansard, Dan Bárta, zpěvačka Iva Bittová
nebo brněnské divadlo Husa na provázku. Osobnosti
i soubory zvučných jmen dokázala během svého sedmile-
tého působení nabídnout obecně prospěšná společnost
Bazilika. V počátcích se kulturní programy odehrávaly
v kulturním prostoru Solnice v České ulici, později měli li-
dé k dispozici ještě druhou scénu pod střechou nákupního
centra IGY. 
Zatímco klub Solnice loni v prosinci z ekonomických důvo-
dů ukončil svou činnost, Bazilika měla v plánu mnoho am-
biciózních projektů i pro tento rok. Čáru přes rozpočet však
ředitelce Evě Čepičkové udělal nový vlastník nákupního
centry IGY, kterým je od podzimu firma CPI miliardáře Ra-
dovana Vítka. Bazilika totiž dostala k 28. únoru výpověď.
Důvodem jsou dluhy na nájemném. „Podle mých informací
to je záminka,“ uvedla Čepičková. „K datu 17. ledna došlo
k vyrovnání všech vzájemných pohledávek. Momentálně
dlužíme dvacet pět tisíc korun, které ještě nejsou po splat-
nosti,“ řekla Čepičková.
Bazilika pro tento rok nasmlouvala kulturní a vzdělávací
akce v celkové hodnotě pět a půl milionu korun. Původně
plánovaný program by měl po výměně provozovatele po-
kračovat jen s malými změnami. „Věříme, že budeme
schopni českobudějovickým divákům i návštěvníkům měs-
ta nabídnout atraktivní program,“ uvedla mluvčí společ-
nosti CPI Michaela Winklerová.
Vedení CPI Group zaměstnalo několik lidí z týmu Baziliky,
kteří zajistí naplánovaný program včetně dohodnutých
maturitních plesů. „Náhlá změna by byla nepříjemná pro
všechny strany. Proto se firma CPI pokusila o dohodu. Po-
lovina týmu Baziliky proto do června letošního roku pře-
chází pod hlavičku CPI a zajistí realizaci kulturní i komerč-
ní činnosti,“ komentoval situaci dosavadní dramaturg Bazi-
liky Jiří Grauer. I nadále se zde budou konat maturitní
plesy, pokračuje provoz ateliérů, kurzy a také část kulturní-
ho programu. 
„Od pondělí 14. února opět otevřeme prodej vstupenek na
velkou část březnového programu. Ve stejný den bude de-
finitivně jasné, které z dalších naplánovaných akcí se us-
kuteční,“ upřesnil Jiří Grauer.
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Návrh na přestavbu DK Slavie
soutěží o Cenu Petra Parléře
České Budějovice budou společně s dalšími osmi městy z Česka soutěžit
o Cenu Petra Parléře. Stejnojmenná pražská společnost vyzvala na za-
čátku roku 2011 zástupce více než tří set měst k předložení námětů na
úpravu veřejných prostranství, historických budov a koupališť. Krajská
metropole se nominačního kola této urbanisticko-architektonické soutěže
zúčast nila s návrhem na přestavbu historické budovy Domu kultury Slavie
a prošla do nejužšího výběru. O vítězství v soutěži se utká s Jičínem, Kla-
tovy, Mostem, Rousínovem, Šumperkem, Třeboní, Vodňany a Zábřehem
na Moravě. Výsledky budou známy 1. března. 
„Těší nás, že jsme se prosadili,“ řekla náměstkyně českobudějovického
primátora Ivana Popelová. „Společnost Petra Parléře osloví architekty
z celé republiky, a pokud se jim bude líbit náš námět, můžeme se dočkat
kromě studie nové podoby historického domu třeba i názorů, jak ho pro-
vozovat,“ uvedla Popelová. Vedení města by ve Slavii chtělo obnovit
spolkový, kulturní a společenský život.
Obecně prospěšná společnost Petra Parléře funguje v České republice již
sedm let. Pořádá odborné konference, semináře, vzdělávací projekty a pa-
tří k největším domácím organizátorům architektonických soutěží. Jejím
cílem je to, aby se architektura stala v českých zemích veřejným zájmem. 

Budějovičtí neurochirurgové
použili jako první unikátní implantát
Nemocnice v Českých Budějovicích si připsala úžasné prvenství. Zdejší neurochi-
rurgové jako první v celé republice provedli u dvou lidí unikátní náhradu části le-
beční kosti s pomocí implantátu nové generace. Revoluční lékařská metoda tak
vrátila oba pacienty zpět do plnohodnotného života bez následných fyzických
a estetických omezení. 
Nový implantát se používá u lidí po úrazech či nádorových onemocněních. „Mimo-
řádnost operace spočívá v použití hydroxyapatitu jako materiálu pro výrobu implan-
tátu,“ řekl zástupce primáře neurochirurgického oddělení Vladimír Přibáň. Minerál,
ze kterého je náhrada vyrobena, je přirozenou formou vápníku a fosforu a před-
stavuje hlavní neorganickou složku kostí a zubů. Z chirurgického hlediska není po-
dle Přibáně operace nijak složitá, trvá zhruba hodinu. Obrovský posun ale znamená nový implantát pro pacienty, protože vý-
razně snižuje výskyt komplikací, zejména zánětlivých, a z kosmetického hlediska je naprosto dokonalý,“ zdůraznil Přibáň. 
Lékaři dosud pro podobné zákroky používali vesměs cizorodé materiály, které zakryly otvor v lebce, ale se sousední kostní
tkání se nespojily, nová náhrada se oproti tomu postupně změní na vlastní kostní tkáň pacienta. Ve světě se podobná opera-
ce provádí již několik let. „Na západ od Aše dostalo nový implantát asi patnáct set pacientů,“ řekl primář neurochirurgického
oddělení Vladimír Chlouba. 
Významnou součástí nového typu zákroku je CT vyšetření, podle jehož výsledků se vytvoří 3D model lebky pacienta, především
pak defektu, který je třeba napravit. Podle něj pak specializovaná firma vytvoří implantát z biokeramického materiálu. Použití limi-
tuje cena materiálu, která se u nás v současnosti pohybuje kolem dvou set padesáti tisíc korun, což je dvoj až trojnásobek oproti
ceně ostatních materiálů. „Případů, které bychom takto mohli operovat, máme pět až patnáct za rok,“ uvedl Chlouba.

Lidé na dávkách
si mohou přivydělat
úklidem města
V Českých Budějovicích je přibližně šest
set lidí, kteří pobírají dávky v hmotné nou-
zi. Pracovnice odboru sociálních věcí pro-
střednictvím ankety oslovily 297 osob, kte-
ré mohou prospěšné práce vykonávat,
a zjistily, že téměř 200 osob je ochotno tyto
práce vykonávat. Zapojit se tak v budoucnu
mohou například do úklidu města nebo li-
kvidace černých skládek. „Zkusíme, jestli
to bude fungovat,“ uvedl primátor Juraj
Thoma. Organizace práce ale podle něj
nebude zcela jednoduchá. 
Institut veřejné služby začal v České re-
publice fungovat v roce 2009 a týká se
dlouhodobě nezaměstnaných, kteří pobíra-
jí příspěvek na živobytí déle než půl roku.
„Pokud se částka 3 126 korun nemá snížit
na úroveň existenčního minima, musí jed-
notlivec odpracovat dvacet hodin měsíčně.
Jinak dostane dávku ve výši 2 020 korun.
Pokud ale požadovaných dvacet odpraco-
vaných hodin navýší o dalších deset, získá
celkem 3 679 korun,“ vysvětlil možnosti vý-
dělku pověřený tajemník magistrátu Václav
Suchopár.
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Podle lednového internetového průzkumu agentury SANEP se z ministrů vlády
premiéra Petra Nečase největší důvěře těší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, kte-
rému věří více než polovina lidí. 

JUDr. Jiří Pospíšil



V následujících měsících jej čeká nelehká bitva, obhájit ob-
čanský zákoník proti kritikům. V průběhu roku se ukáže,
jestli se mu to podaří: zákoník, jednu z nejdůležitějších pro-
měn českého práva, totiž čeká ostrý test ve sněmovně.
„Jestli si někdo myslí, že by napsal mnohem lepší zákon,
než je tento, tak žije ve velké iluzi,“ tvrdí Pospíšil. I přes vel-
kou pracovní vytíženost si ale šéf resortu spravedlnosti na-
šel první únorový víkend čas a podpořil krajskou organizaci
ODS v Českých Budějovicích. Na ideové konferenci promlu-
vil o reformě justice a zodpověděl dotazy přítomných, které
se týkaly současné situace na plzeňských právech i dalších
aktuálních témat.

Pane ministře, jaký je Váš vztah 
k našemu regionu?
Já jezdím do jižních Čech relativně často, mám tento kraj,
který sousedí s mým Plzeňským, velmi rád, protože je krás-
ný a mám zde celou řadu přátel. Za všechny budu jmenovat
alespoň paní Hanu Jirmusovou, která řídí Egon Schiele
centrum v nedalekém Českém Krumlově. To také předzna-
menává většinu mých soukromých cest do jižních Čech,
většinou mířím právě do Českého Krumlova, například po-
kud je zde nějaká zajímavá výstava, pokud je to jen trochu
možné, nenechám si ji ujít. Mé vazby k tomuto regionu jsou
tedy velmi silné.

Tentokrát Vás ale do Českých Budějovic
přivedly pracovní záležitosti…
Ano, první únorovou sobotu jsem se zde zúčastnil ideové
konference regionální ODS. Velmi si vážím toho, že jihočeští
kolegové připravili takto silnou konferenci, kde se vedla vel-
mi věcná a prospěšná debata o aktuálních problémech vlád-
ní politiky, o tom, jaké reformy chce vláda prosadit. Zaznělo
také mnoho dalších významných témat. 

Pokud se právě nezabýváte politikou, 
jak trávíte svůj volný čas?
Jak je na mé postavě vidět, velkou část svého volného času
věnuji dobrému jídlu, nejraději ve společnosti svých přátel,
neboť jsem velmi společenský člověk a rád se obklopuji lid-
mi, se kterými se cítím dobře. Setkávání s přáteli patří k vel-
mi významným okamžikům mého života. Kromě dobrého jíd-
la si také obrazně řečeno rád vychutnávám výtvarné umění.
Dá se říct, že je to pro mě po mnohdy vyčerpávajících pra-
covních dnech jistá forma psychorelaxace.

Máte nějaké oblíbené období nebo svého
favorita mezi umělci?
Ne, nemám v tomto směru nijak vyhraněný vkus. Jde mi spí-
še o umění jako celek, hodnotím, jak na mě esteticky půso-
bí, není pro mě důležitý autor ani doba, ve které dílo vzniklo. 

Mluvil jste o zálibě v dobrém jídle, které
pokrmy patří mezi Vaše nejoblíbenější?
Tady se naopak musím přiznat, že na rozdíl od umění svého
favorita mám a je to jednoznačně italská kuchyně. Mnoho
mých přátel totiž žije v Itálii, jedna z mých nejlepších kamará-
dek do této země emigrovala ještě za bývalého režimu
a dnes má ve střední Itálii svou restauraci. Vždycky když

mám volno a jsem v Itálii, snažím se ji navštívit. Mám tedy
štěstí na takového „gastronomického agenta“, který mi zpro-
středkovává kontakty například i na italské vinaře a podobně.
Díky tomu mám tedy bezprostřední styk s italskou kuchyní.

Vy sám se také někdy pouštíte do vaření?
Ano, občas také vařím. Musím se pochlubit, že zrovna ne-
dávno jsem v jednom televizním pořadu vařil, shodou okol-
ností právě recept z italské kuchyně. Já osobně nejraději při-
pravuji jednoduchá jídla, upřednostňuji kvalitní suroviny.
Když je chvilka času, tak si uvařím špagety al dente, po ital-
sku, a k tomu si dám dobrou masovou směs. Ale přiznám
se, že úplně nejraději mám špagety pouze s olivovým ole-
jem a česnekem. V jednoduchosti je krása. 

Kdo je JUDr. Jiří Pospíšil
Současný ministr spravedl-
nosti se narodil 24. listopa-
du 1975 v Chomutově. V ro-
ce 1999 ukončil studium na
Právnické fakultě Západo-
české univerzity v Plzni, po-
té pracoval jako advokátní
koncipient. V roce 2000 se
vrátil na fakultu jako odbor-
ný asistent katedry správní-
ho práva. O dva roky později úspěšně složil rigorózní
zkoušku a stal se doktorem práv.
Politice se věnuje od roku 1998, kdy se aktivně spolu-
podílel na založení regionálního sdružení Mladých kon-
zervativců v Plzni, později se stal jeho předsedou. V ro-
ce 1998 vstoupil do ODS a v roce 2000 byl zvolen za-
stupitelem nově vzniklého Plzeňského kraje. V roce
2003 byl ustanoven stínovým ministrem spravedlnosti
ODS. Krátce nato se také stal členem konzultativního
poradního orgánu prezidenta republiky pro oblast práva
a legislativy.
Působí jako předseda Regionálního sdružení ODS
Plzeňského kraje a je také členem Výkonné rady ODS.
Od roku 2006 do roku 2009 působil ve funkci ministra
spravedlnosti ČR. 
V roce 2010 byl jako lídr plzeňské kandidátky ODS již
potřetí zvolen do Poslanecké sněmovny, zároveň stál od
roku 2009 do roku 2010 v čele Právnické fakulty ZČU. 
Od července 2010 znovu usedl do křesla ministra spra-
vedlnosti. 
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Jihočeské muzeum
čeká rozsáhlá rekonstrukce

Jihočeské muzeum čeká v následu-
jících letech rozsáhlá rekonstrukce.
O historii celého záměru, financová-
ní i budoucích vyhlídkách jsme ho-
vořili s ing. Františkem Štanglem,
krajským radním pro oblast kultury.

Historická budova muzea v krajském městě
byla postavena na přelomu 19. a 20. stol.
a téměř nepřetržitě sloužila potřebám
muzejníků. Kdy jste začali mluvit o potřebě
rekonstruovat tento objekt?
Plánovaná modernizace vyplynula z potřeb a stavu budovy
muzea, dlouhodobě tam totiž nebylo investováno. Některé sta-
vební prvky, například okna, jsou tam původní a opravdu je
tam celá řada problémů, které způsobují, že dnes muzeum
není ve stavu, kdy by mohlo nějakou delší dobu fungovat bez
zásadní investice. O rekonstrukci jsme v podstatě hovořili již
v momentě, kdy jsme objekt v minulém volebním období na-
kupovali od magistrátního města České Budějovice. Objekt
v tomto stavu už nebyl dlouhodobě udržitelný. Na muzeu je jen
pěkně opravená fasáda a zčásti střecha, ale ty ostatní kon-
strukce a sítě dlouhodobě opravovány nebyly. 

Modernizace muzea je vyčíslena na více než
90 milionů korun, jak ji chcete financovat?
V momentě, kdy jsme se pro takto velkou investici rozhodli,
musíme samozřejmě respektovat, že jsou tam určitá omezení
daná zákonem, například zabezpečovací systémy, samozhá-
šecí systémy a mnoho dalších věcí, které tu rekonstrukci pro-
dražují, respektive zvyšují její náklady, tak aby odpovídala plat-
né legislativě a všem současným standardům. Snažili jsme se
proto získat také nějaké vnější zdroje, opakovaně jsme napří-
klad žádali o finance z Regionálního operačního programu.
V těchto žádostech jsme vždy zvyšovali podíl financování kraje
a zmenšovali částku, o kterou jsme žádali, ale bohužel se nám
nepodařilo získat dostatečné ohodnocení tak, aby naše žádost
byla vybrána k financování, a bohužel k 31. lednu jsme dostali
zprávu, že jsme neuspěli ani při našem posledním pokusu. 

Jak si vysvětlujete neúspěch vaší žádosti?
Hodnocení projektů má určitou míru subjektivity, já musím
říci, že mně by se jako hodnotiteli velice líbila investice do
veřejného objektu, trochu nás to samozřejmě překvapilo.
Nicméně mně nepřísluší hodnotit práci hodnotitelů.

Současná situace je tedy taková, že Jihočeský kraj
uhradí celou rekonstrukci ze svých prostředků…
Ano, je to tak. My v této chvíli máme k dispozici 64 milionů,

Budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích postavená na přelomu
19. a 20. století se konečně dočká modernizace a rozšíření výstavních prostor. Po
rekonstrukci volají také depozitáře a badatelny, které již nevyhovují současným
požadavkům. Většina výstav se teď koná jen ve vitrínách na omšelých chodbách. 



Jihočeský kraj, který muzeum zřizuje, chce v letošním roce
zahájit jeho rekonstrukci za více než 90 milionů korun. „Mu-
zejní budova modernizaci nutně potřebuje, všechno v ní už
dosluhuje,“ uvedl krajský radní pro kulturu a památkovou pé-
či František Štangl. Nové prostory by lidé mohli navštívit
znovu na počátku roku 2013, kdy by měla plánovaná rekon-
strukce skončit. 
„Většinu z nákladů spolkne výměna desítek atypických oken
a rekonstrukce veškerých energetických a technologických
sítí a následně omítek, možná fasády. Rozšíření výstavních
prostor pak bude umožněno přesunem administrativních pra-
covišť a badatelen do nově vybudovaných místností v pod-
kroví muzea. Následovat bude modernizace expozic,“ řekl ře-
ditel muzea Pavel Šafr. Do jednoho ze tří největších sálů se
přestěhují pokladny, návštěvníci se mohou těšit na novou ka-
várnu a obchod. K dispozici bude nově také bezbariérový
vstup do muzea, a to ze Senovážného náměstí, který byl pů-
vodně vybudován jen pro vzácné návštěvy a nyní je uzavřen.
Modernizace budovy měla původně začít již po skončení
úspěšné výstavy financované z Evropské unie Klosterman-
nova Šumava na podzim roku 2009, kterou zhlédlo více než
70 000 lidí. Kraj, který je vlastníkem muzea, totiž počítal
s dotací z evropských fondů. Ta měla pokrýt zhruba dvě tře-
tiny nákladů z odhadované 90milionové částky. S žádostí ani
napodruhé neuspěl, nakonec zřejmě uhradí celou investici
z vlastní kasy a z rozpočtu muzea.
„Pro letošní rok zastupitelé na rekonstrukci schválili v roz-
počtu 38 milionů korun a dále bude použito 26 milionů korun
převedených z loňského roku, tedy celkem 64 milionů,“
uvedla mluvčí krajského úřadu Kateřina Koželuhová. Výbě-
rové řízení na dodavatele kraj vypíše v prvním čtvrtletí. 
Se stěhováním muzejních sbírek, které byly v Dukelské ulici
na jednom místě více než 100 let, začali zaměstnanci již

v minulém roce. Ve skladech historického objektu se nachá-
zí  sochy, kameny, brouci nebo rozsáhlé sbírky skla a kera-
miky. Do náhradních prostor putují i předměty větších roz-
měrů, jako třeba nábytek či obrazy z národopisné expozice.
Před příchodem stavbařů zde musí zůstat jen holé zdi. Cel-
kem se z muzea vystěhuje přes 450 tisíc exponátů. Zaměst -
nanci muzea přesunou své aktivity například do areálu ko-
něspřežky, kde chtějí rozšířit výstavní prostory, a na tvrz
Žumberk.
„Neexistuje tak velká budova, kam se všech 39 zaměstnan-

ců z Dukelské vejde. Máme proto tři náhradní prostory. Jde
o bývalé Pozemní stavby, areál nemocnice – zadní vilu až
skoro u papíren a část lidí přejde do našich depozitářů v uli-
ci L. Schneidera,“ vysvětlil Šafr. 
Pokud vše půjde podle plánu, stavební práce v muzeu by
měly začít na začátku letních prázdnin. 

což jsou prostředky, které jsme měli rozpočtovány pro rekon-
strukci muzea na rok letošní, a prostředky, které jsme měli
k dispozici v roce minulém. V rozpočtovém výhledu je také
38 milionů na investice do objektů organizací zřizovaných
krajem v oblasti kultury pro rok 2012. Předpokládáme, že
podstatná část této částky půjde na rekonstrukci muzea.

Než bude rekonstrukce muzea zahájena, musí
ještě proběhnout výběrové řízení, ve kterém kraj
vybere firmu, která celou modernizaci provede.
Neobáváte se v této souvislosti zbytečných
průtahů?
Tak samozřejmě takové obavy mohou zaznít. Já ale myslím,
že s výběrovým řízením nám pomůže příslušný odbor kraj-
ského úřadu, který s tím má poměrně bohaté zkušenosti. Ale
výběrové řízení musí proběhnout v souladu se zákonem, kte-
rý zaručuje i určité opravné mechanismy, například možnost
neúspěšných firem se odvolat. V mnoha případech se i při
dobré vůli stává, že neúspěšní žadatelé o zakázku nebo po-
tenciální dodavatelé se odvolávají proti rozhodnutí dodavate-
le, to se samozřejmě může stát i tady. V konečném důsledku
by to mohlo znamenat nějaké pozdržení prací, ale na druhou
stranu si myslím, že to není až tak podstatné. Důležité je, že
zastupitelstvo i rada deklarují vůli opravdu investici do muzea
zrealizovat, včetně toho, že ta investice bude celá „za své“. 

Co se tedy děje v budově nyní?
Čas, který nyní do zahájení rekonstrukce zbývá, muzejníci
využívají ke stěhování, neboť takový objekt se nedá odpoví-
dajícím způsobem vystěhovat za pár dnů nebo týdnů. Je tře-
ba na tom pracovat dlouhodobě, tak aby sbírky byly uloženy
kvalitně, aby byly dobře zabezpečeny a také abychom měli
dobře zdokumentováno, kde co je. 

Až bude rekonstrukce hotová, myslíte si, že má
šanci muzeum fungovat dalších sto let, jako tomu
bylo nyní?
To se neodvážím tvrdit. Ten hlavní objekt předpokládám ano.
V muzeu byly během minulého století provedeny některé ve -
stavby, výtahové šachty apod., většinou to byly zásahy velmi
nešetrné. Součástí této rekonstrukce bude očištění od těch to
z památkového i uživatelského hlediska vadných zásahů.

Co si slibujete od muzea „v novém kabátě“?
Předpokládáte, že se zvýší jeho návštěvnost?
To je jednoznačně naše ambice, ale domníváme se, že zvýší
i komfort návštěvníků a kvalitu expozic jako takových. Chtěli
bychom také vystěhovat kanceláře, a zvýšit tak rozsah vý-
stavních prostor. Změní se třeba i dispozice vchodu, nově se
bude do budovy vcházet ze Senovážného náměstí, jako to-
mu bylo původně. 

Z historie Jihočeského muzea
První muzejní sbírky byly v Českých Budějovicích zpřís-
tupněny veřejnosti na jaře 1877 v domě U Tří korun vedle
městské radnice. Četné dary místních občanů i krajanů
podnítily výstavbu nové muzejní budovy.
Monumentální objekt vybudovaný v letech 1899 až 1901
v historizujícím novorenesančním slohu byl veřejnosti
zpřístupněn v roce 1903. Kromě stálých expozic přírody,
pravěku a středověku muzeum každoročně pořádá i krát-
kodobé tematické výstavy, uskutečňuje přednášky a další.
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„Jsem rád, že nový rok zahajujeme právě výstavou děl ta-
lentovaného umělce, který přes mladý věk má za sebou řa-
du zkušeností,“ svěřil se ředitel Alšovy jihočeské galerie Lu-
bomír Bednář. „O tom, že je všestranným umělcem, svědčí
nejen jeho malířské a sochařské dovednosti, o kterých se
můžete přesvědčit u vystavovaných děl ve Wortnerově do-
mě, ale také jeho působení v hudebním světě.“ 

Práce na Caisově dvanácté samostatné výstavě začala před
půl druhým rokem a vedle Milana Caise se na ní podíleli ku-
rátoři Karel Babíček a Martin Vaněk. Ve Wortnerově domě
jsou k vidění objekty, instalace, sochy, ale také obrazy vznik-
lé kombinací tisku s malbou. Podle autorových slov se spolu
s kurátory výstavy zaměřili na dvě období. „Na úplnou sou-
časnost, kde pracuji například s motivem klasické magneto-
fonové kazety a stále žijících vzpomínek, a na úplnou minu-
lost, kde zase představuji své sochy a objekty ještě třeba ze
studia na pražské AVU,“ vysvětluje Cais. „Dalo by se mluvit
o výseku dvou cest. Jedna cesta směřuje k mojí rané tvor-
bě, druhá k současnosti. S trochou nadsázky je možné říct,
že je to jakýsi průřez mojí tvorbou,“ shrnuje umělec. 

Cyklus Peřiňák
Magnetofonové kazety v nadživotní velikosti Cais vytvořil
z nábytku, který měl kdysi ve svém dětském pokoji. Když se

jej rodiče rozhodli zlikvidovat, chtěl nějakým způsobem za-
chránit své vzpomínky. Právě na peřiňáku polepeném samo-
lepkami, které získal výměnou za „céčka“, stál magnetofon,
z nějž se linula hudba jeho velkých vzorů. „Tyto hudební no-

Kultura10

Výstava 
Milana Caise se zaryje „Pod kůži“

Kazety z peřiňáku, blikající útvar vyrobený z koženky vagonu metra, nemocná so-
cha, které se z hlavy line píseň skupiny Radiohead. I tak vypadá výstava Pod kůží
sochaře, výtvarníka, scénografa a zároveň bubeníka a zpěváka hudební skupiny Ta-
ta Bojs Milana Caise, kterou připravila Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s ji-
hlavskou Oblastní galerií Vysočiny. Caisovu tvorbu si můžete prohlédnout ve Wort-
nerově domě v Českých Budějovicích až do 20. března denně od 9 do 17 hodin. 

Archiv Alšovy jihočeské galerie
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siče jsou pro mne artefaktem symbolizujícím osmdesátá lé-
ta, v nichž jsem dospíval. Jsou to krásné předměty, navíc
podle mě zaznamenávají zvuk daleko líp než dnešní empé-
trojky, které zplošťují zvuk,“ vysvětluje umělec.

Součástí cyklu jsou také čtyři autorovy nejoblíbenější kazety
(Hendrix, Zappa, Reed a Cole, Bowie) zakomponované
v odřezcích dřeva, které zbyly při tvorbě velkých kazet. „Dí-
val jsem se na tu hromadu dřeva a některé ty zbytky měly
neuvěřitelně zajímavé tvary,“ říká Cais. 

Vlající vzpomínky
Magnetofonové kazety jsou součástí i další instalace. Tento-
krát je pověsil na oblouku na zeď jedné klenby galerie a je-
jich pásky díky větráku skrytému za rohem vlají. Zde Cais
využil variabilitu prostoru, která jej podle jeho slov fascinuje.
„Trochu jsem se toho na začátku bál, ale členitost této gale-
rie se nakonec stala výhodou, pásky visí volně dolů a fungu-
jí jako závěs,“ říká Cais.

Vesmírná odyssea
U vstupu do galerie je nainstalován kosmonaut v nadživotní
velikosti. „Inspiroval mě film 2001: Vesmírná odyssea Stan-
leyho Kubricka, který považuji za nadčasové veledílo a zá-
klad sci-fi žánru,“ vyznává se umělec. „Ventilátory vhání do-
vnitř vzduch, což navozuje pocit neustálého pohybu.“

Rytmus vně a uvnitř mě
Rozměrná dřevěná instalace je nejstarší věcí na výstavě,
pochází z roku 1997. Jde o část Caisovy bakalářské práce
z AVU. „Je to vlastně zhmotněná rytmická partitura. Na
přední straně sochy je notový záznam základního bubenic-
kého rytmu, který hraju už 20 let,“ vysvětluje umělec.

Cyklus Tátomam
Tato série zachycuje tři dvojice, tři páry, budoucí matku a ot-
ce. Výsledný obraz vznikl překrytím tváří dvou bytostí. „Je až
zarážející, jak to působí divně. A ta divnost se mi líbí, jde
o hledání podoby našeho dítěte tím nejbanálnějším způso-
bem: vezmete dva negativy, dáte je přes sebe, spojíte oční
panenky a vznikne takový divnochlap a divnoženomuž,“ ko-
mentuje své dílo Cais. 

Kdo je Milan Cais
Milan Cais vystudoval Akademii výtvarných umění
v ateliérech Huga Demartiniho, Jindřicha Zeithammela
a Jiřího Davida. K jeho nejznámějším počinům patří
Noční hlídač, který byl roku 2000 instalovaný na střeše
Goethova institutu v Praze, nebo výstava 9+6 uspořá-
daná v pražské Galerii kritiků. Roku 1988 spoluzaložil
skupinu Tata Bojs, v níž působí jako skladatel, zpěvák,
bubeník, výtvarník, scénograf a producent, se skupinou
natočil osm alb.

Archiv Alšovy jihočeské galerie

Archiv Alšovy jihočeské galerie
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Vajgl Jihočeského divadla
se stal Počinem roku
Bachařský thriller Vajgl činohry Jihočes-
kého divadla získal na 16. ročníku pře-
hlídky mimopražských profesionálních
scén České divadlo cenu Počin roku.
Ředitel divadla Jiří Šesták společně
s režisérem Janem Jirků, dramaturgyní
Adélou Balzerovou a šéfem činohry
Martinem Glaserem převzal toto vý-
znamné ocenění z rukou Livie Klauso-
vé a Miroslava Donutila 6. února na No-
vé scéně Národního divadla v Praze.
„Jsem přesvědčen o tom, že živé a mo-
derní současné divadlo se bez nových
her dělat nedá, přestože skoro vždy vy-
volávají u publika kontroverzní reakce,
tím spíš, když se týkají neuralgických
bodů naší historie nebo současnosti,“ řekl Martin Glaser.
Hra Vajgl vznikla na objednávku přímo pro Jihočeské divadlo a jeho
herce. Tematicky vychází z politických procesů 50. let 20. století.
Příběh je inspirován povstáním v borské věznici, jehož výsledkem
byly vraždy tří nevinných lidí za inscenování vzpoury, kterou však
nikdo nechystal. Diváci ale poněkud kontroverzní téma neocenili.
Vajgl, který měl premiéru 1. dubna 2010, má v posledních únoro-
vých dnech již po necelém roce derniéru, lidé na hru totiž nechodí.
Pro Jihočeské divadlo je toto ocenění již druhým úspěchem v pře-
hlídce České divadlo. V roce 2008 získala zdejší činohra cenu za
nejpozoruhodnější umělecký počin za Nebezpečné vztahy od
Ch. Hamptona v režii Martina Glasera.

Lásky 
hra osudná
v DK Metropol
Daniel Bambas, Pavel Batěk a Bára Munzarová
jsou protagonisty známé hry bratří Čapků Lásky
hra osudná, kterou můžete vidět 2. března od
19 hodin v Divadelním sále DK Metropol. 
O přízeň krásné Isabelly mezi sebou soupeří
u jedné herecké společnosti hromotlucký Trivalin
s intrikánem Gillesem. Autoři s humorným nadhle-
dem vyobrazili zkoušení nové hry od napsání až
k premiéře a realitu za jevištěm – vztahy panující
mezi herci, režisérem, autorem i množství těžkos-
tí provázejících vznik každé divadelní inscenace,
nechybí věčné téma lásky, žárlivosti a zrady. 
Režie se ujal Jan Novák, hudbu složil Petr Malá-
sek. Předprodej vstupenek na představení byl
zahájen 14. února.

Rok Karla Havlíčka
Borovského
31. října 2011 – 190. výročí narození
16. prosince 2011 – 160 let od deportace do Tyrol
29. července 2011 – 155. výročí Havlíčkova úmrtí

Nová galerie Česká řemesla
nabízí krajky, keramiku i korálky
Krásu vymírajících řemesel našich předků si můžete připomenout v nové českobudějovické galerii Česká řemesla, kte-
rou v krajské metropoli otevřelo občanské sdružení Česká řemesla. V Plaché ulici 21 najdete ukázky prací jednotlivých
řemeslnických oborů, které dnes pomalu upadají v zapomnění. 
„Ke spolupráci jsme vyzvali řadu zejména jihočeských řemeslníků, abychom mohli představit zájemcům bohatou paletu
řemesel i výrobků,“ vysvětlil člen sdružení Milan Daněk.
V galerii tak uvidíte vystavené dřevěné hračky Jiřího Drhovského, skleněné podmalby Marie Flaškové, uměleckou se-
dlickou krajku nebo užitnou keramiku Zdeňka Bartáka.
„Zaujme nepochybně i hutní, stříbřené či pískované sklo z rukou sklářských výtvarníků ze zaniklých skláren, malované
svíčky, proutěné výrobky, látkové věnce, unikátní dřevěné puzzle Jiřího Jedličky nebo velké skleněné obrazy malované
technikou podmalby od paní Horynové, barevné obrazy Oldřicha Schnabla zhotovované starými tiskařskými postupy
anebo historické repliky zaměřené k letošnímu Rožmberskému roku,“ pochlubil se zajímavými výtvory Milan Daněk. Ta-
ké jeho znaky měst a obcí nebo šlechtické erby najdete ve zdejších prezentovaných publikacích.
„Chtěli bychom touto stále obměňovanou expozicí, v níž jsou všechny předměty prodejné, jednak podpořit umělce a ře-
meslníky, kteří se starobylým řemeslům věnují, ale zároveň ukázat veřejnosti, že řemesla našich pradědů nežijí jen
v muzeích nebo na stylizovaných trzích,“ dodal k náplni nové galerie Daněk.



Nová 
crazy
komedie 
v Jihočeském divadle

Dana Verzichová
a Pavel Oubram se
10. března předsta-
ví v hlavních rolích
nové crazy kome-
die Lov na losa
dramatika Michala
Walczaka.
Svatební přípravy
mohou být někdy
dost stresující zá-
ležitost. Pokud se
chcete zavděčit agresivnímu tchánovi, kte-
rému metody tajné policie přešly do krve,
okouzlit tchyni a pomoci své nastávající,
která právě zlikvidovala svého bývalého mi-
lence, čekají vás opravdu perné chvilky...
Pokud se chcete přesvědčit, jak se s těmito
úkoly poperou protagonisté nové komedie,
zavítejte se 10. března podívat na Studio-
vou scénu Malého divadla. Vstupné činí
160 korun.
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Seznamte se 
s Dinosaury bez řetězu 
Ještěři, kteří pohybují hlavami a ocasy, dinosauří vejce nebo pravá druhohorní bouřka se světelnými efekty a mlhou. To vše
můžete zažít na přehlídce Dinosauři bez řetězu, která se koná na budějovickém Výstavišti. „Modely jsme svezli ze všech di-
noparků v České republice a na Slovensku: z Plzně, Vyškova, Ostravy a Bratislavy,“ vysvětlil manažer výstavy Lukáš Salák.
„Příprava nebyla jednoduchá, zabrala nám celkem deset dní,“ dodal Salák. 35 robotických modelů v imitaci přírodních sce-
nérií, kde dinosauři kdysi žili, můžete zhlédnout v pavilonu B denně až do 13. března.
Na výstavě tak potkáte například samce Triceratopse a Stegosaura, býložravce s kostěným hřebenem na hlavě Parasauro-
lophuse, dále je zde létající dravec Pteranodon nebo prvohorní plaz Edaphosaurus. Před vstupem do hlavní části pavilonu
se návštěvníci mohou zastavit u projekce 3D filmu Příběh mláděte. Přehlídka by podle organizátorů měla zaujmout nejširší
veřejnost a přilákat hlavně děti nebo školní výpravy. Může fungovat také jako zpestření výuky přírodopisu. 

Malí novináři mohou
projevit svůj talent
Děti ze základních a praktických škol v Jihočeském kraji toužící
po práci novináře se nyní mohou zapojit do druhého ročníku sou-
těže Syndikátu jihočeských novinářů, která se koná v rámci Roku
Karla Havlíčka Borovského. 
Úkolem soutěžících je libovolným žurnalistickým žánrem zpracovat
téma Co pro mě znamená domov. Děti tak mohou vytvořit zprávu,
fejeton, sloupek, komentář, reportáž, interview, glosu, recenzi, ne-
bo dnes již ojedinělý žánr epigram. Kromě písemného projevu je
možné pracovat také s fotografií nebo audio a videotechnikou.
Hotové práce musí účastníci soutěže zaslat poštou na adresu:
Press klub Syndikátu jihočeských novinářů, Karla IV. 8, 370 01
České Budějovice, nebo elektronicky na e-mail: pressklub-cb@vol-
ny.cz. Audio a videopříspěvky mohou být na CD či DVD nosičích
nebo na USB připojení. Uzávěrka soutěže je 10. května 2011
v 17.00 hodin.
Soutěž se koná pod zá-
štitou radní Jihočeské-
ho kraje pro školství
RNDr. Jany Krejsové.
Vítěz soutěže dosta-
ne možnost navštívit
redakci novin nebo
rozhlasové či tele-
vizní studio. Vyhlá-
šení se uskuteční
1. června 2010 na
Mezinárodní den
dětí.



260 tanečnic a tanečníků zumby si dalo
v pátek 11. února v podvečer sraz v bu-
dějovické Sportovní hale. Palubovka,
kde se obvykle konají extraligová volej-
balová utkání, se tentokrát zaplnila lid-
mi, kteří se chtěli hýbat a zároveň udělat
dobrou věc. Konala se zde charitativní
akce Zumbathon, jejíž veškerý výtěžek
putoval na konto nadace Světluška. 

„Znám zakladatelku Světlušky a vím, že tahle organizace,
která se stará o postižené děti, peníze opravdu potřebuje.
Přitom se o ní moc neví. Tak proč jí nepomoct právě tan-
cem,“ řekl organizátor akce a instruktor zumby v jedné oso-
bě Michal Winter. 

Lidé se pod taktovkou sedmi instruktorů vlnili v latinskoame-
rických rytmech tři hodiny, a tancem tak pomohli zrakově po-
stiženým dětem. Ze vstupného a tomboly se nakonec vybra-
lo více než 73 tisíc korun. „Byla to úžasná akce, živelná zá-
bava za zvuků skvělé hudby a v partě báječných lidí, kteří
přišli podpořit dobrou věc. Sama jsem byla překvapená, ko-

lik přišlo lidí,“ pochvalovala si maraton zumby lektorka Eva
Kortanová. „Rozhodně tleskám vám všem, kdo jste přišli, že
jste vydrželi a tančili ze všech sil,“ vzkázala všem účastní-
kům. „Jsem moc ráda, že jsem měla možnost poznat také
ostatní instruktory zumby. I když pracujeme každý v jiném
sportovním centru nebo klubu, nebyla mezi námi žádná riva-
lita, spojili jsme síly pro dobrou věc,“ dodala.

Před začátkem akce organizátoři odhadovali, že výtěžek ak-
ce bude přibližně 50 tisíc korun. Výsledek bylo ale o mnoho
lepší. Na konci Zumbathonu mohli předat Světlušce šek na
73 640 korun. „Peníze použijeme na nákup pomůcek pro
rozvíjení jemné motoriky, tedy nejrůznějších stavebnic či
sad pro navlékání korálků," řekla projektová manažerka
Světlušky Věra Srdečná. 
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Světluška
Sociální služby Světluška, o.p.s. (do září 2009 Dětský
stacionář Světluška, o.p.s.), je registrovaný poskytova-
tel sociálních služeb – denní stacionář a týdenní stacio-
nář. Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 1 do 26 let
se středně těžkým a těžkým mentálním postižením či
se středně těžkým a těžkým kombinovaným postiže-
ním. Nabízí množství terapií, stimulací a rehabilitaci.
Světluška je certifikované pracoviště konceptu Bazální
stimulace. Od listopadu 2010 je to také registrované
nestátní zdravotnické zařízení – obor fyzioterapie.
V září 2009 v prostorách stacionáře zahájila provoz
Mateřská škola speciální a Základní škola speciální
Světluška, o.p.s., která klientům zajišťuje vzdělávání.
Velký důraz klade Světluška na rodinnou atmosféru, in-
dividuální přístup a spolupráci s rodinou. Sociální služ-
by a vzdělávání poskytuje klientům a žákům z celého
Jihočeského kraje.

Maraton zumby
ve Sportovní hale vynesl 
téměř 74 tisíc korun
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Po zhruba ročním působení na území Jihočeského kraje se
této organizaci podařilo zrealizovat podporu řady talentova-
ných mladých lidí, ze kterých můžeme zmínit vynikajícího ji-
hočeského klavíristu Jakuba Uhlíka, v současné době stu-
dujícího na prestižní škole v Norsku v klavírní třídě profeso-
ra Gimseho, dále pak bratry Dominika a Milana Zachovy –
nadané taekwondisty, kteří se díky podpoře fondu zúčastnili
Mistrovství Evropy ve Švédsku, kde Milan Zach získal jedno
čtvrté a dvě devátá místa. Pěvecký sbor Viva la bella se díky
podpoře fondu podíval do Kanady na mezinárodní pěvecký
festival a též si nevedl vůbec špatně, důkazem čehož může
být například první místo v kategorii jednotlivců pro sólistku
sboru. Podpora byla poskytnuta též Běle Dobiášové, talento-
vané baletce, které Nadační fond Jihočeské naděje přispěl
na uhrazení nákladů na finančně náročné studium a též
uhradil výdaje na mistrovský taneční kurz. Dále můžeme
zmínit například podporu rodiny Malhockých nebo nadanou
sportovkyni z Vimperka Lucii Šimečkovou, které fond přispěl
na úhradu členství ve sportovním klubu a nákup sportovní-
ho vybavení. Z nejnovějších projektů fondu zmiňme ještě
například podporu Pavla Švece, mladého vědce – chemika,
nositele několika ocenění z národních i mezinárodních
olympiád a dalšího z řady podpořených, kterému fond po-

skytl prostředky na nákup přenosného počítače a též mu
hradí ubytování na VŠCHT v Praze, kde Pavel prvním ro-
kem studuje. Fond také představil a podpořil nadějného cy-
klistu Tomáše Medka a zpěváka a klavíristu Václava Maška.
Tomáš Medek je členem juniorské reprezentace a Václav
Mašek je všestranně nadaný student a hudebník, oba s ce-
lou řadou významných úspěchů.

Nadační fond Jihočeské naděje se však neomezuje jen na
podporu studia či sportovního nebo uměleckého talentu. Jak
upozornil zakladatel fondu, vicehejtman Jihočeského kraje
MUDr. Martin Kuba, podstatnou náplní činnosti fondu je také
podpora dětí z dětských domovů v Jihočeském kraji – v sou-
časnosti jsou to konkrétně kurzy pro získání řidičského
oprávnění pro děti z dětských domovů, kterým se tak otevírá
cesta ke snadnějšímu uplatnění se na trhu práce.

Fond má za sebou i první veřejnou benefiční akci v podobě
koncertu slovenské kapely No Name, která společně s čes-
kobudějovickou zpěvačkou Martinou Pártlovou přitáhla na
hlavní budějovické náměstí zhruba tisícovku lidí. Výtěžek
z dobrovolného vstupného bude věnován na další projekty
fondu Jihočeské naděje.

Nadační fond

Jihočeské naděje
vstupují do druhého roku své činnosti

V jednom z minulých vydání jsme upozornili na zajímavý pro-
jekt v neziskovém sektoru – Nadační fond Jihočeské naděje,
jehož deklarovaným cílem je především podpora nadaných
studentů, umělců a sportovců. 
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Dlouhých dvanáct let oblékal Jiří Vykoukal sparťanský dres a neuměl si předsta-
vit, že by to mohlo být jinak. Třikrát během své kariéry odešel olomoucký rodák do
zahraničí, ale po návratu do Čech vždy zamířil zpět do pražského klubu. Na první
pohled dojemný sportovní příběh nemá happy end. Spartě se letos po několika
úspěšných sezonách přestalo dařit a 39letý bek se místo bojů o titul hned od září
s týmem krčil na spodních příčkách tabulky. Když v lednovém přestupním období
přišla nabídka od budějovického klubu, neváhal. „Dostal jsem v Českých Budějo-
vicích šanci ještě jednou ochutnat boje play-off. Jsem rád, že mám zase o co hrát.
Moc bych si ale přál, abych mohl ze Sparty odejít jiným způsobem. Poslední dobrá
věc, kterou by klub mohl udělat, je přenechat místo mladým perspektivním hrá-
čům,“ řekl někdejší hráč TPS Turku či Espoo. 

Jiří Vykoukal
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Do svého jihočeského angažmá vstoupil zkušený obránce
úspěšně, ze tří zápasů získal budějovický klub 5 bodů. Po-
chvaluje si také prostředí. „Budějovice jsou skvělé místo pro
život i hokej,“ říká spokojeně.

Po příchodu do Českých Budějovic jste odehrál
tři zápasy, pak přišla reprezentační přestávka,
stihl jste se už s týmem sehrát?
Tak samozřejmě se s týmem teprve seznamujeme. Já jsem
znal už ze Sparty rukopis trenéra Výborného, takže na jeho
způsob práce si nemusím nijak dlouho zvykat, to pro mě bylo
vlastně rozhodující, když jsem přijímal nabídku jít do Budějo-
vic. To, že byla reprezentační přestávka, je na jednu stranu
dobře, ale i není. Většinou totiž během takové pauzy tým vy-
padne ze zápasového tempa a někde se to potom projeví. Já
osobně rozhodně upřednostňuji zápasy před tréninky. 

Vás hned čekala menší „zkouška“, jeden ze
zmiňovaných tří zápasu byl se Spartou. Již po
šesti dnech jste tak hrál proti Vašemu bývalému
klubu. Jaké pocity jste měl v holešovické hale
na lavičce hostů? 
Bylo to těžké, odehrál jsem tady hodně zápasů. Bylo zvlášt-
ní sedět na střídačce pro hosty. Na začátku to vypadalo, že
to pro nás dopadne špatně, a já si přál, ať už zápas skončí.
Pak jsme ale rychle srovnali a já viděl, že máme šanci. Za-
brali jsme a začali jsme hrát jednoduchý, přímočarý hokej,
ubránili jsme spoustu oslabení... Zápas se nám nakonec
podařilo otočit a vyhrát.

Pomohlo Vám osobně nebo celému týmu to, že
máte dlouholeté zkušenosti se sparťanskou hrou? 
To se takhle nedá říct, spíše jsem poznal, že už ve druhé
třetině na tom ten tým není dobře, že zase zapadl to toho
bláta a nedaří se mu. Je to pro ně těžké. My naopak jakmile
jsme dali druhý gól, tak jsem věděl, že je velká šance na to,
abychom uspěli. Cítil jsem, že se tým dostává do pohody.
Žádný soucit jsem se Spartou neměl, takový je prostě sport,
chtěl jsem odvést tu nejlepší práci za Budějovice, proto jsem
sem ostatně také přišel. Musím se snažit na 100 %.  

Pokud by se
Budějovicím podařilo
získat například
některou z medailí
a měly dál zájem
o Vaše služby,
přemýšlel byste
o prodloužení smlouvy?
Tým musí především v této chvíli myslet na zisk bodů z kaž-
dého zápasu, já vždycky říkám, že je důležité poctivě ode-
hrát každé střídání, vyhrát první třetinu zápasu, který je před
námi, pak druhou a tu závěrečnou a takhle postupovat utká-
ní za utkáním, není správné přeskakovat pořadí a dávat si
nějaké cíle. Ale co týče mého dalšího působení, mé další
kariéry, já příští rok už určitě nikde hokej hrát nebudu. Rád
bych se více věnoval rodině a také je pro mě již trochu limi-
tující věk, přece jenom kolotoč tréninků a zápasů se na člo-
věku podepíše.

Jaké jsou Vaše plány po ukončení 
hokejové kariéry?
Zatím nevím, nemám žádné konkrétní plány. Předpokládám,
že si trochu vyčistím hlavu od sportu
a získám odstup. Pak uvidím. 
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Jiří Vykoukal
Narozen: 11. 3. 1971
Výška: 180 cm | Váha: 85 kg
Post: obránce | Hůl: pravá

Svou kariéru začínal Jiří Vykoukal v Olomouci, v osm-
nácti letech jej odsud jako uznávaného obránce koupi-
la pražská Sparta. Také v reprezentačních výběrech
patřil k absolutní špičce, stal se například nejlepším
obráncem zlatého evropského šampionátu osmnáctile-
tých v roce 1988. Po juniorském světovém šampionátu
a úspěšné sezoně se rozhodl pro odchod za moře, kde
zůstal tři roky, pak se vrátil do Čech a se Spartou zís-
kal mistrovský titul. 
V pražské Spartě působil s jednoroční přestávkou ve
švédském MoDo až do roku 1998. Zúčastnil se olym-
piády v norském Lillehammeru, v letech 1995 a 1996
patřil k páteřním obráncům týmu Luďka Bukače. Pravi-
delně se účastnil světových šampionátů až do roku
1999, kdy se jeho kruh velkých reprezentačních akcí
uzavřel tam, kde začal – tedy v Norsku. S českým tý-
mem vyhrál první ze série tří po sobě jdoucích zlatých
medailí. V té době již ne jako hráč pražské Sparty, ný-
brž obránce, který zářil ve finské SM-lize, nejprve v tý-
mu Blues Espoo a později TPS Turku.
Do Čech se Vykoukal vrátil po výjimečné sezoně
2004/2005 a byl největší letní posilou pražské Sparty,
se kterou získal další dva mistrovské tituly. V lednu
2011 Jiří Vykoukal poprvé v rámci extraligy změnil dres
a jeho novým působištěm se do konce sezony
2010/2011 staly České Budějovice.
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Gulaš a Kovář
nominováni
do reprezentace
Hned dvě jména z A-týmu budějovického HC MOUNT-
FIELD se objevila v nominaci pro Švédské hry, které
jsou třetím dílem seriálu Euro Hockey Tour. Jedná se
o útočníka Milan Gulaše a brankáře Jakuba Kováře.
Zatímco Gulaš se na Švédské hry skutečně podíval,
Kovář byl pouze v pozici náhradníka. Ve třiadvaceti -
členném výběru nechyběli ani další Jihočeši: brankář
Alexander Salák, který momentálně působí ve Švéd-
sku, a útočníci Jiří Novotný a Jan Marek, kteří momen-
tálně působí v ruské KHL.

HC Mountfield
senzačně otočil
zápas na Spartě
Budějovický tým zavítal na led pražské Sparty 6. února
v 49. kole hokejové extraligy. Začátek se skvěle povedl
domácím, a Jihočeši tak již po první čtvrthodině prohrá-
vali o tři branky. Puk za záda Jakuba Kováře postupně
dostali Philipp, Luňák a Karpov, jehož trefu musel po-
tvrdit až videorozhodčí. 
Budějovičtí se však nevzdali a ve druhém dějství doká-
zali zabrat. Během pár minut druhé třetiny dokázali vy-
rovnat góly Gulaše, Vydareného a Mertla. V závěrečné
části pak hosté přidali zásluhou Gulaše a Květoně další
dvě branky a utkání zcela otočili. Z Prahy tak Jihočeši
přivezli další tři cenné body. „Utkání bylo jako den a noc.
V první třetině byli domácí jasně lepší ve všech činnos-
tech, přehrávali nás a dostali se do zaslouženého vede-
ní. Od druhé třetiny jsme to trošku zvedli, podařilo se
nám vyrovnat a v další průběhu to bylo o tom, komu se
podaří dát gól a dostane se do výhody. Povedlo se to
nám a jsme za to nesmírně rádi,“ zhodnotil zápas asis-
tent trenéra Milan Kupka.

Jihostroj pokořil
mistra z Kladna
Po domácím vítězství nad Libercem se 12. února vydali vo-
lejbalisté Českých Budějovic dobýt palubovku úřadujícího
mistra extraligy z Kladna. Jihostroji se podařilo navázat na
výborný domácí výsledek a znovu zvítězil, tentokrát dokon-
ce zcela jednoznačně 3:0, zápas netrval ani osmdesát mi-
nut. V extraligové tabulce zůstává českobudějovický celek
na prvním místě s tříbodovým náskokem před dvojicí Benát-
ky nad Jizerou – Zlín. 
Kladenský celek na Jihostroj nestačil ve všech herních čin-
nostech. „Soupeř byl jasně lepší,“ uznal odchovanec budějo-
vického volejbalu Martin Böhm, který nyní hájí barvy Středo-
čechů. „Všechno nám vycházelo a Kladno nám svými chy-
bami dost pomáhalo,“ pochvaloval si kapitán vítězného týmu
Michal Sukuba.

Budějovičtí fotbalisté v přípravě remizovali v Riedu
Jihočeši v dalším přípravném zápasu nastoupili v prvním únorovém týdnu proti celku z hornorakouského Riedu, který je do-
ma na čele nejvyšší soutěže. Zápas skončil remízou 1:1. Trenér Šilhavý si v tomto utkání vyzkoušel některé hráče na růz -
ných postech. Do sestavy zařadil i novou ruskou posilu Čirkina.
„Především v prvním poločase jsme byli na celé ploše hřiště hodně aktivní,“ hodnotil zápas na stránkách klubu kouč Jaro-

slav Šilhavý. „Šance jsme měli i ve druhém poločase a dá se říci, že s trochou štěstí jsme mohli nad vedoucím celkem ra-
kouské ligy i vyhrát. Ve druhém poločase domácí sice přidali, ale přesto například Tomáš Stráský měl dvě velké gólové šan-
ce. Kdyby alespoň jednu z nich proměnil, mohli jsme si odvézt vítězství,“ uvedl trenér Jihočechů.
Pochválil také výkon Čirkina. „I když měl za sebou náročné cestování, odehrál proti Riedu celý zápas. A musím říci, že splnil
přesně to, co jsme od něj očekávali.“ 
V dobrém světle se předvedl také Nitrianský, do Riedu totiž nejel Laštovka, který se zranil v přípravě, a Nitrianský se chopil
šance. „Jeho poslední výkony jsou opravdu potěšitelné a určitě zatím příjemně překvapuje,“ uvedl trenér Šilhavý. „Myslím, že
si hodně nahlas říká o místo v ligovém týmu.“ 

www.hokejcb.cz, autor: F. Panec
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Budějovičtí volejbalisté po osmi letech
získali Český pohár
Volejbalisté Českých Budějovic se ve finále, které se konalo 6. února v Liberci,
o cennou trofej utkali s obhájci z Ostravy a vyhráli 3:0. 
Vydařený pohárový duel potěšil kouče Jihočechů Petra Broma, Jihostroj totiž
předcházející čtyři z posledních pěti zápasů prohrál. „Nejsme zrovna v ideální
pohodě a tady jsme se chtěli pokusit dostat se zase nahoru. Myslím, že se
nám to kromě prvního setu povedlo,“ uvedl Brom.
Ačkoli Ostrava neuhrála ani set, jednoduchou cestu k vítězství budějovický ce-
lek rozhodně neměl. Zápas byl vyrovnaný, rozhodovalo se vždy až v dramatic-
kých koncovkách, které skončily minimálním dvoubodovým rozdílem. „Lehké to určitě nebylo. Zvládli jsme to jen díky
lepším koncovkám jednotlivých setů. Ostrava se v nich dostávala pod tlak a my jsme toho využívali,“ zhodnotil utkání

Brom. Ostravský kouč Zdeněk Šmejkal poznamenal,
že v pohárovém finále se podle předpokladů hrála vy-
rovnaná partie. „Budějovice byly v každém setu lepší
jen o dva body, což je i o štěstí. Přesto si myslím, že si
to Budějky zasloužily,“ uznal.

Jihostroj na domácí palubovce porazil Duklu Liberec
Duel 25. kola volejbalové extraligy mezi Jihostrojem a Libercem sliboval vynikající volejbal. Na budějovické palubovce proti
sobě nastoupila družstva na 1. a 4. místě tabulky. Jihočeši po sérii porážek v extralize a úspěšném vystoupení na Českém
poháru chtěli potvrdit formu. „Po předchozích třech porážkách doma jsme chtěli konečně vyhrát a byli jsme trochu nervózní,“
řekl nahrávač Michal Sládeček. Jihostroj nakonec zvítězil 3:1.
Úvodní set domácí prohráli, hra budějovických se zlepšila až ve druhém dějství. Jihostroj vedl od začátku až šestibodovým
rozdílem, který v závěru ještě navýšil skvělým podání nahrávače Sládečka. Podobně pokračovaly i další dva sety, ve kterých
domácí měli jasnou převahu. „Dostali jsme se pod tlak, který jsme neustáli,“ zhodnotil utkání trenér Dukly Liberec Michal Ne-
kola. „Zápasu jsem se trochu bál, po těch nemocích, které nás oslabily, byla vidět únava. První set byl z naší strany chladný,
pak jsme ale zatlačili a rozjeli se,“ řekl spokojený kouč Petr Brom. 

Ludačková 
skončila jedenáctá,
nemocný Bidař nezávodil
Budějovická Budvar Aréna hostila o víkendu 5. a 6. února Mistrov-
ství České republiky juniorů a Přebor ČR seniorů v krasobruslení. 
Pořadatelský klub BK České Budějovice úspěšně reprezentovala
juniorka Sandra Ludačková. Po sobotě byla na třináctém místě,
v nedělní volné jízdě si ještě o dvě místa polepšila: „Mohlo to být
lepší, ale piruety jsem zkazila,“ hodnotila svůj výkon Ludačková.
„Jinak si myslím, že to bylo docela dobré,“ doplnila.
V rámci dvoudenního šampionátu bylo zároveň uděleno ocenění
úspěšným reprezentantům z BK České Budějovice, kteří se doká-
zali prosadit na Mistrovství Evropy v Bernu. Místo Tomáše Verne-
ra dorazil do Budvar Arény převzít ocenění jeho otec Petr Bidař,
který v páru s Klárou Kadlecovou získal ve Švýcarsku sedmou
příčku. Kvůli čerstvě doléčené chřipce se ale na ledě nepředstavil.

Do Dynama
přišly další posily
ze zahraničí
Českobudějovický fotbalový klub získal před jarní
částí ligy další zahraniční posily. Kromě ruského
záložníka Grigorije Chirkina se v sestavě Dyna-
ma objeví další nová jména, Chorvat Lovre Vulin
a Borislav Simić ze srbského Bělehradu.
26letý Lovre Vulin přichází na hostování na jih
Čech ze Slovanu Liberec, kde působí od sezony
2008/2009. Jeho služeb využívaly také chorvat-
ské kluby NK Zadar, Hajduk Split, belgický Stan-
dard Lutych nebo maďarský Zalaegerszegu.
O tři roky mladší levý obránce Borislav Simić přišel
do Českých Budějovic z FK Teleoptik Bělehrad.
Kouče Šilhavého zaujal svým výkonem v utkání
zimní ligy proti Bohemians 1905.



Jitka Nováčková
v Mexiku na soustředění České miss

Máš za sebou lednové soustředění s ostatními
dívkami v Mexiku, jak sis svou „pracovní
dovolenou“ užila? 
V Mexiku bylo úžasně, nedá se to slovy ani popsat. Písečná
pláž, slunce, jídlo, nečekala jsem, že to bude až tak velkole-
pé. Jsem za tuhle příležitost strašně vděčná, protože kdy se
jen tak podíváte do Mexika, poznáte jejich kulturu, ochutná-
te pravou mexickou kuchyni či se podíváte do míst, kde kdy-
si dávno žily mayské kmeny a vykonávaly své rituály? 

Měly jste ale docela nabitý program…
Nebyla to dovolená v pravém slova smyslu, i když to tak na
fotkách vypadalo. Celých 10 dní se natáčelo a fotilo, a i když
tuhle práci miluju, v horku, kdy se musíte dívat přímo do
slunce a nezavírat oči, to bylo chvílemi hodně nepříjemné.
Ráno budíček, cvičení v posilovně, vynikající snídaně, a pak
už jsme měly pokaždé připravený program – když bylo foce-
ní, znamenalo to 45 minut v maskérně, poté ke kadeřníkovi,
dojet na místo focení a fotit. Na focení i natáčení je vlastně
nejhorší to čekání, protože samotné focení nebo natáčení
trvá chvilinku, na rozdíl od příprav. Navíc se muselo skloubit
focení všech čtrnácti finalistek. 

Strávila jsi společně s dalšími finalistkami více
než týden pohromadě, byl čas se lépe poznat
a třeba navázat přátelství? 
Určitě, holky byly úžasné, užily jsme si spoustu legrace.
Třeba při natáčení videí pro Aquilu s moderátorem Kaz-
mou – předstírané missí bitvy, návštěva šamana či důvěr-
né rozhovory, takže určitě doporučuji se na ně podívat na
www.stream.cz.

Jaký je tvůj nejzajímavější zážitek z Mexika? 
Prožila jsem toho za 10 dní tolik, že snad nejde vybrat nejzají-
mavější. Pro mě byla premiérou snídaně donesená až na po-
koj, nikdy jsem také nejedla sushi, až tady. Dál mám slabost
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V těchto dnech už sedí 18letá gymnazistka Jitka Nováčková stejně jako její spolu-
žáci ve školních lavicích a láme si hlavu s maturitou a přihláškami na vysokou
školu. Před několika týdny si ale půvabná blondýnka udělala menší prázdniny
a odskočila si do Mexika. Spolu s dalšími třinácti dívkami se totiž zúčastnila sou-
středění České miss, které je zavedlo právě do této exotické země. Na odpočinek
ale mnoho času nezbylo…  



pro auta „Ameriky“, kterých tam bylo všude plno,
takže i procházka po městečku byla pro mě úžas-
ným zážitkem. Nebo třeba pravé mexické trhy. Také
všude po resortu volně běhali různí ještěři, ze kte-
rých jsme měly ze začátku strach, ale rychle jsme si
zvykly, nic jiného nám nezbylo... Dodnes vzpomí-
nám na pravý mexický hamburger, ničemu se nevy-
rovnal! S přítelem jsme si dali za úkol, že najdeme
v Českých Budějovicích místo, kde ho dělají stejně,
nebo se ho naučíme sami připravovat, tak nám
držte palce! Potom polibek od pravého kapustňáka
nebo návštěva původního mayského městečka Chi-
chén Itzá, kde se prováděly obětní rituály...

Nyní jsi již zpátky v Čechách. 
Jak pokračuje příprava na finále, 
stoupá tvoje nervozita? 
Zatím se nijak zvlášť nepřipravuji, plánovala jsem
si, že budu více sportovat, ale bohužel se mi to
moc nedaří. Navíc ještě probíhají různá natáčení
pro sponzory a podobně, takže mám málo času.
A nervozita? Z čeho? Mám přece ještě měsíc čas
a navíc se na finále těším ☺ Samozřejmě teď
mám náročné období, protože se snažím časově
skloubit školu, Miss, rodinu, koníčky, přítele a přá-
tele dohromady a nic z toho nechci zanedbávat.
Spíš jsem nervózní, protože jsem ještě neměla
čas řešit vysokou školu, takže zatím nemám pod-
anou přihlášku… 

Jitko, pozvi čtenáře na finálový večer... 
Celým Českým Budějovicím děkuji za podporu,
pokusím se vás nezklamat! A pokud chcete vidět,
jak budu „bojovat“ o titul v přímém přenosu, tak se
dívejte 19. března 2011 (na svátek Josefa, což bu-
de takový malý dárek pro mého dědu Pepu) ve
20.00 na Primu a samozřejmě… volte dívku č. 10!!! 
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Hlasovat o Miss Internet můžete již nyní na
stránce: http://www.ceskamiss.seznam.cz/ (je
nutné potvrdit hlas přes email). Nebo můžete
Jitku podpořit na FB, kde má vlastní skupi-
nu – Jitka Nováčková – deník, tam se můžete
dozvědět i drby ze zákulisí.

Krimi

Pachatele odhalili 
během pár dní
58letý muž z krajského města se bude zodpovídat ze spáchání
hned dvou trestných činů, a to z krádeže ve stádiu pokusu a z ne-
oprávněného užívání cizí věci, kterých se dopustil začátkem úno-
ra v Českých Budějovicích. Podezřelý muž se protiprávního jedná-
ní měl dopustit minulou neděli na Českobudějovicku. Nenechavec
nejprve v jedné z ulic krajské metropole odcizil přívěsný nákladní
vozík, se kterým se později vypravil do dvou firem v krajském
městě a odcizil v nich půl tuny železa a kanálové vpustě. Náhodní
svědci však jeho počínání ohlásili na policii. Podezřelý muž způ-
sobil svým protiprávním jednáním škodu přes 20 000 korun.
Vzhledem k tomu, že v posledních třech letech již byl za krádež
potrestán, hrozí mu dle trestního zákoníku trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři léta.

Opilý řidič 
ujížděl strážníkům
Adrenalinovou příchuť dostala běžná silniční kontrola, kterou chtě-
la provést českobudějovická hlídka Městské policie 10. února
v ulici A. Barcala na sídlišti Máj. Když strážníci chtěli zastavit pro-
jíždějící červený renault, řidič vozu přidal plyn a při manévrování
odhodil jednoho ze strážníků na zem. Následně vyrazil po křižo-
vatce ulic A. Barcala a M. Horákové a dále směrem na Branišov.
Když viděl, že jej policejní auto pronásleduje, zkusil se ještě vý-
tržník spasit útěkem do lesa. Tam jej však policisté dostihli. Po do-
padení se řidič podrobil dechové zkoušce a s naměřenými 2.2
promile alkoholu byl předán Policii České republiky.

Neznámý pachatel 
se pokusil vykrást auta
Dvě vozidla značky Škoda Octavia a VW Golf zaparkované v Má-
nesově ulici v krajském městě navštívil v noci z pátku 11. na 12.
února nezvaný host. Nejprve rozbil skleněnou výplň vozidla Škoda
Octavia a přitom poškodil rám zadních dveří. Z vozidla nic neodci-
zil. Poté se zaměřil na vedle stojící VW Golf, do kterého také vnikl
a pokusil se odcizit autorádio. Při svém počínání poškodil palubní
desku vozu. Ačkoli si vandal žádný lup neodnesl, způsobil majite-
lům aut škodu řes padesát tisíc korun. Policisté po pachateli nyní
pátrají.

Matka neposílala 
své dítě do školy
Více než 450 vyučovacích hodin zameškalo dítě školou povinné
z Českých Budějovic. Policie proto zahájila trestní stíhání jeho
jednačtyřicetileté matky. Ženu podezírají ze spáchání trestného či-
nu ohrožování výchovy dítěte. Protiprávního jednání se žena měla
dopouštět již v loňském roce a to v prvním pololetí školního roku.
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Vzpomínky
na Francii

Jarní zelenina 
s lososovým prstýnkem
INGREDIENCE
• červená 

a žlutá paprika 
• cukina 

nebo okurka
• řapíkatý celer 
• plátky lososa 

nebo parmské
šunky

POSTUP
Syrovou zeleninu na-
krájíme na Julienne*
a zavineme do plát-
ku lososa či parmské
šunky.

*Julienne (čtěte "žilien")
je standardní odborné po-
jmenování úpravy zeleni-
ny, kdy je nakrájena na
velmi jemné proužky.

Croissant
INGREDIENCE
• 1 kostka droždí • 100 ml mléka • 170 ml vody • 2 vejce
• 300 g másla • 65 g cukru • 670 g hladké mouky 
• 100 g sekaných mandlí • sůl

POSTUP
Mouku osolíme, přidáme cukr, droždí, 1 vejce, vlažné mléko
a vodu. Hmotu vypracujeme do polotuhého těsta, vyválíme na
obdélník 40 x 20 cm, poklademe plátky másla, uzavřeme do
těsta, znovu rozvalujeme tak, aby nám máslo neprotrhlo těsto,
a znovu složíme na menší tvar. Necháme přikryté 10 minut ky-
nout. Rozvalování, překládání a kynutí těsta opakujeme třikrát. 
Těsto přikryjeme utěrkou a necháme kynout asi 1/2 hodiny,
dokud nezdvojnásobí svou velikost.
Rozválíme těsto na obdélník 30 x 60 cm a rozkrájíme ho na
trojúhelníky. Smotáme je od základny ke špičce do tvaru cro-
issantu. Croissanty položíme na
pomaštěný a moukou vy-
sypaný plech dále od
sebe, spojem dolů.
Necháme ještě nej -
méně hodinu kynout
při pokojové teplotě,
potřeme rozšlehaným vej-
cem, posypeme plátky mandlí a peče-
me dozlatova v rozpálené troubě asi 15 mi-
nut při teplotě 220 °C. Navrchu můžeme ozdobit
tekutou čokoládou.

Jehněčí kostky 
na houbách
INGREDIENCE
• 2 cibule • 1 hlavička česneku 
• 200 g lesních hub • 800 g jehněčích kotlet
• 1/2 dcl olivového oleje • pepř • sůl
• 4 ks rozmarýnu • 8 ks tymiánu

POSTUP
Jehněčí kotletky osolíme a opepříme, několikrát
nařízneme nožem do kříže na tučné straně
a vložíme na rozpálenou pánev s olivovým ole-
jem, nejdříve nařízlou stranou. Po zatažení ma-
sa přidáme nakrájenou cibuli, česnek, houby
a větvičky koření. Maso pečeme dozlatova po
obou stranách 5–10 minut. Nakonec celou pá-
nev vložíme pod gril (nebo do trouby) a nechá-
me dopéct dle chuti (medium, well done). Maso
krájíme mezi žebry a podáváme spolu s grilova-
nou zeleninou.
Nejdůležitější je, aby při vkládání masa na pánev
byla pánev skutečně hodně rozpálená. Při krájení
držíme hřebínek za kost kolmo k podložce.
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1 7 5 3
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



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

1 Zdravot. tkanina
2 Franc. přítel
3 Sdělit
4 Ludolfovo číslo
5 I ono
6 Korpusy
7 Pohádková země
8 Rab
9 Švéd. lyž. šampion

10 Vlastnit
11 Chem. zn. americia
12 Špaň. film. režisér
13 Listnatý strom
14 Těl. cvik
15 Italsky má, moje
16 Pitím zmenšeno
17 Závodní veslice / Slovensky strčit
18 Rival
19 Dovednost
20 První část tajenky / Ono
21 Angl. vše / Bodná zbraň
22 Odlévané
23 Iniciály film. rež. Lipského / 

Rus. kosm. stanice
24 Kypřit půdu / 

Druhá část tajenky
25 Středověká zbraň / Planeta
26 Žluť
27 Číslovka / Předložka
28 Policejní vůz / Špaň. řeka
29 Vnitřek kostí / Satyr
30 Příbuzný člověka
31 Označ. kamionů / Část
32 Stockholm. sport. klub / 

Amer. basket. liga
33 Farářovo obydlí / Franc. večer
34 Součást partitury
35 Profilované traverzy

36 Hrdlo
37 Rakouský jezdec F1 / Mlácen
38 Obyvatel Sardinie / 

Vrchol. politik
39 Býv. SPZ Pelhřimova / 

Zpracovatel kožešin
40 Zušlechtění ovoc. stromu
41 Ta i ona / Slav. pařížský hotel
42 Místo bez vody / 

Franc. muž. jméno
43 Usazenina / Trable
44 Teprve
45 Lord / Vlastnost lodí
46 Dezinf. prostředek / Koktavec
47 Městská zeleň / Zámezí
48 Světová tisk. agentura
49 Záškub / Nezávadné
50 Státní majetek / Dvorec
51 Srdečnice / Zastar. útočiště
52 Pytel
53 Řeka / Stavení
54 Zkr. seniora / Cíp fraku
55 Vozy / Pleso
56 Státní podnik
57 Předložka
58 Třetí část tajenky / 

Dům kultury
59 Chem. zn. cínu / Franc. urč. člen
60 Opak nahoru
61 Malé hist. mince
62 Maď. správ. celek
63 Pasta
64 Býv. kód rak. šilinku
65 Okolo
66 Název písmene

67 AIK; elka; NBA; 
Rindt; soir; Svan

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 1/2011

Samuel Johnson (1709–1784); anglický osvícenský historik, satirický básník a prozaik:
„Druhé manželství je...“ (dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 1/2011: ...pesimista se obává, že je to pravda.


