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Milí čtenáři,
ačkoli se zdálo, že se letos paní Zima žezla nevzdá,
nakonec jsme se dočkali. Počasí ukázalo svou vlíd-
nější tvář, a můžeme se tak těšit z prvních jarních
dnů. Nové období nezačalo jen v přírodě, ke změ-
nám došlo také na Jihočeské univerzitě, kterou od
1. března historicky poprvé vede žena, profesorka
Magdalena Hrabánková. Čeká ji nelehké období,
před sebou má boj s financemi a úbytek studentů.
V kanceláři má ale schovaný palcát, který kdysi
 dostala od zahraniční delegace, a s problémy si po-
radí. Pokud by nestačil tento prostředek, má bývalá
děkanka Ekonomické fakulty v záloze další účinná
řešení. O tom, jak si budoucí čtyři roky v čele uni-
verzity představuje, si přečtěte v našem rozhovoru. 
Jarní počasí inspiruje mnohé z nás k prvním výle-
tům, dejte si ale pozor, kudy jedete. Překvapit vás
mohou uzavírky a objížďky, které se po zimě vyrojily
jako houby po dešti. Někdo vyrazí zkontrolovat
 zahrádku, jiný na fotbalový stadion. Budějovice totiž
zažijí velkou slávu. Přivítáme české reprezentanty
a všichni doufáme, že při zápase s Lichtenštejn skem
uhrají vítězství. Karel Poborský v rozhovoru hlásí,
že na Střeleckém ostrově je pro národní tým vše
připraveno. Teď už zbývá jen vyhrát. To se bohužel
nepodařilo budějovickým hokejistům. Ve čtvrtfiná-
lové sérii podlehli soupeři z Vítkovic a sezona pro
ně skončila. Ačkoli na nejvyšší mety nedosáhli, tre-
nér je chválí a hlavně… za výkony, které předvedli,
se stydět nemusí. Momentální zklamání hráče přejde,
ale jejich dílčí úspěchy zůstanou. Na těch se pak dá
určitě v budoucnu stavět. Můžeme si z nich vzít
 příklad. Když půjdeme krůček po krůčku za svým
 cílem, určitě jednou uspějeme. A když upadneme,
musíme se postavit a jít dál. Oprašme si tedy kolena
a pojďme!
Hezké březnové čtení!
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V prvních dvou měsících roku 2011 přišlo v budějovické po-
rodnici na svět celkem 386 dětí, což je o 31 méně než za
stejné období v loňském roce. 
Letos v lednu se zde narodilo 200 dětí, z toho 109 chlapečků
a 91 holčiček, loni to bylo o patnáct dětí více. Rodiče si domů
odnesli sedm párů dvojčat. Nejoblíbenějšími dívčími jmény
byla Tereza, Adéla, Veronika, mezi chlapci vedli Jakub,
 Matyáš a Lukáš. Objevila se také méně obvyklá jména jako
Evelína, Lilien, Angela, Bohumír nebo Arnošt. V lednu se při-
hodily také dvě matematické kuriozity – 11. ledna se narodilo
11 dětí a 18. ledna zde zaznamenali 18 nových přírůstků.
V únoru se narodilo 95 chlapců a 91 dívek, což je o šestnáct
dětí méně než loni. Mezi novými přírůstky bylo 6 párů dvojčat.
K nejoblíbenějším únorovým jménům patřila Karolína, Adéla,
Eliška, u chlapců Jakub, Štěpán a Šimon. Rodiče vybrali
svým dětem i jména jako Lara, Josefína, Karla, Vilém a Eliáš.

Budějovická radnice chce vypovědět nájemní smlouvu na kasárna
Budějovická radnice zahájila jednání o vypovězení nájemní smlouvy s firmou 4 Dvory, a. s., která má v současné době v pro-
nájmu objekt bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Město má totiž možnost do areálu investovat peníze získané z evrop-
ských dotací. „Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace na revitalizaci bývalých vojenských areálů. Rada města rozhodla
o tom, že předložíme žádost,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Joch. Budějovice zažádaly o 13,9 milionu korun. V součas-
né době ale získání dotace brání smlouva, kterou město před několika lety se současným nájemcem uzavřelo na padesát
let. Radnice by totiž takto veřejně podporovala soukromý subjekt. 
Firma 4 Dvory, a. s., je ochotná o situaci jednat. „Předpokládám, že se vše vyřeší a s městem se dohodneme, do areálu
jsme už ale samozřejmě v uplynulých letech investovali, a to částku v řádu milionů korun,“ uvedl za nájemce Václav Meškan.
Firma zde v minulosti provedla například demoliční práce. Finanční vyrovnání s městem tak bude předmětem jednání. 
Podle původního plánu mělo město zajistit zasíťování území a nájemce přivést investory, kteří by odkoupili jednotlivé pozem-
ky. V budoucnu tak měla vzniknout nová čtvrť. Příprava objektů, které by zde měly vyrůst, dále pokračuje. Jedním z nich je
například Koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka označované jako Rejnok, které zabere plochu 15 000 metrů
čtverečních. „Letos bychom chtěli mít územní rozhodnutí na stavbu,“ uvedl předseda Jihočeské společnosti přátel hudby
 Antonín Kazil. V areálu bývalých kasáren by mělo nově vzniknout také hokejové centrum Pouzar. Slavný budějovický hokejista
zde chce vybudovat tréninkovou ledovou plochu se zázemím, tělocvičnou a nabízet také další služby včetně ubytování.
 Objekt už má vydané i stavební povolení. V současnosti probíhá také rekonstrukce Rošického ulice, která vede v sousedství
areálu, dopravní podnik tady plánuje trolejbusové vedení.

V lednu a únoru
se v Budějovicích
narodilo
386 dětí

Obřadní síň v budově krematoria se rekonstruuje
Z důvodu rekonstrukce, která po výměně kremační pece a kotlů vytápějících budovu pokračuje také zateplením střechy
a výměnou bočních skel na budově, bude v období od 1. dubna přibližně na dva měsíce uzavřena velká obřadní síň bu-
dovy krematoria na českobudějovickém hřbitově sv. Otýlie. Jako náhradní prostor pro konání pietních aktů bude možné
využívat malou obřadní síň – kapli na hřbitově sv. Otýlie. O znovuotevření velké obřadní síně v budově krematoria bude
Pohřební ústav města České Budějovice včas informovat. Podle náměstka primátora Miroslava Jocha by rekonstrukce
za 20 milionů měla být  hotová v polovině roku.
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Po zimní přestávce se v ulicích krajského města znovu
objevují uzavírky některých úseků a stavebníci se
pouští s příchodem jara do mnoha oprav. To s sebou
může přinést různá omezení, řidiči proto musí v někte-
rých úsecích počítat s objížďkami.
Zimní stavební přestávka již skončila ve čtyřdvorské
Studentské ulici. „Od úterý 8. března zde dělníci pokra-
čují v plánované rekonstrukci nízkotlakového plynovodu
a domovních přípojek,“ informovala českobudějovická
tisková mluvčí Jitka Welzlová. Práce začaly v říjnu loň-
ského roku rekonstrukcí úseku od křižovatky s ulicí  
K. Fleischmanna k budově děkanátu Ekonomické fakulty
Jihočeské univerzity. „Nyní má stavba před sebou další
tři etapy, během nichž dojde ve Studentské ulici k uza-
vírkám některých úseků,“ řekla Welzlová.
V první etapě od 8. do 25. března bude zcela uzavřen
úsek K. Fleischmanna – Na Zlaté stoce, a to v rozsahu
77 metrů čtverečních vozovky a 18 metrů čtverečních
chodníku. Ve druhé etapě od 28. března do 15. dubna
bude neprůjezdný úsek křižovatky Studentská – Na
Zlaté stoce v rozsahu 87 metrů čtverečních vozovky.
Třetí etapa potrvá od 18. dubna do 6. května. V této do-
bě bude uzavřen úsek Na Zlaté stoce – Husova v roz-
sahu 112 metrů čtverečních vozovky a 18 metrů čtve-
rečních chodníku.
Stavební úpravy spojené s modernizací IV. železniční-
ho koridoru komplikují také situaci na železničním pře-
jezdu v Blahoslavově ulici v Husově kolonii. Obyvatelé
krajského města jej nebudou moci využívat až do  
3. července. Objízdné trasy zde nejsou značené, řidiči
musí využít přilehlé komunikace. Do uzavřeného úseku
bude podle potřeby umožněn vjezd vozidlům s před-
ností v jízdě a složkám integrovaného záchranného
systému.

Dobrovodský potok
bude hlídat 
nový hlásič
Na Dobrovodském potoce pod mostem na rozhraní
Českých Budějovic a Dobrou Vodou vzniká zařízení,
které dokáže automaticky hlídat hladinu Dobrovodské-
ho potoka. Lidé tak díky němu v budoucnu budou moci
včas zachránit svůj majetek před velkou vodou.   
Vodoměrná stanice se buduje v sousedství ulice
U Křížku a svému účelu začne sloužit od letošního květ-
na. Objekt je spojen železobetonovou šachtou s korytem
potoka a vybaven ultrazvukovým snímačem úrovně
 hladiny. „Informace o výšce hladiny budou bezdrátově
přenášeny na řídicí pracoviště Městské policie České
Budějovice a zařazeny do centrálního varovného systé-
mu VISO,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma s tím, že zříze-
ní místního hlásného profilu je reakcí na relativně čas-
té vylévání Dobrovodského potoka po celé délce jeho
toku. „Díky tomuto zařízení můžeme v dostatečném
předstihu upozornit obyvatele, a oni si tak mohou
ochránit svůj majetek, například odvézt auta z garáží
na Pražském předměstí,“ řekl primátor. 
Napájení stanice zajistí solární panel umístěný na stře-
še budovy v kombinaci s akumulátorem. Koryto potoka
bude v úseku stavby, což je dvaadvacet metrů, chráně-
no kamennou dlažbou. „V rámci úprav bude odstraně-
na stávající dešťová nádržka včetně oplocení a dojde
k obnově plynovodu a vedení veřejného osvětlení a ce-
lý prostor bude zavezen zeminou a oset,“ dodává Petra
Kamišová z oddělení krizového řízení. Náklady na
stavbu jsou necelých 1,2 milionu korun, téměř 900 tisíc
uhradí dotace z OPZP.

Jaro
přineslo také
uzavírky a objížďky
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Na Lidické si můžete půjčit 376 knih najednou

Českobudějovická radnice se rozhodla zpřísnit podmínky při zápisech do mateřských škol v krajském městě. Kritérii se při
svém jednání zabývala rada města. V poslední době se totiž objevily případy, kdy rodiče manipulují s údaji, které rozhodují
o přijetí jejich ratolestí do mateřinek. Někteří „výtečníci“ tak mají schválně nahlášené úřední bydliště na radnici, a splňují tak
kritérium trvalého bydliště ve městě. Ve skutečnosti však rodina žije jinde. „Vynalézavost rodičů je velmi široká,“ řekl náměs-
tek primátora Petr Podhola a dodal, že při posledním zápisu se takových případů objevily téměř dvě desítky. Podhola dále
uvedl, že ředitelky školek si nyní v podezřelých případech mohou vyžádat od rodičů doplňující informace. 
„Ve 24 mateřských školách v krajském městě, z nichž 15 tvoří samostatné právní subjekty, je v současné době 2 824 míst,
od září by měly být otevřené další tři třídy s kapacitou 75 dětí v Základní škole L. Kuby v Rožnově. Investice do rekonstrukce
prostor školní družiny tak, aby vyhovovala potřebám předškolních dětí, si vyžádá částku 3,5 milionu korun,“ uvedl náměstek
primátora Petr Podhola.
Mezi kritéria, která rozhodují o přijetí dítěte do školky, patří trvalý pobyt dítěte a jednoho zákonného zástupce v Českých
 Budějovicích a předškolní věk dítěte. Rodiče by také v době nástupu dítěte do zařízení neměli pobírat mateřskou. Pokud se
kapacita školek v krajském městě nenaplní, dostanou šanci další děti z Budějovic a teprve pak ty z okolních obcí. V Českých
Budějovicích se budou zápisy do mateřinek konat 28. března až 1. dubna.

Podmínky pro přijetí

do školky
budou přísnější

Sčítací formulář 
mohou lidé vyplnit také na budějovické radnici 
Březnové sčítání lidu, domů a bytů  2011, jehož garantem je Český statistický úřad ČR, si připíše historické prvenství.
 Lidem budou totiž k dispozici poprvé také sčítací formuláře v elektronické podobě. 
Zákon ukládá obcím povinnost, aby podle svých možností zajistily občanům počítače i volně přístupné místo, kde bude
možné úkon provést. „Takovým místem bude radniční výstavní síň, kde budou od soboty 26. března  do 14. dubna  k dispo-
zici celkem tři počítače a lidé si tam mohou formuláře vyplnit. Prostory budou otevřeny ve stejném čase, jako je pracovní
 doba zaměstnanců magistrátu,  navíc v sobotu a v neděli vždy od 8 do 15 hodin,“ uvedl pověřený tajemník Václav Suchopár.
Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.

Březen je měsícem čtenářů, a Jihočeská vědecká knihovna
si proto připravila několik zajímavých akcí. Novinkou bude
například půjčování čteček elektronických knih, což je plochý
přístroj s displejem o rozměrech
9x12 centimetrů, se kterým se za-
chází podobně jako s jednoduchými
mobilními telefony. Místo plné náruče
knih si tak v budoucnu budete moci
odnést pouze jeden malou krabičku.
V současné době jsou čtenářům k dis-
pozici dvě čtečky, každá z nich obsa-
huje 376 literárních děl od 44 autorů.
Zájemci si mohou přístroj zapůjčit na
sedm dní, během měsíce března bu-
de jedna čtečka trvale ve studovně pobočky na Lidické, kde si ji
zájemci mohou prohlédnout a vyzkoušet. „Myslíme si, že je to
určitý fenomén, který se začíná rozvíjet, a chceme dát lidem

možnost se s ním seznámit,“ řekl náměstek knihovny Ivo Ka-
reš. „Základní rozdíl oproti čtení dokumentů na mobilu nebo
notebooku je v displeji. Ten tu funguje na principu takzvaného

elektronického inkoustu a chová se
 podobně jako papír. 
„Displej sám například nesvítí, takže
tolik nenamáhá oči,“ doplnil Kareš.
Výhodou je jistě také to, že starší li-
dé, kteří mají problémy se zrakem, si
mohou podle vlastní potřeby zvětšit
písmena. Čtečka také dokáže jedno-
duše vyhledávat konkrétní pasáže
textu, a tak by ji mohli využívat napří-
klad studenti.

Nový přístroj si nyní mohou zájemci odnést domů na sedm
dní. Výpůjčka je zdarma v rámci ročního čtenářského poplat-
ku, zájemci ale musí počítat s vratnou kaucí 1 000 korun.
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O výstavbě moderního objektu na sídlišti Máj rozhodlo ve-
dení radnice v rámci integrovaného plánu rozvoje města Le-
vý břeh. Do vybudovaných se přesune služebna městské
policie a mateřské centrum, místo zde bude mít také nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež, středisko primární pre-
vence a terénní služby pro seniory a zdravotně postižené.
Objekt má celkem čtyři patra, počítá se totiž i s využitím
střechy pro tělocvičnu a hřiště. Nejvíc prostoru zabere zaří-
zení určené pro děti a mladé lidi do 26 let.
Architektonickou soutěž na nový objekt vyhrála již na pod-
zim roku 2010 bratislavská firma SLA. Budova by měla stát
80 milionů, 30 milionů z celkové částky by mohla pokrýt do-
tace. Ještě letos by podle vedoucího investičního odboru
magistrátu Zdeňka Šedy mohla vzniknout projektová doku-
mentace a mohlo by být zahájeno územní a stavební řízení.
V následujícím roce chce město vypsat soutěž o zhotovitele
stavby a v dubnu či květnu započít s výstavbou objektu. Ko-
munitní centrum by tak na největším budějovickém sídlišti
mohlo stát už v polovině roku 2013.
Na konci února se obyvatelé sídliště mohli zúčastnit v budo-
vě Základní školy Máj II. veřejného projednávání, které se
týkalo právě komunitního centra. Kromě vizualizace si napří-
klad vyslechli důvody, proč sídliště tyto služby potřebuje. 
„V současnosti tady neexistuje žádná ambulantní sociální
péče, pouze Dům pro seniory Máj poskytuje ubytování
a operují zde terénní služby. V novém centru bude dostupný
celý komplex služeb a třeba nízkoprahové zařízení může eli-
minovat rizikové chování a nežádoucí jevy mezi dětmi

Zajímavost

Na sídlišti Máj
vyroste nové 
komunitní centrum,
zřejmě ale zmizí 
parkovací místa
Nové komunitní centrum by mělo do
dvou let vyrůst v ulici A. Barcala v blíz-
kosti budov České správy sociálního za-
bezpečení a pošty. Stane se tak součástí
nově vzniklého náměstí. 

a mládeží,“ uvedla na veřejném projednávání Šárka Kovár-
nová z odboru sociálních služeb.
Lidé většinou souhlasili s řešením stavby včetně otevřeného
dětského hřiště na střeše budovy, kritické hlasy byly ovšem
namířeny proti úbytku parkovacích míst. Obyvatelé na jedné
straně oceňují novou budovu, kde najde zázemí mládež
i důležité služby, které zde zatím citelně chybí, na druhou
stranu místní ale protestují proti dalšímu úbytku parkovacích
míst. Objekt jich zabere kolem dvaceti. Budova totiž vyroste
na místě, kde je v současné době parkoviště. Vedoucí inves-
tičního odboru magistrátu Zdeněk Šeda na veřejném před-
stavení projektu uvedl, že je připravena i varianta s podzem-
ním parkováním. Bratislavský ateliér SLA, který soutěž na
návrh budějovického centra vyhrál, předložil i verzi, která
s podzemním parkováním pro 18 aut počítá. Stavba by ale
byla dražší o sedm až deset milionů korun. 
Další výtky směřovaly k umístění objektu v centru sídliště,
podle místních obyvatel by bylo komunitní centrum vhodněj-
ší například v areálu čtyřdvorských kasáren či bývalého cvi-
čiště. Podle Šedy je ale zamýšlená stavba v souladu se
 všemi předpisy, do nezastavitelného území veřejné zeleně
zasahuje pouze okrajově, a to přístupovou rampou a vněj-
ším oplocením.

Budějovický primátor Juraj Thoma je přesvědčen o potřebě
a smysluplnosti centra. „Pokud se ale prokáže, že si jej oby-
vatelé z reálných důvodů takto nepřejí anebo jej v dané po-
době postavit nelze, budeme hledat jinou cestu,“ uvedl.
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Nová rektorka
profesorka Magdalena Hrabánková

Rozhovor

První týdny svého funkčního období má za sebou nová rektorka Jihočeské uni-
verzity profesorka Magdalena Hrabánková. Dosavadní děkanka Ekonomické fakul-
ty se zatím ve své nové kanceláři s výhledem na Černou věž nestačila zabydlet,
své osobní věci má zatím v krabicích, na své nové spolupracovníky si ale už čas
našla. „Celý první týden jsem prožila tak, že jsem se seznamovala s rektorátem,
protože mě zajímalo, s kým budu během následujících let spolupracovat,“ říká
69letá Hrabánková. „Potřebuji vědět, kdo tvoří organizační strukturu rektorátu,
a poznat i jednotlivé pracovníky, což se za tu krátkou chvíli, kdy jsem obcházela
jednotlivé kanceláře, nepodařilo, takový kontakt pro mě samozřejmě není dosta-
čující. Důkladně se poznáme až při společné práci, která nás nyní čeká. Pak určitě
navážeme užší kontakty,“ dodává.

Kromě současných pracovníků rektorátu jste si
musela vybrat také nové spolupracovníky…
Přivedla jsem si nové prorektory, o kterých se domnívám, že
budou zárukou dobrého fungování univerzity. Ke spolupráci
jsem si vybrala nové prorektory, pro vědu a výzkum Tomáše
Polívku, pro zahraniční vztahy Dagmar Škodovou-Parmovou
a pro pedagogickou a studijní činnost Alenu Jaklovou. Je
možné, že bude v budoucnu vytvořen další prorektorský úřad,
až se ukáže, ve které oblasti by to bylo vhodné.  Nehodlám
vytvářet žádná zbytečná místa jen pro místa.

O setkání s novým vedením univerzity jistě stáli
i zástupci studentů…
Schůzku se studentskou radou, která mě přijala velmi pozi-
tivně, považuji já osobně za jednu z nejzajímavějších. Roz-
mluva se studenty, která se uskutečnila hned v prvním týdnu
po mém nástupu do funkce, pro mě byla velmi poučná, zají-
mavá a zároveň inspirativní v tom ohledu, co všechno by se
tady pro studenty ještě dalo udělat či zlepšit. Vím, že nedo-
kážu udělat zázraky, a navíc v krátké době, ale je to pro mě
impuls k tomu, co by se udělat mohlo… trochu oživit aktivity



studentů v kampusu, vytvořit zde pro ně takové podmínky,
aby zde skutečně bylo naplněno slovo studentský kampus.

V následujících letech se bude české vysoké
školství potýkat s mnoha problémy. Jak je na ně
připravena Jihočeská univerzita?  
Hned v prvních dnech jsem velký čas věnovala jednání s pa-
ní kvestorkou, protože v současné době se jedná o rozpočtu
univerzity a o jejím dalším vývoji a působení. V budoucnu se
budeme potýkat s úbytkem financí. Snižuje se normativ na
studenta, s čímž se budeme muset vyrovnat. Kromě snížení
finančních prostředků se budeme muset vyrovnávat také
s úbytkem studentů, protože demografická křivka začne od
příštího roku velmi výrazně klesat. Budeme hledat cesty, jak
dále zhodnotit to, co je na univerzitě zajímavé a jedinečné. 

Myslíte si, že je tedy reálné zachovat současný
počet studentů, tedy přibližně 13 000?
Byla bych velice ráda, pokud bychom na univerzitě i v násle-
dujících populačně slabších ročnících udrželi počet studen-
tů. Myslím si, že Jihočeská univerzita má studentům bezpo-
chyby co nabídnout. Struktura osmi fakult a jednoho ústavu
skýtá dost širokou odbornou platformu, aby si studenti vybrali,
co chtějí studovat. Poskytujeme také programy a kurzy v rám-
ci tzv. celoživotního vzdělávání. I starší studenty rozhodně uví-
táme, na univerzitě si mohou aktualizovat své znalosti.  

Delší dobu se mluví o tom, že Jihočeská univerzita
postrádá fakultu s technickým zaměřením,
domníváte se, že během Vašeho funkčního období
by mohla další fakulta s tímto zaměřením
vzniknout?
Nechci říkat rezolutní ne, ale myslím si, že za současných
podmínek, tak jak jsou nyní nastavené, by se měly spíše
stabilizovat stávající fakulty. Některé technické obory univer-
zita nabízí, ale nedomnívám se, že by bylo nyní správné ob-
dobí na vytvoření fakulty, právě i v souvislosti s omezením fi-
nančních prostředků a se zmiňovaným demografickým pro-
padem. Bylo by vhodné, kdyby se prohloubila výuka a také
odstranila duplicita, která u některých oborů existuje.  Někte-
ré obory, které se na Jihočeské univerzitě vyučují, by mohly
být modernější a atraktivnější. 

Na Jihočeské univerzitě by v budoucnu mohly
vzniknout také mezifakultní projekty…
Ano, mezifakultní projekty jsou určitě nutné. V současné do-
bě se již dva velké projekty plánují, a sice pro přírodovědný

směr a humanitní směr. Jsou připraveny na výzvu MŠMT,
v programu Operační program Vzdělávání pro konkurences-
chopnost. Budeme sledovat samozřejmě i další výzvy, do
kterých bychom se s našimi projekty mohli zapojit. 

Před svým zvolením do funkce rektorky jste
působila na Ekonomické fakultě. Budete zde
dále vyučovat?
Pokud to čas dovolí, velice ráda bych na fakultě zůstala.
Chtěla bych dále vyučovat a věnovat se regionálnímu pro-
jektování a některým formám strukturální politiky Evropské
unie. Ráda studentům předám ještě nějaké nové informace,
protože vývoj právě v této oblasti jde velice rychle dopředu.

Během Vaší pedagogické praxe jste poznala
mnoho studentů. Můžete dnes jako rektorka
univerzity říct, jaký by podle Vás měl být ideální
student, který Jihočeskou univerzitu opouští?
Představovala bych si, že student by do jisté míry měl být
hrdý a spokojený s tím, že je absolventem právě naší univer-
zity, že jsme mu dali dobrý základ do života. Měl by být vyba-
ven určitými teoretickými znalostmi, ale nejen to. Měl by se
určitě umět orientovat v tom, jak je využít, a správně si vybrat
obor, kde by je mohl využít, případně mít jasno, jak si své
vzdělání doplnit a rozšířit. Tím mám na mysli například na-
bídky dalšího vzdělávání. Absolvent by měl udržovat svým
způsobem kontakt s univerzitou. My naše absolventy také
sledujeme, zajímá nás například, jaké mají uplatnění a jak
jsou v práci spokojení.

Až za čtyři roky skončí Vaše funkční období,
jakou univerzitu byste chtěla předat svému
nástupci?
Přála by si předávat stabilizovanou univerzitu, o které by se
mluvilo dobře nejen v celé České republice, ale i v zahraničí.
Aby si Jihočeská univerzita zachovala dobré jméno, protože
dnes je velice důležitá image univerzity a její značka.
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„Je skvělé, že je tady nějaká interakce, díky tomu se může-
me dostat do povědomí lidí,“ pochválil iniciativu pořadatelů
Jan Richtr ze Studentské rady. „Myslím si, že je také velký
problém definovat, co v dnešní době pro studenty znamená
slovo kultura. Vysokoškoláci preferují spíše takovou tu ma-
sovější kulturu a nevyhledávají intelektuálně zaměřenou kul-

Interaktivní 
večer na téma
Studenti versus 
kultura ve městě

Studenti Jihočeské univerzity, zástupci
vysoké školy i provozovatelé a majitelé
více než desítky kulturních subjektů
v Českých Budějovicích se první břez-
nový den v podvečer sešli v Univerzit-
ním klubu Akademické knihovny. Čtyři-
cítka účastníků přes dvě hodiny řešila
problém, se kterým se v současné době
všichni potýkají – proč studenti tak málo
navštěvují kulturní akce ve městě, tzv. za
řekou? Stará se Jihočeská univerzita
o volný čas svých přibližně 13 tisíc stu-
dentů v tomto směru nedostatečně, nebo
je problém v lidech? Stačí jim připojení
na internet a z koleje „nevytáhnou pa-
ty“? Diskusní podvečer Open Space
uspořádala organizace Kulturní most. 

turu.  Taková je doba,“ říká Richtr. „Nám studentům chybí ak-
tivní postoj univerzity v této oblasti, podpora rektorátu,“
uvedl ve své prezentaci. „Samozřejmě je ale nutná také akti-
vita studentů,“ uvědomuje si.
Nabídka kulturních akcí (nejen) pro studenty je přitom
v krajské metropoli skutečně široká. Před diskusí se svou
prezentací vystoupilo 13 zástupců více i méně známých
 kulturních subjektů, jako jsou například Divadlo U Kapličky,
Studentské univerzitní divadlo, taneční studio Kredance či
Dům umění nebo multikulturní soubor Barevný děti. Ve
všech těchto institucích a zájmových uskupeních mají stu-
denti dveře otevřené. Za kliku však nikdo nebere. 
Jako „velvyslanec“ Jihočeské univerzity vystoupil na work-
shopu Jiří Váňa z oddělení komunikace a propagace. Ve své
prezentaci se snažil diskutujícím přiblížit specifika akade-
mického prostředí, silné i slabé stránky univerzity. „Za nej-
větší problémy v současné době považuji jistou uzavřenost
univerzity a nízkou iniciativu, malé zapojení univerzitních
studentů do kulturních aktivit v Českých Budějovicích,“
uvedl Váňa. Představil také příčiny současného stavu a zají-
mavé návrhy možností, jak aktivizovat studenty a více využít
potenciál univerzity. „Setkání v rámci projektu Kulturní most
považuji za velmi přínosné a doufám, že se díky navázaným
kontaktům podaří navázat užší spolupráci s českobudějovic-
kými kulturními institucemi,“ dodal. 
V následné diskusi padalo mnoho návrhů, jak zlepšit kultur-
ní život studentů. Diskutující se ale shodli na jednom. Stu-
denti jsou dnes zahlceni informacemi, proto je důležité o ja-
kékoli akci informovat nejlépe osobně, případně přes dnes
stále oblíbenější sociální síť Facebook. „Letáky a podobné
věci jsou dnes už přežitek. Ty jen přečteme a nevezmeme
na vědomí. Jakmile vás ale někdo konkrétně osloví, už o ak-
ci začnete přemýšlet. Důležitý je osobní přístup,“ říká Richtr.
Po druhém Open Space večeru, který se uskutečnil v Aka-
demickém klubu Jihočeské univerzity, naplánovali organizá-
toři již třetí setkání. „Tentokrát  jsme zvolili téma kulturní poli-
tiky a tvorby koncepce kultury ve městě. Diskuse se koná
28. března od 18 hodin v klubu  Horká vana,“ zve za organi-
zátory Josef Korda. Diskutovat se bude například o tom,
 jaké jsou podmínky pro vznik nových kulturních iniciativ
a projektů a jakým způsobem je možné využít současné kul-
turní aktivity ve městě.  
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„Přednášky kulturologické disciplíny Europäische Kulturwis-
senschaft und Kulturvergleich jsou primárně určeny pro stu-
denty oboru Evropská teritoriální studia – ČR a německy
mluvící země, Filozofická fakulta na ně ale samozřejmě zve
také další zájemce z řad akademické obce Jihočeské univer-
zity,“ říká profesorka Alena Jaklová. 
Studijní obor Evropská teritoriální studia – ČR a německy
mluvící země je jedním z nejmladších oborů Jihočeské uni-
verzity, na Filozofické fakultě se vyučuje od akademického ro-
ku 2009/2010. V současnosti je v této podobě nabízen v Čes-
ké republice jako jediný. Na jeho realizaci má největší podíl Fi-
lozofická fakulta Jihočeské univerzity, dále Ekonomická fakulta
Jihočeské univerzity a také Univerzita v Pasově. Všechny tyto
fakulty se podílejí na jeho výuce. „Tento studijní obor je výraz-
ně interdisciplinární, tvoří jej předměty politologické, obecně
kulturní, ekonomické, právnické a jazykové – němčina jako ja-
zyk obecný a jazyk odborný – a také další světový jazyk,“ říká
Jaklová. Studenti si tak prohloubí všeobecné i odborné zna-
losti týkající se především České republiky a německy mluví-
cích zemí, v rámci povinně volitelných předmětů se pak za-
měří na tematiku, která je zajímá nejvíce, a získají znalosti
a vědomosti důležité pro svou budoucí profesi. Absolventi se
uplatní například ve státních a kulturních institucích, v soukro-
mém sektoru, v organizacích a firmách ekonomického zamě-

ření anebo v nestátních neziskových organizacích. Budou
 také disponovat kompetencemi potřebnými pro vyřizování
agendy grantových projektů Evropské unie.
Studenti středních škol, kteří mají o tento atraktivní obor zá-
jem, budou vybráni na základě výsledků Národních srovná-
vacích zkoušek (NSZ), které zabezpečuje společnost Scio.
Zároveň doloží předběžnou znalost německého jazyka, a to
vysvědčením z 3. ročníku střední školy, vysvědčením o stát-
ní jazykové zkoušce nebo jiným mezinárodně uznávaným ja-
zykovým certifikátem. Uchazeči o studium však mohou být
přijati také bez přijímacích zkoušek, jestliže jejich celkový
studijní průměr za 1.–3. ročník střední školy bude nejvýše
1,50 a současně průměrná známka z předmětu německý ja-
zyk v 1.–3. ročníku střední školy bude 1,00. Bližší informace
o podmínkách pro přijetí ke studiu pro akademický rok
2011/2012 naleznou zájemci na webových stránkách Filozo-
fické fakulty JU v Českých Budějovicích. 
V současné době Filozofická fakulta připravuje návrh nava-
zujícího magisterského studia, jenž předloží k akreditaci tak,
aby již stávající studenti mohli své studium absolvovat jako
magistři. Fakulta rovněž uvažuje o přípravě dalšího studijní-
ho bloku, jenž by byl orientován na jiný evropský region.
Realizaci nového oboru však podmiňuje dostatek potřeb-
ných financí.

Novinky

Přeshraniční spolupráce univerzit je jedním z nejnovějších trendů vysokého škol-
ství. Partnerství s univerzitou v německém Pasově se podařilo navázat také Jiho-
české univerzitě v Českých Budějovicích, a studenti oboru Evropská teritoriální
studia – ČR a německy mluvící země tak mají v letošním letním semestru jedineč-
nou možnost účastnit se rozsáhlých přednášek o evropské kultuře, které zajišťují
přední němečtí odborníci reprezentující různé humanitní obory.

Akademičtí pracovníci
Univerzity v Pasově
přednášejí na Jihočeské univerzitě
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Českobudějovická činohra si v poslední době připsala již druhý významný úspěch. Před měsícem získal tento soubor Cenu
Českého divadla 2011 za thriller Vajgl, který se tematicky věnoval zinscenovanému povstání v borské věznici, první březno-
vou  sobotu pak sbírku prestižních cen místní divadelníci rozšířili o Cenu Alfréda Radoka. Jihočeské divadlo zabodovalo v kate-
gorii „Poprvé uvedená česká hra“ s dramatem Očištění od Petra Zelenky, které zdejší scéna uvedla jako první v republice. 
V hlavní roli spisovatele, který svede malého chlapce a následně se chce ze svého činu vyzpovídat v reality show, exceloval
ředitel divadla Jiří Šesták. Hru režíroval šéf činohry Martin Glaser. „Je to kvalitní dramatický text,  dobře napsaný, který většinu
české současné dramatické produkce převyšuje o několik řádů. Ctí zásady dramatu, má téma a Petr je zkušený autor, který
ho umí zpracovat. Navíc má silný příběh,“ řekl o textu Glaser.
Ačkoli hru Očištění ocenila odborná porota, diváci si ji příliš neoblíbili a postihl ji stejný osud jako dříve oceněný thriller Vajgl.
Derniéru měla již po roce. „Naše povinnost je vkus udávat, a nikoli obecnému vkusu podléhat a podbízet se,“ komentoval
 situaci Glaser. Vždy ho proto mrzí, pokud se inscenace a vkus publika mine. „V českém divadle se chceme všemu smát,
očekáváme, že to bude psychorekreační zážitek, i diváci nám píší: chceme se bavit a zapomenout na hnusný svět, který je
okolo,“ vysvětluje šéf činohry.
Příští sezonu tak Jihočeské divadlo vsadí na klasické tituly jako Rok na vsi, Tramvaj do stanice touha nebo Misantrop. 

Svěcený nechá zpívat své housle
Barokní hudba Antonia Vivaldiho, Arcangela Corelliho,
Georga Friedricha Händela či Johanna Sebastiana
 Bacha, ale také známé skladby Charlese Bériota
a Louise Spohra v podání vynikajícího českého virtuo-
sa Jaroslava Svěceného zazní 24. března od 19 hodin
v budějovickém DK Metropol. Na koncertě jej doprovo-
dí 16letá dcera Julie Svěcená, rovněž vynikající hous-
listka, a vystoupí také cembalistka Jitka Navrátilová.
„V průběhu večera bude možné vidět a slyšet ty nejlep-
ší a velmi vzácné koncertní italské mistry, například
 Pietra Guarneriho, Stefana Scarampelly a Giuseppa
Fioriniho, což je vlastník pozůstalosti Antonia Stradiva-
riho, či jeho německého žáka a později spolupracovní-
ka Antona Wintera,“ uvedl Svěcený.
Na koncertu si zájemci mohou nechat podepsat dvě
nová CD, která Svěcený v nedávné době vydal, sou-
částí večera bude i autogramiáda prvního samostatné-
ho alba Julie Svěcené. Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji DK Metropol za 200 a 230 korun.

Jihočeské
divadlo opět boduje:
hra Očištění získala
Cenu Alfréda Radoka

Českobudějovické
multikino
oslavilo 9. výročí
Na letošní první jarní den připadly deváté narozeniny
multikina Cinestar. 21. března se tedy mohli diváci po-
těšit opravdovou lahůdkou – předpremiérou letos asi
nejočekávanějšího českého filmu, Havlova Odcházení.
„Uvedli ho herci Jan Budař, Jaroslav Dušek a produ-
cent Jaroslav Bouček,“ doplnila podrobnosti k promítání
manažerka multikina Svatava Kopečková.

Země zaslíbená
ve fotografiích
Fotografku Růženu Švecovou její dvě cesty do Izraele
výrazně ovlivnily. Tato země, plná kontrastů, ji zaujala
natolik, že se rozhodla o své zážitky podělit. Na výstavě
tak návštěvníci uvidí snímky lidí, přírody, ale i klenby,
oltáře a detaily. „Není snadné této zemi porozumět.
Snazší je dívat se a nasávat atmosféru biblických
míst,“ říká Švecová.
Vernisáž se uskuteční v českobudějovické galerii
 Nahoře v úterý 29. března v 17 hodin, pro veřejnost je
výstava otevřena denně od 30. března do 1. května
mezi 9. a 18. hodinou.
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Reynek a Renaud
se představí v galerii u Schelů
Letošní Dny francouzské kultury v Českých Budějovicích zahájí výstava čes-
kého básníka, překladatele a grafika Bohuslava Reynka a jeho manželky,
francouzské básnířky a překladatelky Suzanne Renaud s názvem Reynek–
Renaud/Grenoble–Petrkov. Záštitu nad projektem převzali Jeho Excelence
velvyslanec Francie v České republice Pierre Lévy, budějovický primátor
 Juraj Thoma a radní Jihočeského kraje František Štangl. Do galerie můžete
zavítat od 18. března do 23. dubna, otevřeno je denně kromě pondělí vždy
od 10 do 17 hodin, v sobotu pak pouze mezi 10. a 13. hodinou. 
Výstava nereflektuje pouze Reynkovu výtvarnou tvorbu, návštěvníci uvidí
 jeho literární a překladatelská díla, a také práci  Renaud. Na realizaci projektu se podílelo občanské sdružení Hortensia,
Francouzská aliance Jižní Čechy a Statutární město České Budějovice. Výstava mohla vzniknout také díky ochotě synů obou
umělců Daniela a Jiřího, neboť její součástí jsou i fotografie obou umělců a jejich vzájemná korespondence. Další zajímavé
 artefakty zapůjčila pražská galerie Vltavín, Národní  galerie Praha, Městská galerie Vysoké Mýto a soukromí sběratelé.

Peklo vášně, nemoc lásky, to jsou Petrolejové lampy
Psychologický román Petrolejové lampy Jaroslava Havlíčka
patří mezi nejlepší díla svého žánru. Všeobecný věhlas dílu
zajistilo především skvělé filmové zpracování Juraje Herze se
strhujícími výkony Petra Čepka a Ivy Janžurové.
Petrolejové lampy vyprávějí příběh Štěpky Kiliánové, nepříliš
hezké dívky z bohaté rodiny, která i ve svých více než třiceti
letech zůstává pannou na duši i na těle. Jediným mužem,
o kterého kdy stála, byl její o pět let starší bratranec a přítel
z dětství Pavel Malina. Ten nyní, po dvaceti hýřivých letech
služby ve vojsku přijíždí natrvalo domů. Svou rodinou je ov-
šem přivítán jen jako trpěný vyžírka. Statek, který rodina spra-
vuje, chátrá, a Pavel se tedy uchyluje k nevídanému…
V Jihočeském divadle bude mít toto psychologické drama pre-
miéru 25. března. V hlavních úlohách Pavla Maliny a jeho obě-
tavé a energické ženy Štěpky se představí Ondřej Veselý
a Lenka Krčková..

Medailonek
Český grafik, básník a překladatel Bohuslav Rey-
nek se s francouzskou básnířkou a překladatel-
kou Suzanne Renaud oženil v Grenoblu před 85
lety. Na počátku druhé světové války se společně
usadili v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Suzanne
Renaud zemřela v lednu 1964, Bohuslav Reynek
v září 1971. Oba umělci po sobě zanechali velice
hodnotné dílo, které v česko-francouzských kul-
turních vztazích hraje významnou roli.

Pro orchideje 
zajděte do Metropolu
Již 12. ročník tradiční prodejní výstavy orchidejí letos
opět připravil Metropol spolu s Orchidea klubem České
Budějovice, firmou EXPLANTEX Vondruš, Botanickou
zahradou Tábor a Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Jako každý rok se tak s příchodem jara můžete vedle
krásných orchidejí těšit na další exotické rostliny a ex-
ponáty ze světa hmyzu a plazů.
Výstava proběhne ve dnech 25. března až 3. dubna
v prostorách I. respiria a Kruhového sálu, otevřeno je
denně od 9 do 18 hodin.

Divadlo na Fidlovačce
předvedlo Dvojí hru 
Robert Thomas, dramatik, režisér a herec v jedné oso-
bě, se v rodné Francii i v zahraničí proslavil především
jako vynikající autor detektivních komedií. Jeho specia-
litou je kombinace kriminální zápletky s humorem,
a proto bývá jeho jméno spojováno kromě Agathy Chris-
tie také s A. Hitchcockem i G. Feydeauem. 
Jeho detektivka „Dvojí hra“ se zařadila mezi nejúspěš-
nější kusy tohoto žánru. Dějištěm je osamělý dům na
předměstí Paříže, kde žijí novomanželé Richard
a Francoise...
V hlavních rolích představení Divadla na Fidlovačce se
21. března od 19 hodin v Divadelním sále DK Metropol
představila Andrea Černá, Miloš Vávra, Anna Remková
a David Hák. Režie se ujal Ondřej Brousek, text přelo-
žil Jan Cimický.
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Horká vana vznikla v návaznosti na jiný
budějovický klub…
Jsme část party, co byla v Solnici. Já jsem tam měl kavárnu
a staral se o takový ten off program, co nebyl přímo oficiální
z Baziliky. Občanské sdružení jsme založili, když jsme vědě-
li, že Solnice bude končit. A Bazilika nechtěla dělat jiný nový
prostor, protože tenkrát ještě měla Baziliku. Takže jsme zalo-
žili občanské sdružení, kde jsem já, žena a Tomáš Plhoň
z Arte della Tlampač, divadla, co u nás hodně hrálo. Ti měli
zájem na tom tu scénu nějak zachovat. V současnosti zde
zkoušejí novou hru a budou ji zde i hrát, což je novinka do
budoucna. Ještě tam je učitel Jirka Krejčí z gymnázia Čes-
ká, který v současnosti učí chorvatské potomky Čechů čes-
ky někde v horách. Založili jsme občanské sdružení a šli do
tohoto prostoru, kde rok předtím nic nebylo. 

Dopoledne pohádky pro děti, večer kon-
certy pro příznivce kvalitní hudby. Kuřác-
ká i nekuřácká kavárna, dětský koutek
a nevšední posezení v opravdové va-
ně…to jsou důvody, proč navštívit nový
budějovický klub Horká vana… O jejím
vzniku i současném fungování hovoří je-
den ze zakladatelů občanského sdruže-
ní, které tuto kavárnu provozuje, Ondřej
Doležal.

Horká vana:
nový budějovický klub

Tady byl dříve antikvariát...
Byl tu antikvariát, ale s tím byly nějaké plány ohledně Divad-
la J. K. Tyla, ale zjistilo se, že projekt se sem nevejde a re-
konstrukce by vyšla draho, takže divadlo hledalo jiný prostor
a tady to zůstalo rok volné. My jsme napsali žádost, která
byla jednomyslně schválena, a i na městě byla vůle v ně-
čem, jako byla Solnice, pokračovat...

Vy jste vlastně ve stejné ulici, jen jste se
posunuli o pár čísel...
S čísly je tu trochu zmatek, protože my máme orientační
číslo sedm a popisné něco přes dvě stě a naproti v ulici je to
obráceně. Lidé tu často bloudí.

Kdy jste začali pracovat na rekonstrukci?
V květnu bylo rozhodnutí rady, to ještě bylo za „staré vlády“,
pak vlastně odvolali primátora, pak se to nějak zdrželo, ale
my jsme do toho chtěli jít a navázat na Solnici. V lednu jsme
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stěhovali, měli jsme měsíc na přípravu, což byl velký chaos.
Předtím se dělaly úpravy vnitřních prostor, protože budova
nezažila rekonstrukci šedesát let. To znamenalo elektrické
vedení, podlahy, štuky... Otevřeli jsme 3. února. To bylo tako-
vé zahřívací období, kdy jsme se s novým prostorem sžívali.

Měli jste již předjednaný nějaký program?
Lidé se nám chtěli hlásit už na říjen, ale my byli opatrní a ří-
kali jim, že ještě ani nevíme, jestli vůbec otevřeme. To bylo
v prosinci, a to se teprve jednalo a my neměli kolaudaci.
V únoru jsme měli asi pět akcí, v březnu jedenáct a na duben
už máme dvacet. Už to budeme muset omezovat. To bychom
mohli denně mít pět kapel. Kapel je mnoho, klubů málo.

Lidé k vám chodí?
Lidé chodí, to je příjemné. Ještě skončila Bazilika… My máme
kapacitu asi devadesát míst, snažíme se plnit na sedmdesát,
kdy můžeme zachovat malé stolečky. Takový kavárenský styl,
jako divadlo Viola. Jsou tu samozřejmě i větší sály, ale ty mají
jinou dramaturgii. My jsme se dohodli se sousedy, končíme
v půl desáté a kapely vybíráme podle toho. Skupiny s bubení-
kem už si u nás asi moc nezahrají, případně jen zlehka metlič-
kami. Dramaturgie je tedy zaměřena na klidnější věci. V Solni-
ci byly i punkové večery, kde hrálo i pět kapel. Začali v šest,
skončili v jednu. Teď tady máme jednu kapelu, dvě kytary, klí-
dek. Ten prostor je daný, je tu nosná zeď mezi dvěma domy,
takže třeba včera tu byla akce pro Tibet a v Solnici byli lidé
zvyklí po skončení akce odejít, zde přejdou rovnou do kavár-
ny. Otevřeno máme do jedenácti, v pátek a v sobotu do dva-
nácti. Ale když jsou lidi, vydržíme i déle.

Ty artefakty použité jako výzdoba mají 
jaký původ?
Vedle je výstava Báry Kratochvílové a chtěl bych všechny
pozvat na 1. dubna. Bude se konat vernisáž k výstavě zpě-
váka a kytaristy Jardy Svobody z kapely Traband, která měla
poslední vystoupení právě v Solnici. Sem se Traband nevej-
de, navíc jsou i dost nahlas. Ale chceme zkusit pořádat
 výstavy výtvarných děl hudebníků.  Pak jsou tu věci od pří-
telkyně Tomáše Plhoně, která je výtvarnice a měla výstavu
v Solnici. 

A co samotný název?
Tak my tu máme i opravdovou vanu, která slouží jako po-
hovka, ale název vznikl už předtím. Původně jsme si říkali,
že to tu pojmenujeme třeba Nová Solnice, ale „solných“ ná-
zvů už je tu dost. Horká vana je vlastně nápad z mládí, který
jsem oprášil po deseti, možná patnácti letech. Tak k názvu
asi tolik. Mozaika je nápad mé ženy a vznikala jako práce
několika lidí. Materiál je převážně z Bechyně, kde je kera-
mická škola. Nápad máme od kamaráda grafika Pavla Kode-
dy, který nám pomohl i s logem, plakátem, samolepkami,
písmem i mozaikou, kterou jsme skládali na zemi na velké
plachtě a pak lepili na zeď. Taky musím pochválit Arnošta
Doskočila – truhláře, který nás přesvědčil, abychom udělali
vše z dubového dřeva, včetně pracovních desek. 
Máme kuřácký i nekuřácký prostor (včetně dětského kout-
ku), takže někdy to tu připomíná mateřskou školu. Děti si
hrají i na pódiu, kde je koberec, pod pódiem je další kobe-

rec. Prostor tu je, máme tu stavebnice, stoleček na malová-
ní. Navíc jsme už mnozí z nás sami rodiče, takže to chápe-
me i z tohoto pohledu. Maminky to nemají snadné, když
chtějí vyrazit i s dětmi někam do centra. Dříve bylo takové
posezení v Bazilice, ale ta zase není úplně v centru. 

Co ještě říci k programu?
Pravidelně máme pohádky, začínáme tuto sobotu v deset
a tak by to mělo být i nadále, kromě pár sobot vyhrazených
svátkům a podobně. Ve spolupráci s Jihočeským divadlem
chystáme předčítání pro děti. Máme už domluvené herce.
Pak bych zmínil skupinu Blueset, což je místní kapela, která
by též hrála pro děti. Tím, že máme oddělený prostor, tak
 rodiče mohou nechat děti na představení, a trochu si tak
 oddechnout. V neděli tu máme pro děti maškarní bál.
V dubnu je tu asi dvacet akcí – např. Dny španělské kultury,
 literární večery, několik koncertů... Prvního dubna Jarda Svo-
boda, pak Paul Batto Jr. a Ondřej Kříž – to je klasické blues,
kytarista Štěpán Rak tu bude hrát, tedy vážná hudba. Jihočes-
ké matky tu mají každoročně akci, pak brněnské duo Čokovo-
ko. Kompletní program najdete na našich webových stránkách
www.horkavana.cz, ten je oproti tištěnému aktuálnější. Jsme
klub pro sto lidí, jen na Facebooku už máme 900 lidí. Kdo
chce zasílat program e-mailem, ten nás může kontaktovat.
Několika desítkám lidí ho již elektronicky zasíláme. 

Co plánujete do budoucna?
Tak samozřejmě výhledově chceme rozšířit tým, vše zatím
děláme sami a někdy opravdu nevíme, kam dřív...

Takže nakonec nelitujete, že jste šli právě sem?
Ale vůbec ne. Solnice je krásný prostor, ale tady je to, mys-
lím, útulnější. Navíc Solnice je jeden velký prostor a Horká
vana je přeci jen více členěná. I když zrovna není úplně
plno, člověk se tu cítí bezpečněji. Navíc je hezké vidět, když
v jedné části klubu probíhá akce a ve druhé sedí lidé a jen si
třeba povídají. Lidé se občas trochu nedůvěřivě ptají na
podmínky pro vystupování, ale my jsme v tomto otevření –
přineste si, co potřebujete, a sál je váš. Klub zatím funguje
báječně, a pokud nedojde k nějakým sousedským rozporům,
doufejme, že bude i nadále.
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Fotbalisté Dynama z Hradce Králové body nepřivezli
Ve druhém jarním kole nejvyšší fotbalové soutěže se střetli českobudějovičtí fotbalisté s celkem Hradce Králové. Zápas
proti ligovému nováčkovi se ale Jihočechům příliš nevydařil a prohráli 0:2. Dynamo navíc v zápase přišlo o Čirkina, který
dostal dvě žluté karty.  V tabulce je po devatenácti odehraných kolech českobudějovický tým na čtrnácté příčce.
„Samozřejmě jsem zklamaný, že jsme nedokázali navázat na výkon z domácího zápasu s Teplicemi. Nechali jsme domá-
cím všechny body a navíc přišli o Čirkina s Laštovkou, kteří příště nemohou nastoupit kvůli kartám,“ posteskl si trenér
 Jihočechů Jaroslav Šilhavý.
Oporou Dynama byl brankář Pavel Kučera, který svým kvalitním výkonem držel tým alespoň částečně nad vodou. Nejvíce
práce měl při šanci domácích ze 42. minuty, kdy vychytal samostatný únik Mišinského. „V takových chvílích je to hodně
o štěstí. On dostal dobrou přihrávku mezi obránce a běžel sám proti mně. Já se snažil co nejvíce vyběhnout, abych mu
zmenšil střelecký úhel. Při střele tak už neměl tolik možností a trefil mě,“ komentoval budějovický brankář důležitý zákrok.
Vstup do druhého poločasu budějovickým vůbec nevyšel. Neuběhlo ani deset minut a síť za Kučerovými zády rozvlnila
 penalta, kterou proměnil hradecký kapitán Fischer. Budějovický gólman pak inkasoval ještě v 72. minutě, když střelu Pilaře
zpoza vápna vyrazil pouze k nohám dobíhajícího Dvořáka, který měl značně usnadněnou pozici. 
Porážkou na hřišti Hradce Králové se Jihočeši opět o něco propadli tabulkou a jedenáct kol před koncem soutěže mají na
čtrnáctém místě tabulky pouze tříbodový náskok na patnáctou sestupovou příčku.

Šestým zápasem ve vyprodané Budvar Aréně skončila v neděli 13. března čtvrtfinálová série play-off hokejové extraligy
mezi českobudějovickým Mountfieldem a Vítkovicemi. Hosté zde vyhráli 2:0 a celkovým poměrem 4:2 na zápasy postoupili
do semifinále. Postup Vítkovic byl těsný, ale zasloužený. „Již před začátkem jsem říkal, že Vítkovice jsou mírným favoritem.
Byla to hodně vyrovnaná série, ale soupeř byl o malý kousek lepší,“ řekl trenér budějovických hokejistů František Výborný.
Pro Jihočechy tak sice skončila sezona, ale za výkony, které v této velice vyrovnané sérii předváděli, se určitě stydět
 nemusí. Podporu jim projevili také fanoušci. Pokřik „pro nás jste mistři“, který se nad ledovou plochou nesl na konci
 posledního zápasu, mluví za vše.
Rozhodující pro celou sérii byl zřejmě pátý duel, který se hrál ve Vítkovicích. Za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy jej
 rozhodovaly až samostatné nájezdy, ve kterých byli šťastnější domácí. V neděli tak Jihočeši museli v Budvar Aréně vyhrát. 
Jen v první třetině ale Mountfield nevyužil pět přesilových her, hosté naopak dvakrát skórovali. „Přesilovky v první třetině
nám opravdu nevyšly, což nás dostalo do nepříznivé psychické polohy,“ litoval trenér Výborný. „Přitom hráči byli hodně
namotivovaní. Někteří možná až příliš. Chtěli jsme zápas otočit už jenom kvůli divákům, kteří byli opět fantastičtí. Soupeř
měl ale výbornou defenzivu a my jsme se nedokázali prosadit v přesilových hrách. To bylo rozhodující. Naši hráči se ale
rozhodně nemají zač stydět. Horší jsme nebyli, byla to zcela vyrovnaná série,“ zdůraznil Výborný.

Brány semifinále
HC Mountfield nedobyl, postoupily Vítkovice

w
w

w
.h

ok
ej

cb
.c

z,
 a

ut
or

 F
. P

an
ec



17

Jihostroj v souboji se Zlínem 
uhájil čelo tabulky
Volejbalistům Českých Budějovic se v posledních kolech
Uniqua extraligy daří sbírat body. Poté, co ve 29. kole vyhráli
nad týmem Ostravy 3:2, přivítali v sobotu 5. března v pří-
mém souboji o čelo tabulky na domácí půdě celek ze Zlína.
Diváci, kteří se přišli podívat na duel prvních dvou týmů ex-
traligy, rozhodně nelitovali. Na jihu Čech se hrál vynikající
volejbal, ve kterém nechyběly dlouhé výměny, skvělé zákro-
ky hráčů obou týmů v obraně i útoku a za zmínku stojí jistě
i dramatická koncovka třetího setu. Jihostroj ale nezaváhal,
a tak nakonec díky skvělému výkonu zvítězil 3:0. Tři kola
před koncem základní části zvýšili Jihočeši náskok před dru-
hým Zlínem na pět bodů.
„Věděli jsme, že to pro nás bude těžké, bylo to utkání o první
místo a podle toho jsme k tomu přistoupili,“ řekl budějovický
univerzál Radek Motys po zápase. „Museli jsme především
odpodávat ten zápas lépe než Zlín, což se nám myslím po-
vedlo. Dovedli jsme výborné zlínské přihrávače zatlačit a ta-
ké úspěšně ubránit jejich útoky. Hodně nám také pomohli
 diváci, kteří byli fantastičtí a hnali nás za vítězstvím,“ dodal
Motys.  
Podle obou trenérů se hrál kvalitní volejbal. „Čekali jsme ná-
por Zlína ze servisu, to se potvrdilo, pak jsme průběh otočili.
Odehráli jsme solidní zápas, v určitých herních činnostech
jsme byli lepší,“ řekl kouč domácích Petr Brom. 

Výhra nad Benátkami 
přinesla Jihostroji prvenství 
v základní části
Vítězná série budějovických volejbalistů pokračuje. Po výhře nad Ostravou a Zlínem si Jihostroj poradil také s třetím týmem
Uniqa extraligy a zvítězil na palubovce Benátek nad Jizerou 3:1. Tyto důležité body znamenají také konečné první místo
v základní části extraligy. Druhý Zlín získal „jen“ dva body s Příbramí (3:2), a do play–off tak Jihostroj vykročí z prvního místa.
V Benátkách nevyšel Jihostroji první set. 

Dynamo nezískalo potřebné body, s Bohemkou jen remizovalo 
Českobudějovický celek je na čtrnácté příčce, a nachází se tak těsně nad sestupovým pásmem. V důležitém utkání s praž-
ským celkem Bohemians 1905 ale Dynamo nezužitkovalo herní ani početní převahu, a zápas tak skončil remízou 1:1. Za
Bohemians skóroval ve 48. minutě po ukázkové spolupráci s Hartigem střelou k pravé tyči Milan Škoda, domácí zachránil
Lovre Vulin. V předposlední minutě mohl utkání rozhodnout Petr Benát, ale jeho penaltu vychytal brankář hostí Radek Sňo-
zík. „Snažil jsem se umístit střelu co nejvíc k tyči, ale měl jsem to dát na druhou stranu,“ litoval Petr Benát.
„Gólman to dobře vystihl. Pro mne to je strašné. Šel jsem na hřiště s tím, že chci dát gól, a takhle to dopadlo.
Kdybych se trefil z penalty, tak jsme vyhráli. Všichni jsme zklamaní, a jde to na můj vrub, beru to na sebe,“
netajil se zklamáním budějovický záložník, jenž se vrátil na ligový trávník po dlouhotrvajícím zranění.
„Pro nás to bylo opět velice důležité utkání. Z naší strany tam byla stejně jako s Teplicemi velká snaha, vel-
ké nasazení, z čehož pramenily nepřesnosti. Z hráčů jsem cítil, že hodně moc chtějí,“ komentoval zápas
trenér budějovických fotbalistů Jaroslav Šilhavý. „V prvním poločase jsme měli několik dobrých šancí
a mohli jsme vstřelit tři nebo čtyři góly. Pokud bychom nějaký ten gól vstřelili, tak ten výkon mohl být asi pak jiný. Když 
jsme dostali gól na 0:1, tak jsem se bál, aby ta inkasovaná branka nesrazila kluky na zem. Nicméně jsme pak vstřelili gól
a navíc jsme měli možnost kopat pokutový kop. Ten jsme ale nedokázali bohužel proměnit, a Bohemka nás tak obrala
o dva body.“

Volejbalisté EGE 
si zahrají finále 
1. ligy
První volejbalová liga již zná své letošní finalisty.
O první příčku a zároveň možnost zahrát si o postup do
baráže o extraligu se utkají týmy EGE České Budějovice
a Starého Města.
Budějovickým volejbalistům se podařilo projít únorový-
mi semifinálovými boji poměrně hladce. Nad týmem
MFF Praha dvakrát zvítězili na domácí palubovce
a úspěšní byli také v Praze. V sérii tak zvítězili jasně
3:0. Teď budou Jihočeši usilovat o nejvyšší metu. 
„V play-off jsme přes Staré Město v posledních letech
vždy postoupili do dalších bojů,“ říká nahrávač EGE Jan
Ulč. „Až na dlouhodobě zraněného smečaře Martina
Petra je náš tým v plné síle. Chtěli bychom tedy navázat
na naše dobré výkony z posledních zápasů. Doufáme,
že úspěch z předloňské sezony zopakujeme,“ dodává.
Finálové zápasy se hrají 18. a 19. března v hale domá-
cího týmu Na Sádkách, 25. a 26. března zajíždí do Sta-
rého Města a případné rozhodující páté utkání se pak
odehraje 2. dubna opět v Českých Budějovicích.
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Dynamo má za sebou první utkání jarní části, ve
kterých ale nebylo příliš úspěšné…
Zatím nemáme důvod ke spokojenosti, jedno utkání jsme
prohráli a s Teplicemi a Bohemkou uhráli jen remízu. Doma
s Teplicemi jsme například vedli dva nula, ale nakonec jsme
ten zápas nedotáhli do vítězného konce, hosté vyrovnali
a skončilo to 2:2. Teď s Bohemkou jsme remizovali 1:1, což
nás taky mrzí. Měli jsme spoustu šancí, to utkání jsme měli
vyhrát. Bohužel se nestalo a je to škoda, protože ty body by
se nám v současné době hodily.

Před sebou máte zápas s Plzní, které se nyní
daří…
V pátek nás čeká utkání v Plzni, která je v současné době
první. Je to samozřejmě velký favorit tohoto  zápasu. V Plzni
můžeme jen překvapit, takže tentokrát budeme i v trochu ji-
né roli. Možná by to pro nás mohlo být výhodou. Viktorka má
nyní i nějaké vykartované hráče a také nějaké marody, mož-
ná jsme je tedy natrefili v pro nás nejvhodnějším období.

 Samozřejmě pokud bychom v Plzni utrhli bod, byl bych spo-
kojený, kdyby se podařilo víc, bylo by to vynikající.

V jarní části se předvedly také nové posily, které
jste přivedli na Střelecký ostrov. Jak hodnotíte
jejich výkony?
Všichni noví hráči se zatím ukazují velmi dobře, bohužel
všechno je odvislé od výsledků a bodově se nám nedaří tak,
jak bychom si představovali. Takže přestože s jednotlivci
jsme spokojeni, tak fotbal je týmová práce a ty body nemá-
me podle našich představ, což samozřejmě trochu zkresluje
ty jejich výkony. Na druhou stranu je třeba říct, že to mužstvo
nehraje špatně, není v herní krizi. Bohužel ale šance, které
si hráči vypracují, nedokážou proměnit. Možná se už taky
hromadí nervozita, protože hrajeme na spodních příčkách
tabulky, je to jedno s druhým. Je to otázka toho, kdy jeden
zápas uhrajeme, kluci se uklidní a budou předvádět to, na co
opravdu mají. Pak by Budějovice měly jít v tabulce mnohem
výše.   

Karel Poborský
přivedl na jih českou reprezentaci

Někteří fotbalisté na uznání svých fotbalových kvalit čekají roky. To však není pří-
pad Karla Poborského. 38letý rodák z Jindřichova Hradce do dějin fotbalu vstoupil
hned svou první brankou v národním týmu. Neuvěřitelně drzý oblouček, kterým ve
čtvrtfinále mistrovství Evropy 1996 pokořil portugalského brankáře Baíu, mu zajistil
vstupenku do prestižních evropských klubových soutěží. Jeho služeb v následují-
cích letech využily Manchester United, Benfika Lisabon a Lazio Řím, po návratu
do Čech byl kapitánem pražské Sparty a nakonec zakotvil v Českých Budějovi-
cích. Dnes působí v nejužším vedení jihočeského fotbalového klubu.
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Na jakých příčkách tabulky by se tedy podle
Vás mělo pohybovat Dynamo?
Tak je pravda, že letos je tabulka opravdu hodně vyrovnaná,
já si nepamatuji, aby v případě, že někdo dvakrát vyhraje,
hrál o poháry, a naopak dvě prohry znamenají, že je muž-
stvo „na padáka“. Takhle je tam asi šest, sedm mužstev, tak-
že jakýkoli bod tou tabulkou hodně zamíchá. Samozřejmě
naše předsezonní cíle byly hrát někde v polovině tabulky,
když to vidím dneska, byl bych spokojený s umístěním
 kolem desáté příčky.

V současnosti Vás kromě povinností generál-
ního manažera SK Dynamo zaměstnávají také
přípravy na reprezentační zápas s Lichtenštejn-
skem, který se na Střeleckém ostrově odehraje
29. března…  
Přípravy začaly již před rokem, kdy se výhledově vybírají
místa, kde se bude hrát kvalifikace. Já jsem ve výkonném
výboru, a jsem tak jeden z aktérů, který rozhoduje o umístě-
ní reprezentačních zápasů. Povedlo se tedy historicky po-
prvé, aby se utkání konalo tady v Budějovicích. Přispělo
k tomu samozřejmě také to, že je zde otevřené mezinárodní
letiště a mužstva zde budou moci přistát, máme stadion na
takové úrovni, že nemáme problém s UEFOU. Dnes je tedy
vše připraveno, dolaďují se jen detaily. My jako Dynamo
jsme na zápas připraveni a čekáme jen na den zápasu.

Je o lístky na reprezentační duel mezi lidmi
zájem?
V současné době zbývá do utkání více než týden, a když
jsem se díval na web, bylo k dispozici posledních 40 lístků,
což značí, že bude určitě vyprodáno. To je také strategie
svazu, dělá se to pro fotbal, takže i lístky byly za rozumnou
cenu. Celý region se na tuto událost těší. Myslím si, že
 bychom takovou akci vyprodali i třikrát nebo čtyřikrát, sa-
mozřejmě ale nemůžeme uspokojit všechny. 

Jak vidíte šance českého týmu v zápase? 
V utkání s Lichtenštejnskem je náš národní tým velký favorit
a já doufám, že kluci do toho zápasu vstoupí rychlou bran-
kou a potěší diváky, takže si to užijí obě strany a utkání
skončí co největším brankovým rozdílem.

Karel Poborský
Narodil se 30. března 1972 v Jindřichově
Hradci. S profesionálním fotbalem začí-
nal v Českých Budějovicích a přes Žiž-
kov pokračoval do Slavie, s kterou získal
v roce 1996 mistrovský titul. Ve stejném
roce byl členem slavného reprezentační-
ho výběru na mistrovství Evropy v Anglii, kde Češi vybojovali
stříbrné medaile. Tento úspěch mu zajistil přestup do an-
glického velkoklubu Manchester United, kde se však příliš
neprosadil, a přestoupil do portugalské Benfiky Lisabon.
Zde se stal hvězdou a byl prodán do italského Lazia Řím,
kde si chvíli zahrál i se svým přítelem Pavlem Nedvědem.
Z rodinných důvodů pak své zahraniční angažmá ukončil
a vrátil se do Česka. Zde od roku 2002 hrál v klubu AC
Sparta Praha, se kterým získal 2 další mistrovské tituly.
V prosinci 2005 se Sparta i Poborský dohodli na předčas-
ném rozvázání kontraktu a přestupu do Budějovic, kde se
stal hráčem a zároveň nejvyšším mužem představenstva
v jedné osobě. Karel Poborský se rozhodl ukončit svou
hráčskou kariéru po odehraném 30. kole Gambrinus ligy
28. května 2007, konkrétně po zápase se Slavií. Poborský
jako první český reprezentant překonal hranici 100 repre-
zentačních zápasů a v roce 2004 přidal další reprezentační
úspěch – 3. místo na mistrovství Evropy v Portugalsku.
Účastnil se také Mistrovství světa v Německu. V březnu
2007 se s reprezentací oficiálně rozloučil, celkem za ni
odehrál 118 utkání.

Fotbalový svátek na Střeleckém
ostrově v Českých Budějovicích 
Kvalifikační utkání o postup na mistrovství Evropy 2012
mezi reprezentačními celky České republiky a Lichten-
štejnska se odehraje na zdejším ligovém stadionu
v úterý 29. března, výkop je plánovaný na 17.30 hodin.
Předprodej vstupenek probíhá výhradně přes terminály
Sazky, rezervaci lze provést prostřednictvím webu
 sazkaticket.cz. Do prodeje šlo přibližně tisíc lístků na
jižní a severní tribunu. Jednotná cena je tři sta korun.

w
w

w
.d

yn
am

oc
b.

cz
, (

4x
)



Krimi20

Vykrádal auta, 
ale už je za mřížemi
Autorádia, elektroniku, různé nářadí, ale i osobní dokla-
dy či platební karty poškozených v ceně 844 tisíc korun
si od loňského roku odnesl ze 41 vozidel v Českých Bu-
dějovicích mimořádně úspěšný zloděj. Výtečník dokonce
pět aut ukradl a nějaký čas s nimi jezdil. Pak je nechal
odstavená na ulici. Kromě toho kradl i ve sklepích. Tam
sebral sportovní potřeby, nářadí nebo dětské kočárky.
Budějovickým kriminalistům se jej ale nyní podařilo
 dopadnout.  
Obvinili jej z krádeží, poškození cizí věci, porušování do-
movní svobody, neoprávněného užívání cizí věci a ne-
oprávněného opatření, padělání a pozměnění platební-
ho prostředku. Hrozí mu až osm let vězení. Policie také
navrhuje, aby byl obviněný muž vzat do vazby. 

Přišla na nákup,
ale platit nechtěla
Dámské riflové kalhoty a šaty v celkové hodnotě 1 000 ko-
run si chtěla bez zaplacení odnést z nákupního centra na
Pražské třídě v Českých Budějovicích 26letá žena. Místo do
nákupního vozíku si totiž věci „uložila“ pod své oblečení a se
zbožím, které nezaplatila, prošla přes pokladní zónu. Ven
z prodejny se však nedostala. U dveří povedenou zákaznici
zastavili pracovníci bezpečnostní agentury, kteří její nezá-
konné jednání monitorovali. Na policejní služebně si mladá
žena následně vyslechla podezření ze spáchání  přečinu
krádeže. Jak se později ukázalo, podezřelá měla problémy
se zákonem už v minulosti. Za obdobnou majetkovou
 trestnou činnost byla totiž v uplynulých třech letech pravo-
mocně odsouzena a potrestána. V případě prokázání viny jí
tak hrozí trest odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců až
tří let. 

Obyvatele Českých Budějovic 
ohrožují pohozené jehly
Téměř 900 jehel od injekčních stříkaček, které odhodili drogově závislí, našli v krajském městě během loňského roku
českobudějovičtí strážníci a terénní pracovníci. Nebezpečný odpad je na chodnících nebo chodbách domů, ale i písko-
vištích, kde si hrají děti. Použité jehly se nejčastěji vyskytují na sídlišti Máj, v okolí ulice Chelčického a u nádražní lávky
směrem na Suché Vrbné.
Strážníci několikrát ročně pořádají akce, během kterých se zaměřují především na pískoviště a parky. „O sběr odhoze-
ných injekčních jehel se stará vždy jedna speciálně vyčleněná hlídka, která provádí i odchyt opuštěných a zatoulaných zví-
řat. Můžete se s ní setkat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ uvedl mluvčí městské policie Václav Sup. 
S drogově závislými komunikují také terénní streetworkeři. Ti jim kromě jiného také vyměňují použité stříkačky za  nové.
„V uplynulém roce vyměnili pracovníci Kontaktního centra a Jihočeského streetworku Prevent svým klientům 110 tisíc
injekčních stříkaček,“ řekl Michal Němec z občanského sdružení Prevent. Terénní pracovníci našli 239 pohozených jehel.
„Celkem se tedy 898 injekčních stříkaček může zdát jako velké množství, ale v celkovém počtu vyměněných stříkaček naši-
mi pracovníky to je pouhých 0,8 procenta,“ dodal Němec.  Dvacet tisíc prodaných stříkaček hlásí jihočeské lékárny. 
V Českých Budějovicích je asi 800 drogově závislých lidí, více než polovina z nich jsou pravidelnými návštěvníky
 kontaktních center. Nejvíce lidí je závislých na pervitinu. Užívá ho asi 80 procent závislých.

Manželku obtěžoval
SMS zprávami
Ani soudní zákaz nepřiměl třiatřicetiletého muže z Českobudějovicka, aby přestal obtěžovat 
svou manželku. Od začátku roku jí na mobilní telefon posílal desítky obtěžujících SMS zpráv, ačkoli 
mu to okresní soud zakázal. Výtečník se nyní odpovídá z trestného činu maření výkonu úředního roz-
hodnutí. Policisté Obvodního oddělení Suché Vrbné celý případ řeší formou zkráceného přípravného řízení.
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Policisté kontrolovali 
pohostinská zařízení 
Více než padesát policistů, několik strážníků městské policie a také pracovníci orgánu sociálněprávní ochrany dětí vyrazili
v noci z pátku 11. na sobotu 12. března zkontrolovat pohostinská zařízení v krajské metropoli. Rozsáhlá policejní akce se
 zaměřila na podávání alkoholu mladistvým a užívání omamných a psychotropních látek. Policisté kontrolovali dodržování po-
vinnosti ze strany provozovatelů pohostinských zařízení, která se týká zákazu prodeje či podávání alkoholických nápojů
 osobám mladším osmnácti let.
Během akce prověřili muži zákona celkem dvě desítky provozoven po celém městě. Ze šedesáti osob, které zkontrolovali,
mělo celkem šest mladistvých pozitivní výsledek testu na měření alkoholu v dechu. Jednalo se o jednoho chlapce a pět
 dívek. Jedna z dívek měla v dechu více než jedno promile alkoholu. Ostatní podnapilí nadýchali okolo půl promile. Tito hříšníci
skončili v rukou pracovníků orgánu sociálněprávní ochrany dětí, kteří zajistili jejich předání zákonným zástupcům.
Protože případů, kdy právě mladiství požívají alkoholické nápoje či jiné omamné látky, neubývá, budou podobné akce na
 celém území Jihočeského kraje pokračovat. „Každý občan by měl vědět, že pokud prodá alkohol osobě mladší osmnácti let,
dopouští se přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Alkohol je pro zdraví takto mladých lidí
naprosto nevhodný,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Valentová.

Za vydírání
může jít do vězení
na osm let
22letý agresor z Českobudějovicka opakovaně vyhrožo-
val mladé ženě fyzickou likvidací a  tím, že ji zničí. Dív-
ka se proto obávala o svůj život a zdraví a informovala
policisty. V průběhu dalšího prověřování vyšlo navíc na-
jevo, že podezřelý muž má na svědomí další prohřešky
proti zákonu. Řídil totiž osobní vozidlo, ačkoliv mu byl
soudem vysloven zákaz řízení. „Pokud soud uzná po-
dezřelého vinným, může jít za mříže až na osm let,“
uvedla policejní mluvčí Regina Tupá.

Cizinec unesl
v Budějovicích chlapce
a pak ho sexuálně obtěžoval
Jihočeští policisté hledají cizince, který v sobotu 12. března
v Českých Budějovicích unesl 16letého chlapce. Neznámý
řidič chlapce oslovil  v sobotu dopoledne v Českých Budějo-
vicích v ulici U Smaltovny, násilím jej pak vtáhl do tmavě
modrého renaultu a auto uzamkl. Mladíka odvezl do domu
v rakouském Linci a sexuálně ho obtěžoval. 
„Ke zneužití nedošlo. Po nějaké době ho zase odvezl zpět
do jižních Čech a vysadil ho ve Vyšším Brodě, odkud mladík
zavolal policii," řekl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.  
Kriminalisté případ vyšetřují pro případ podezření z trestné-
ho činu omezování osobní svobody a po cizinci pátrají. Po-
žádají o pomoc i rakouskou policii a jakékoliv svědectví při-
vítají na policejní lince 158. 
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Vzpomínky
na Turecko

Arjan
Ingredience
• 500 g bílého jogurtu /typ Hollandia/ 
• 250 ml vody 
• sůl • česnek • máta nebo kopr

Postup
Jogurt s vodou důkladně rozšleháme kvedlačkou nebo
ve šlehači a lehce osolíme.
Podle chuti můžeme přidat trochu prolisovaného čes-
neku, jemně nasekanou mátu nebo jemně nasekaný
kopr. Podáváme ve sklenici dobře vychlazený.

Baklava
Ingredience
Náplň: 200 g mandlí • 100 g ořechů • 100 g pistácií • mletý hřebíček na špičku nože • 1 polév. lžíce 
skořice • 50 g moučkového cukru • 2 sáčky vanilinového cukru • 150 g másla • 1 žloutek na potření
Těsto: 300 g hladké mouky • 80 g másla • 1 polévková lžíce citronové šťávy • cca 150 ml vody • mouka na vyválení

Postup
Mandle, ořechy a pistácie rozsekáme a promícháme s kořením, moučkovým a vanilinovým cukrem a rozehřátým máslem.
Mezitím si připravíme těsto – mouku prosejeme do mísy, přidáme rozehřáté máslo, citronovou šťávu, přelijeme horkou vodou
a zpracujeme tužší těsto, které přendáme na vál a po kouskách rozválíme na
10 tenkých placek. Všechny placky zarovnáme na stejný rozměr čtverce.
 Máslem vytřeme menší plech a položíme na něj těstovou placku, kterou po-
kapeme rozpuštěným máslem, položíme druhou placku, kterou pokapeme
 máslem a posypeme ořechovou směsí. Takto postupujeme, až nám zbydou
tři placky. Tyto 3 placky na sebe složíme, pokapeme zbylým máslem, vrchní
placku potřeme rozšlehaným žloutkem a všechny tři placky nakrojíme na
čtverečky. Položíme na ostatní placky a pečeme v předem vyhřáté troubě
na 190 °C. Ještě teplou baklavu nakrájíme.

Borek /Burek/
Ingredience
Těsto:
• 500 g hladké mouky • 1 vejce
• 200 g bílého jogurtu
• 1 prášek do pečiva /nemusí být/

Náplň:
• 2 vejce • 250 ml mléka • 100 g másla
• 100 ml bílého jogurtu • 1 žloutek na potření
• 250 g ovčího tvarohového sýra /feta/
• kopr • sekaná petrželová nať

Postup
Všechny ingredience na těsto dáme na vál a důkladně
rukama propracujeme nebo můžeme použít balíček
těsta filo.
Z těsta vyválíme 4 pláty. První plát položíme na vyma-
zaný plech. Ušleháme mléko, vejce, jogurt a rozpuštěné
máslo. Polovinou směsi potřeme plát na plechu.
Přikryjeme druhým plátem, který namažeme směsí
sýra, petržele a kopru. Zakryjeme třetím plátem, na
který dáme druhou polovinu první směsi. Přidáme po-
slední plát, důkladně stiskneme po okrajích a potřeme
žloutkem.
Ve středně vyhřáté troubě pečeme asi půl hodiny.
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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

1 Mys

2 Centrum

3 Jaderná elektrárna

4 Mužské jméno

5 Plnovous

6 Spád

7 Zápor

8 Papoušek

9 Útočný nůž

10 Chem. zn. molybden

11 A tak dále

12 Hnít

13 Konvoj

14 Druh sýru

15 Účetně kus

16 Angl. zakázky / Šéf

17 Předložka / Nejistě

18 Máma

19 První část tajenky

20 Mozol / Tržnice

21 Spor

22 Kulatá / Část molekuly

23 Jednání / Odborné osvědčení

24 Otvor / Strnulí

25 Chlapecké jméno / 
Cupákovy iniciály

26 Strateg. surovina / Dlužník

27 Umění / Pístová tyč

28 Roztavená hmota / 
Španěl. souhlas

29 Žen. jméno

30 Severoatl. pakt / Persie

31 Český reformátor / 
Obyvatelé Lašska

32 Římská 6 / Kromě

33 Emocionální
34 Závoj jeptišek / 

Podpis anonyma
35 Zpěvák z Vlachovky / Spojka
36 Akademický titul
37 Druhá část tajenky / Předložka
38 Asiat / Žen. jméno
39 Býv. brněnská firma
40 Pole / Počítačová komunikace
41 Potichu / Střílet
42 Záhuba / Klep
43 Ekonomický odbor
44 Asijský panovník / Mír
45 Dětské citoslovce / Smečky
46 Pár / Provinění
47 Zblo
48 A sice
49 Rmut
50 Popravčí / Symetrála
51 Lacinost / Slov. dům
52 Citoslovce vrzání / Úkaz
53 Předložka / Předmět
54 Revolver
55 Vzdáleněji / Městská knihovna
56 Třetí část tajenky / 

Zvratné zájmeno
57 Snad
58 Mí
59 Vidina
60 Cosi
61 Harmonie
62 Stařec
63 První žena
64 Sportovní zkratka

65 akavi; láje; vejl; ZKL.
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2 9 1 6 4 7 8 5 3
4 8 3 2 9 5 6 7 1

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 2/2011

Helena Rowlandová (1875-1950) americká spisovatelka: „Tři muži kalí štěstí průměrné ženy:
jeden, jehož marně získává, druhý, jehož se marně snaží zbavit,...“ (dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 2/2011: ...vítězstvím nad zkušeností.


