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Milí čtenáři,
aprílové počasí je nad ženu vrtkavější, říká jedna li-
dová pranostika a v uplynulém měsíci se to skuteč-
ně potvrdilo. Užili jsme si sluníčko i teplotní rekor-
dy, ale také mrazivá rána, která na příchod jara vů-
bec nevypadala. Jak je to, s ženskou vrtkavostí
a vůbec s vrtkavostí osudu by naopak mohla vyprá-
vět nová Česká Miss Jitka Nováčková. Kdyby se ta-
to půvabná studentka z Českých Budějovic před tři
čtvrtě rokem nepřihlásila do soutěže krásy, dnes by
se se svými spolužáky připravovala na maturitu.
Místo toho pilně kraluje a plní si pracovní povin-
nosti, které se se ziskem titulu pojí. V rozhovoru ří-
ká, že se nezměnila, a doufá, že to tak i zůstane. Zu-
by nehty se drží také svého přítele, malou rošádu
provedla pouze v rodinném vozovém parku. V sou-
těži totiž vyhrála půjčení auta na dva roky, a tak už
si ho nemusí brát od tatínka. Po Praze se s ním ale
bojí jezdit, a tak prý stejně obvykle zamíří zpět na
jih Čech, kde je jí nejlépe. 
Pět měsíců „kralování“ na českobudějovické radni-
ci má za sebou i staronový primátor Juraj Thoma.
Zda se koalici Hnutí občanů za Budějovice, TOP 09
a ČSSD daří plnit koaliční smlouvu a co si o jejich
krocích myslí lídr opozice Vladimír Brůha, si přečtě-
te v našem rozhovoru.
S nadějí na kralování v extralize se nehodlají roz-
loučit hráči budějovického volejbalového klubu Ji-
hostroj. Za výkony v základní části si jistě první
příč ku zaslouží, ale play-off je věc ošemetná. Ne-
zbývá tedy než doufat, držet palce a hlavně je při
zápasech pěkně od plic podporovat. 
Na závěr ještě jedna pranostika. Je-li duben pěkný,
bude květen ještě lepší. Tak ať se vám, milí čtenáři
daří!

Příjemné čtení!
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Zprávy z Českých Budějovic4

Na nový systém tras a jízdních řádů městské hromadné dopravy si od 12. června budou muset zvyknout obyvatelé Českých
Budějovic. Cílem změn je poskytnout cestujícím kvalitnější služby. Cestování tak mají usnadnit například odjezdy spojů
v pravidelných intervalech či zavedení páteřních linek. Radou města schválená nová koncepce je součástí generelu městské
hromadné dopravy (MHD) pro období 2010 až 2020. 
„Změny jsme prováděli na základě velmi rozsáhlých dopravních průzkumů. Chtěli jsme hlavně posílit nejvytíženější linku 3
a spoje směřující na Lidickou třídu. Nejdůležitější cíle ve městě spojíme napřímo, mezi severní a jižní částí tak dojde k časo-
vému zkrácení až o sedm minut. Také přestupová vazba mezi linkami bude lépe funkční,“ uvedl vedoucí oddělení strategie
a řízení dopravy budějovického dopravního podniku Radek Filip.
Od června tak bude fungovat šest páteřních linek 1, 2, 3, 5, 9 a 11, jejichž jízdní řády na sebe budou navazovat. „Nedojde
k tomu, že na zastávku najednou přijede více autobusů mířících jedním směrem. Právě na to si cestující často stěžovali,“
podotkla náměstkyně primátora pro dopravu Ivana Popelová. U linek 1, 3 a 9 se nemění trasa, ale pouze dostanou nový jízd-
ní řád. Linka 2 nově nepojede přes nádraží. Trasa linky 11 bude přeložená z Pekárenské ulice do ulice Na Sadech. Zcela no-
vá trolejbusová linka 5 nahradí dosavadní linku 17 a prodlouží trasu do jižní části města. K dílčím změnám dojde také u os-
tatních linek, v současné podobě zůsta-
nou zachovány pouze trasy linky 41 a 50.
„Primárním cílem změn bylo zkvalitnit
městskou dopravu. Díky změnám však
ročně uspoříme až šest procent ujetých
kilometrů, a tím ušetříme osm milionů ko-
run,“ řekl předseda představenstva Do-
pravního podniku města České Budějovi-
ce Slavoj Dolejš.
Přehled změn provozu MHD v Českých
Budějovicích najdete na webových strán-
kách dopravního podniku, kde běží pre-
zentace nového systému s kompletními
informacemi pro cestující.

Jízdenka koupená přes SMS

je od 1. dubna levnější
Třicetiminutová jízdenka do městské hromadné dopravy
v krajském městě, kterou si cestující zakoupí přes SMS,
od 1. dubna o dvě koruny zlevnila. Lidé nyní zaplatí
místo 20 jen 18 korun. Lístek koupený přes mobil tak
vyjde levněji než papírová jízdenka v doplňkovém pro-
deji u řidiče, kde stojí dvacetiminutový lístek 20 korun.
„Pokud si cestující pořídí jízdenku přes SMS, tak nebu-
de zdržovat řidiče při výjezdu ze zastávky a navíc uše-
tří,“ uvedla náměstkyně Ivana Popelová výhody. Čtyřia-
dvacetihodinová varianta zůstává v ceně šedesáti ko-
run. O změně tarifu jízdného rozhodla rada statutárního
města České Budějovice. 
Od 1. dubna se změnila také forma SMS zprávy, jejíž
pomocí lze jízdenku přes mobilní telefon zakoupit. Jiné
je také číslo, kam cestující zprávy ve tvaru BUD nebo
BUD60 posílají. Nově je to 90206. Dopravní podnik
spustil kampaň, která cestující na změnu upozorňuje.
Podrobné informace pasažéři získají i na všech zastáv-
kách MHD. 

Město uspělo
s programem prevence kriminality
Zavedení systému včasné intervence a zefektivnění metod
práce všech zainteresovaných subjektů, například sociálně
právní ochrany dětí, Probační a mediační služby ČR, Poli-
cie ČR, soudů i zastupitelství. Takový je cíl projektu, se
kterým České Budějovice uspěly u Republikového výboru
pro prevenci kriminality. „Město podalo projekt s názvem
Systém včasné intervence, který získá dotaci ze státního
rozpočtu ve výši 1 440 000 korun,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Petr Podhola. Podle vládou schválené Strategie
prevence kriminality na roky 2008 až 2011 se o dotace
mohou ucházet města s počtem obyvatel vyšším než pěta-
dvacet tisíc. 
Podstatná část přiznané dotace půjde na vznik databáze,
jež bude obsahovat spisy o dětech a mladistvých, kteří
jsou v péči orgánů sociálně právní ochrany dětí. Databázi
budou spravovat pracovnice sociálního odboru a přístup
do ní budou mít pouze zainteresované subjekty v odůvod-
něných případech. „V současné době evidují kurátorky pro
děti a mládež odboru sociálních věcí českobudějovického
magistrátu asi 1 600 ohrožených dětí,“ doplnil Podhola.

Systém MHD se od června změní.
Zlepší se časová dostupnost, jízdné přitom nezdraží.
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Občané mohou podávat návrhy
na udělení Ceny města za rok 2010
Již potřinácté mohou letos obyvatelé krajského města nominovat jed-
notlivce i kolektiv za výrazný a mimořádný počin nebo dílo v roce 2010
na Cenu statutárního města České Budějovice. Udělení ceny je spojené
se zápisem do pamětní knihy města České Budějovice, předáním čest -
ného certifikátu a finanční odměnou 25 000 korun. 
Řádný návrh musí obsahovat kromě jména a adresy navrhovaného
kandidáta také zdůvodnění předkládaného návrhu a současně i jméno,
adresu a podpis navrhovatele. Posledním dnem pro podání návrhů do
kanceláře primátora je 31. květen. O nositeli Ceny města pak rozhod-
nou na svém červnovém zasedání českobudějovičtí zastupitelé na zá-
kladě doporučení městské rady. 
V minulosti byli oceněni například historik Karel Pletzer, houslista Pavel
Šporcl, fotograf Otta Sepp, sólista baletu Jihočeského divadla Zdeněk
Mládek či Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.

Vedení radnice kvůli
strojařům z Bosche
změní územní plán
Strojařská společnost Robert Bosch chce
v jihočeské metropoli stavět nové vývojové
centrum. Pro realizaci svého záměru ale po-
třebuje získat pozemky a upravit komunika-
ce. Českobudějovická radnice plány Bosche
podporuje. 
Strojařská společnost, která patří k největším
zaměstnavatelům na jihu Čech, plánuje roz-
šíření na sever od svého areálu v Kněžských
Dvorech. Pomoc města potřebuje při změně
územního plánu, změně vlastnictví pozemků
a částečné změně trasování plánované ko-
munikace označované jako severní spojka.
Rada města schválila na svém březnovém
zasedání potřebné změny. „Společnost Ro-
bert Bosch přináší do Českých Budějovic
přidanou hodnotu, jsem rád, že v radě měs-
ta prošly všechny body s velkým konsen-
zem,“ uvedl primátor Juraj Thoma.
Změnu územního plánu schválila rada měs-
ta ve fázi záměru a doporučila zastupitel-
stvu, aby ho podpořilo. Rada také odhlaso-
vala záměr příštího prodeje pozemků, které
vlastní město České Budějovice a bude nut-
né je převést na společnost Robert Bosch.
Radní se zabývali i částečnou změnou tra-
sování severní spojky, která v plánované
podobě zčásti protíná území, kde chce stro-
jařská společnost v budoucnu stavět. Sever-
ní spojka se nachází v přípravné podobě ve
formě studie a kvůli zamýšleným změnám
bude nutné počkat na schválení územních
zásad Jihočeského kraje. 

Uzavírka na sídlišti Máj
Od pondělí 18. dubna pravděpodobně až do konce září bude uzavřena kři-
žovatka ulic Evžena Rošického – Milady Horákové a ulice Evžena Rošické-
ho v úseku Větrná – Milady Horákové na českobudějovickém sídlišti Máj.
„Důvodem je vybudování okružní křižovatky. Objízdná trasa pro veškerou
dopravu bude vedena po ploše stávajícího parkoviště přiléhajícího k uzav -
řené křižovatce,“ uvedl primátor Juraj Thoma. Kompletní rekonstrukce ulice
Evžena Rošického byla zahájena v říjnu loňského roku. Náklady na její ob-
novu představují 100 milionů korun, dalších 55 milionů bude stát příprava
trolejí pro linku MHD č. 1. Stavbu spolufinancuje Jihočeský kraj, jenž přispěl
65 miliony korun. „Za netradiční okružní křižovatku, která bude mít tvar po-
dobný vějíři, zaplatí město přes devět milionů korun. Provizorní komunikaci
za 2 miliony uhradí kraj,“ řekl náměstek Kamil Calta. 
Uzavírka si vyžádá také změnu trasy linek MHD č. 1 a 5. Spoje linky č. 1 je-
doucí do Haklových Dvorů budou odkloněny přes provizorní komunikaci po
ploše parkoviště. Ostatní spoje linky č. 1 a veškeré spoje linky č. 5 budou po
celou dobu uzavírky odkloněny na konečnou zastávku Máj – Antonína Barca-
la. Na všech zastávkách dotčených linek budou umístěny výlukové jízdní řády.

V březnu se 
v Budějovicích narodilo 210 dětí
Během třetího měsíce letošního roku se v krajském městě narodilo 210 dětí, což je o 7 novorozenců více než v loň-
ském roce, 209 dětí přišlo na svět v porodnici a jedno doma. Budějovická nemocnice eviduje narození 114 chlapečků
a 96 holčiček. Z celkového počtu 210 dětí bylo 12 párů dvojčat oproti loňským třem, 89 dětí se narodilo mimo manžel-
ství. Svým potomkům dali rodiče nejčastěji jména Eliška, Natálie, Adéla a Filip, Jakub a Lukáš, ale objevila se i jména
méně obvyklá, například Mia, Adelina, Damián a Jonatán.



Staronový primátor Juraj Thoma podruhé sta-
nul v čele českobudějovické radnice v listopa-
du loňského roku. V podzimních volbách primá-
torský řetěz získal jako lídr hnutí Občané pro

Budějovice (OPB) poté, co jej v červnu,
ještě jako primátora za ODS, zastupitel-
stvo i hlasy vlastní strany odvolalo. Hnutí Občané pro Budějovice pak po vítězných
volbách uzavřelo a podepsalo koaliční smlouvu s TOP 09 a ČSSD. Jak po pěti měsících
vypadá plnění hlavních bodů této dohody, jsme se zeptali primátora Juraje Thomy. 

Jedním z bodů koaliční smlouvy 
bylo zefektivnění práce magistrátu. 
Jaké kroky jste v tomto směru podnikli?
První věci, které byly provedeny okamžitě po nástupu nové
radniční koalice do funkcí, souvisí s otevřeností a zprůhledně-
ním fungování radnice. Všechny smlouvy, které město České
Budějovice uzavírá od 1. 1. 2011, jsou zveřejněny v komplet-
ním znění na webových stránkách města. Výjimkou jsou
smlouvy, kde existuje ochrana z hlediska nějakého právního
předpisu nebo kde fyzická osoba nedala souhlas s uvedením
všech svých identifikačních údajů. Současně jsou na webo-
vých stránkách i dlouhodobé smlouvy, které byly uzavřeny
před 1. 1. 2011, ale mají dlouhodobý dopad a město na jejich
základě objednává nějakou službu. Dále podnikáme nezbytné
kroky k tomu, abychom zefektivnili organizační strukturu magi-
strátu. Nenarůstá tak počet zaměstnanců, ale počet agend,
které spravují. Připravujeme také k rozhodnutí odčlenění ně-
které části magistrátu pod organizace typu příspěvková orga-
nizace. To se týká především správy sportovních zařízení, ve
které šedesát zaměstnanců nevykonává žádnou úřední agen-
du. Bude rozumnější tuto činnost vyčlenit do příspěvkové or-
ganizace. Rozhodnutí by mělo padnout do září letošního roku.

S organizační strukturou magistrátu 
je spojena také volba nového tajemníka…
Jak jsme deklarovali v koaliční smlouvě, připravili jsme výbě-
rové řízení na funkci tajemníka magistrátu, v nejbližších týd-
nech očekáváme rozhodnutí. Nyní se snažíme najít model
řešení situace, pokud bychom se dostali do souběhu dvou
funkcí. Nastal by v případě, že by bývalý tajemník magistrá-
tu uspěl v odvolacím řízení u soudu a my bychom museli
nějakým způsobem řešit jeho návrat. Tuto oblast je nutné vy-
řešit co nejdříve, neboť právě tajemník úřadu je vrcholový
manažer, který se má starat o to, aby úřad fungoval, a záro-
veň přinášet aktivně různá řešení a návrhy.

V koaliční smlouvě jste deklarovali také 
nový systém zadávání veřejných zakázek…
Ano, tuto část má na starost náš koaliční partner TOP 09.
Před Velikonocemi převzal každý z koaličních partnerů nový

návrh směrnice na zadávání veřejných zakázek.
Naší ambicí je, aby rada města tuto směrnici
schválila do 30. 6. Zajímat bude každého, kdo se
uchází o práci, která se financuje z peněz magistrá-
tu. Netýká se to jen stavebních zakázek, ale obec-
ně nákupu jiných typů služeb nebo zboží. Součástí

směrnice je i nákup prostřednictvím tzv. internetových aukcí,
týkajících se např. dodávky papírů, kancelářských potřeb atd.

Jaké má město České Budějovice 
plány v oblasti investic?
Snažíme se pozdržet vyhlašování nových výběrových řízení,
pokud jde o nové stavební aktivity. Naprostou většinu zaká-
zek chceme vybrat v soutěži až podle nové směrnice, která
by měla začít platit v létě letošního roku. Samozřejmě tím
myslím pozdržet akce, které jsou financovány výlučně
z městského rozpočtu, tento přístup nelze uplatnit u akcí, je-
jichž realizace je vázána na čerpání jakékoliv dotace. 

Proběhly také nějaké změny u městské police?
Vrátili jsme se k územním obvodům, tak jak byly vyčleněny
v předchozím volebním období. Práci policie jsem se věno-
val poměrně detailně, takže vím, že mít na stotisícové město
110 strážníků rozdělených do čtyř systémů služeb je oprav-
du složité. Strážníci tedy nemohou být všude. Držíme se to-
ho, že by měli mít na starosti stále tutéž oblast, znát její
problémy a problémová místa. Spolupracujeme také s ředi-
teli základních škol, jsme schopni zajistit přítomnost strážní-
ků např. při příchodu a odchodu dětí ze škol, dohled o vel-
kých přestávkách a podobně. 

Nově vzniknou územní komise. 
V čem bude spočívat jejich práce?
Rada města ustanoví v květnu územní komisi rady města,
která bude rozdělena na místní části. V nich mohou pracovat
občané, kteří se dobrovolně přihlásí. Každá z částí má jiný
počet členů, ten vychází z počtu trvale hlášených obyvatel.
Lidé se již nyní mohou na stránkách města nebo prostřed-
nictvím odpovědné radní Evy Hajerové do těchto komisí hlá-
sit. Pokud bude na členství přetlak, zájemci budou vybírání
losem. Územní komise je zřízena proto, aby stanovená radní
v určitých dnech mohla přímo v této části vyslechnout to, co
je tam aktuální problém, a usnadní také práci zaměstnan-
cům magistrátu, kteří nebudou muset vyřizovat písemnou
agendu navíc. Z činnosti této komise budou samozřejmě
vznikat zápisy přístupné na stránkách města. 

Rozhovor6

Juraj Thoma,
staronový primátor
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Jedním z avizovaných bodů koaliční smlouvy
byly organizační změny na budějovickém
magistrátu. Jak se k těmto opatřením stavíte?
Všichni jsme cítili, že tyto změny jsou nutné. Neměly by se
ovšem vázat pouze na personální změny, např. vedoucích
odborů, jak jsme toho poslední dobou svědky, změny je tře-
ba udělat systémové. Určitě by mělo dojít k přesunům per-
sonálních kapacit mezi jednotlivými odbory. Na radnici jsou
totiž odbory, které nemají tolik práce, a naopak odbory, kde
díky dlouhým řízením dochází k neúměrnému prodlužování
různých správních řízení. Takže pokud půjde vedení radnice
tímto směrem, určitě to uvítám. Bohužel některé realizované
změny jsou ve skutečnosti pouhým přesunem pracovníků
například do příspěvkových organizací a opticky snižují po-
čet úředníků. Ve skutečnosti to tak ale není. Město je bude
muset i nadále platit, protože i příspěvkové organizace jsou
navázány na rozpočet města. 

Nové vedení radnice prosazuje 
také zvýšení průhlednosti radnice…
Každé opatření, které vede k transparentnosti radnice, je
samozřejmě vítáno. Praxe bohužel ukázala, že tolik prokla-
mované zveřejňování všech smluv na webových stránkách
se ve skutečnosti nedodržuje. Naopak se zde někdy objevily
smlouvy, jejichž zveřejnění znamenalo porušení zákona
o ochraně osobních údajů, což snad už radnice v této době
napravuje a k těmto excesům už by docházet nemělo. Ze
směrnice rady města navíc vyplývá, že pokud se zveřejně-
ním jedna ze stran souhlasit nebude, smlouva prostě zveřej-
něna nebude. Na webových stránkách se tak objeví pouze
některé „nezávadné“ smlouvy, a o jiných smlouvách se ve-
řejnost vůbec nedozví.

Českobudějovický magistrát povede 
v brzké době nový tajemník…
Naprosto respektuji právo pana primátora vybrat si své nej-
bližší spolupracovníky. Rozumím tomu, že tajemník, se kte-
rým pan primátor téměř osm let spolupracoval, mu přestal vy-
hovovat a že má právo vybrat si nového. Co mě trochu zarazi-
lo, je spěch, s jakým má dojít ke jmenování nového tajemníka
ještě před rozhodnutím soudního sporu s bývalým tajemní-
kem. Je velmi pravděpodobné, že odvolací soud dá, tak jako
v první instanci, za pravdu bývalému tajemníkovi. Město by
tak rázem mohlo mít dva tajemníky, což by znamenalo nejen

oba dva platit, ale také uvedení magistrátu do naprosté právní
nejistoty, protože nebude jasné, čí rozhodnutí jsou právoplat-
ná. Ukazuje se, že není tak úplně jednoduché propustit jedno-
ho tajemníka. Panu primátorovi se to úplně nepovedlo. Soud
dal za pravdu bývalému tajemníkovi, že jeho odvolání nebylo
v souladu se zákonem, tím myslím formální náležitosti. Jen
pro ilustraci, mzdové náklady na jednoho tajemníka na rok
jsou v řádu milionu korun. Nerozumím tedy tomu, pokud má-
me prozatímního tajemníka a úřad funguje, proč se s rozhod-
nutím o novém vedení úřadu tak spěchá.

Součástí volebního programu ODS byly změny
v práci městské policie. Určité kroky v tomto
směru teď podniká také nové vedení radnice…
Na práci městské policie máme se současným vedením asi
dost rozdílné názory, byť některé jejich kroky jsou sympatic-
ké. Otázkou je, jestli jejich realizace bude taková, jak je de-
klarují. My jsme se chystali na hlubokou restrukturalizaci
městské policie. Dovedu si představit a také jsem to konzul-
toval s vedením městské policie v době, kdy jsme ještě byli
na radnici, že městská policie by měla zaměřit výkon služby
na problematické části dne, to znamená na večer a noc.
Myslím si, že během dne by výkon služby nemusel být tak
obsazen. Bohužel městská policie bude muset ještě více
částečně suplovat činnost státní policie, která má problémy
s financováním svého provozu, a díky tomu se vytrácí hlíd-
ková preventivní služba. Uvítám ale jakoukoli změnu ve fun-
gování městské policie, která bude mít za následek to, že
v Budějovicích bude bezpečněji.

V nejbližší době dojde také 
k vytvoření územních komisí…
Hlavní myšlenkou zřejmě byla snaha o větší zapojení obča-
nů do správy města. To bych vítal, ale obávám se, že se ko-
mise stanou pouhým formálním nástrojem. Zatím nic nena-
svědčuje tomu, že by to mělo být jinak. Zdá se, že je zřizo-
ván další byrokratický článek, aniž by se využívaly všechny
standardní nástroje zastupitelské demokracie. Velmi to při-
pomíná styl – mám problém, vytvořím komisi. Schovávat se
za územní komise, které ani nemají jasný právní rámec, ne-
musí být nakonec to, co od toho možná někdo očekává. For-
málnost a nedostatek pravomocí mohou projekt velmi rychle
zhatit, pak možná opadne i zájem občanů o práci v těchto
komisích, pokud neuvidí jasné výsledky.

Vladimír Brůha byl kandidátem ODS na českobudějovického primáto-
ra. Ekonom a bývalý předseda finančního výboru města je dnes lí-
drem opozice v městském zastupitelstvu. K dosavadnímu působení
nové radniční koalice se staví velmi rezervovaně: „Zatím jsme od
koalice slyšeli spoustu slibů, hezky znějících myšlenek a populárních
opatření, ale jejich faktická realizace za nimi kulhá na všechny tři
koaliční nohy,“ shrnuje Brůha první měsíce nového vedení radnice.

Vladimír Brůha,
lídr opozice v městském zastupitelstvu
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Dálnice D3
konečně padlo rozhodnutí
O výsledné podobě a financování dálnice se začalo znovu
diskutovat před několika měsíci, když Ministerstvo dopravy
naznačilo, že by se mělo uvažovat o úsporných opatřeních,
částka 12 miliard za 22 kilometrů komunikace kolem krajské-
ho města byla podle státních úředníků příliš vysoká. Společ-
nost Pragoprojekt měla podle Ředitelství silnic a dálnic ČR
připravit další alternativy, v zadaném termínu do poloviny
března tak ale neučinila. „Na základě rozhodnutí kraje, města
a Ředitelství silnic a dálnic ČR nadále pokračuje příprava
stavby v souladu se zpracovanou dokumentací, a to v soula-
du s platným územním plánem,“ vysvětluje generální ředitel
Pragoprojektu Marek Svoboda. Dálnice D3 tak nakonec pove-
de v původní plánované trase, zachován zůstane i počet sjez-
dů a téměř kilometr dlouhý tunel u obce Pohůrka, který zajistí,
aby okolní domy byly co nejméně dotčeny provozem dálnice. 
„Stavba pokračuje podle původního projektu, který zpracova-
lo Ředitelství silnic a dálnic, to znamená, že zůstaly zachová-
ny všechny mimoúrovňové křižovatky i tunel, které byly v pro-
jektové dokumentaci obsaženy,“ uvedl českobudějovický pri-
mátor Juraj Thoma. Trasu dálnice odsouhlasily všechny
dotčené obce, tedy Vráto, Dubičné, Dobrá Voda u Českých
Budějovic, Srubce, Hůry, i Ředitelství silnic a dálnic. Podle
superkoncepce Ministerstva dopravy, se kterou přišel bývalý
ministr Vít Bárta, by měl být tento úsek dokončen v prosinci
2017. Ve stejném roce by se již mělo jezdit také po části D3
vedoucí z Veselí nad Lužnicí do Úsilného. Na této trase zbý-
vá vykoupit pětaosmdesát procent pozemků, na budějovické
části všechny. Úspory by podle tiskové mluvčí Ředitelství sil-
nic a dálnic Martiny Vápeníkové mělo přinést výběrové řízení
na dodavatele stavby. Současná podoba projektu má také
ale své kritiky. Budějovický zastupitel a člen dopravní komise
Stanislav Rataj se domnívá, že návrh dálnice nerespektuje
současnou rozsáhlou zastavěnost území a neřeší funkci
městského obchvatu s napojením na hlavní komunikaci smě-
řující do centra města. V krajském městě pak podle něj může
nastat podobná situace jako se železniční tratí, která je pro
dopravu téměř neprůchodnou bariérou. Rataj proto před ně-
kolika týdny přišel s alternativním řešením. Komunikace by
podle něj mohla vést po Lišovském prahu, kolem Budějovic
by byl jen obchvat. „Po jednáních se zástupci Ministerstva
dopravy a na ČVUT se ale ukázalo, že varianta vedení dálni-
ce po Lišovském prahu při souběžné stavbě obchvatu Čes-
kých Budějovic je politicky neprůchodná,“ uvedl Rataj. 

Dálnice D3 je zřejmě nejkontrover-
znější českou dálnicí, o jejíž exis-
tenci se neustále vedou spory. Nyní
padlo konečné rozhodnutí o tom,
jak bude komunikace v okolí Čes-
kých Budějovic vypadat. 

Zastupitel a člen dopravní 
komise Stanislav Rataj
Jaké výtky máte proti 
současnému návrhu dálnice?
Trasa dálnice byla navržena přibližně v 60. letech minulého
století a nerespektuje dnešní rozsáhlou zastavěnost území
a neřeší funkci městského obchvatu s napojením na hlavní
komunikace směřující do centra města. Jedná se o sloučení
naprosto rozdílné funkce dálnice (dálnice slouží pro dálko-
vou dopravu) a funkce městského obchvatu, který by měl
sloužit především pro dopravní obslužnost českobudějovic-
ké aglomerace.

Přišel jste s návrhem vést dálnici po Lišovském
prahu. Proč tento návrh neprošel?
Stále tvrdím, že zatím tento návrh neprochází politicky. Od-
borně má vedení dálnice po Lišovském prahu opodstatnění,
ale na politická rozhodnutí to nestačí.

Zaznělo také, že jste celkově odpůrcem dálnice…
Vzhledem k tomu, že dálnici používám několikrát týdně, tak
takovýto nesmysl jsem nikdy nevyslovil a účelově se tímto té-
matem zneužívá myšlenka vybudování městského okruhu
v místě plánované dálnice a posunutí trasy dálnice do pro-
storu, kde by měla plnit svoji funkci tranzitní dálkové dopravy. 

Nyní vypadá situace tak, že dálnice zůstane v pů-
vodní podobě, komunikace si ponechá původní
trasu a počet sjezdů a zůstane i varianta dlouhé-
ho tunelu u Pohůrky. Jak se k tomu stavíte?
Čím více sjezdů a napojení na radiální komunikace bude,
tím lépe. Bohužel se v tomto návrhu neuvažuje se součas-
ným řešením napojení dvou křižovatek (Hlinsko a Pohůrka)
pomocí přivaděčů na radiální komunikace směřující do měs-
ta. Pokud by byla varianta obchvatu s přímým napojením na
jednotlivé radiální komunikace, nemusely by se budovat dra-
hé přivaděče, které dnes nikdo (Ředitelství silnic a dálnic,
město České Budějovice, Jihočeský kraj) nechce k navrho-
vané dálnici financovat. S tunelem Pohůrka dlouhým 1 km
souhlasím, pokud nebude překážkou oddálení výstavby ko-
munikace z finančních důvodů. 
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Ředitel Pragoprojektu 
Marek Svoboda
Dálnice D3 u Českých Budějovic 
se staví po částech. Jak vypadá 
územní řízení v úseku Borek – Úsilné?
Na stavbu 309/III A Borek – Úsilné před MUK
Úsilné je vydáno územní rozhodnutí, které je
pravomocné. V současné době probíhá majetko-
právní vypořádání, které je před dokončením. Na
stavbu 0309/III B Borek – Úsilné v MUK Úsilné je
vydáno územní rozhodnutí, které je pravomocné,
bylo zahájeno také majetkoprávní vypořádání.

Na konci ledna bylo přerušeno 
územní řízení v části Úsilné – Staré
Hodějovice. Jaký k tomu byl důvod?
Jak vypadá situace v současné době?
Nehrozí další zdržení?
28. 1. 2011 bylo přerušeno územní řízení s vý-
zvou na doplnění údajů a podkladů (při veřejném
ústním jednání v rámci územního řízení vznesli
účastníci jednání námitky, jejichž vypořádání ne-
bylo možné ihned na místě, neboť pro jejich vy-
řešení bylo třeba dalších podkladů a doplnění
dokumentace). Dne 22. 3. 2011 Stavební úřad
Magistrátu města České Budějovice na základě
úplného doplnění podkladů stanovil opakované
veřejné ústní jednání na den 27. 4. 2011. Pokud
nebudou při ústním jednání vzneseny další ná-
mitky (které nebude možno vypořádat v rámci
ústního jednání), nebude nic bránit vydání územ-
ního rozhodnutí.

Pragoprojekt měl aktualizovaný
projekt představit v polovině března…
Jak tedy vypadá poslední 
návrh dálnice?
Na základě rozhodnutí kraje, města a Ředitelství
silnic a dálnic ČR nadále pokračuje příprava stav-
by v souladu se zpracovanou dokumentací (doku-
mentace pro územní rozhodnutí), a to v souladu
s platným územním plánem.
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Primátor Juraj Thoma
„Stavební úřad České Budějovice pokračuje v územním řízení na
stavbu dálnice D3 v úseku Úsilné – Nové Hodějovice. Stavba po-
kračuje podle původního projektu, který zpracovalo Ředitelství sil-
nic a dálnic, to znamená, že zůstaly zachovány všechny mimo -
úrovňové křižovatky i tunel, které byly v projektové dokumentaci
obsaženy. Je naší ambicí, aby územní řízení proběhlo co nejrych-
leji, protože se všemi obcemi, které jsou dotčeny touto podobou
dálnice, je tento způsob projektové přípravy předjednán a dohod-
nut, je na něj držena územní rezerva v územním plánu města
České Budějovice i sousedních obcí. Předpokládám, že neexistu-
je žádný fatální důvod, proč by to územní rozhodnutí naším sta-
vebním úřadem nemělo být vydáno. 
Udělali jsme také to, že jsme jako město České Budějovice dali
pokyn vedoucímu stavebního úřadu, aby vyčlenil jednoho speci-
álního pracovníka, který bude řešit pouze dálnici a jiné infra-
strukturní stavby, a to zejména proto, že jsou tam stovky a stovky
účastníků řízení. Tento člověk má tedy na starosti pouze tuto
agendu a je v přímém kontaktu jak s Ředitelstvím silnic a dálnic,
tak se společností Pragoprojekt, která je zmocněná za Ředitel-
ství silnic a dálnic jednat. Byl jsem velmi spokojen s tím, že tento
zaměstnanec upozornil Ředitelství silnic a dálnic na to, že plat-
nost územních rozhodnutí na jinou část dálnice D3 končí v prů-
běhu pár měsíců letošního roku a je třeba, aby ŘSD zažádalo
o prodloužení této platnosti.“

Vicehejtman Martin Kuba
Jihočeská metropole už velmi dlouho čeká na dálnici D3, která by
umožnila napojení jižních Čech nejen na Prahu, ale formou R3
i na rakouskou hranici. Neexistenci této trasy pociťujeme denně.
Vždyť jen v Českých Budějovicích projede po některých silnicích
přes 30 tisíc vozidel za den. Řada premiérů a ministrů dopravy
slibovala, že dálnici do Českých Budějovic přivede, a všichni jsme
již slyšeli nesčetně termínů. Dlouho se rovněž hovoří o možnosti
realizace právě projektu D3 formou PPP – partnerství veřejného
a soukromého sektoru. Co je to metoda PPP? To v praxi zname-
ná, že stát nestaví dálnici ze svých peněz, ale nabídne ji k posta-
vení soukromému investorovi. Ten ji za svoje peníze postaví, pro-
vozuje, udržuje a poté ji vrací do majetku státu. Stát mu postupně
z mýta splatí jak výstavbu, tak údržbu a navíc přidá i zisk. A to
vše prakticky jen proto, že neumí dobře hospodařit se svými da-
němi. Proto formou mýtného musí přenášet náklady na výstavbu
na občany. Přitom by stačilo jen lépe využívat daně, které stát na
silnicích vybere již dnes. Například z daní za benzin a naftu stát
vybere ročně cca 80 miliard, ale zpět do silnic jich vrací jen nece-
lých 10 %. Pro názornost, z litru benzinu získá stát do rozpočtu
17 korun, a zpět do silnic z nich dá pouhou korunu. Pokud se za-
čne stát chovat k silnicím jako dobrý hospodář a začne vracet do
jejich výstavby a údržby alespoň 20 či 30 % z daní, které proka-
zatelně na silnicích vznikají, bude mít možnost nejen je udržovat,
ale i stavět nové bez ve výsledku nákladnější metody PPP. Jako
konzervativní politik věřím, že většina řešení musí být založena
na zdravém rozumu. I proto jsem přesvědčen, že PPP není dob-
rým modelem pro výstavbu D3. Základní problém zůstává v tom,
že stát se chová jako velmi špatný podnikatel a peníze, které vy-
bere na silnicích, utrácí jinde.
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Česká Miss 
Jitka Nováčková
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Je sobota 19. března, pár minut po 23. hodině. Napětí v pražském Hudebním divadle Karlín
vrcholí. Jedna z finálové čtrnáctky dívek se totiž za pár minut stane Českou Miss 2011
a její život se od základů změní. Na pomyslný trůn královny krásy nakonec usedla 18letá
blondýnka z Českých Budějovic Jitka Nováčková, které diváci poslali největší počet hla-
sů. Korunovace v závěru finálového večera tak pro maturantku gymnázia Jírovcova zna-
menala symbolický start nové etapy života. Kromě přípravy na maturitu ji nyní čeká třeba
soutěž Miss Universe v Sao Paulu nebo studium v Americe. Jak ale sama říká, od svých
jižních Čech se jen tak neodstřihne. 
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Před měsícem ses stala novou Českou Miss.
Jak moc se od té doby změnil tvůj život?
Změnil se takřka ve všem, ale já jsem pořád stejná. Pokaž-
dé, když jsem v ČB, tak jdu ráno do školy, bohužel jsem
tam v poslední době nezavítala tak často, protože jsem po-
řád v Praze, ale i tak se snažím, jsou to totiž poslední dny
na škole a mně se bude strašně stýskat… ani nechci my-
slet na to, že to už za pár týdnů všechno skončí... Nemám
moc času, chvilku si přeju, aby se všechno zase vrátilo do
starých kolejí, aby mě nikdo nepoznával, nikdo se nepře-
tvařoval… ale pak si zase, říkám proč… Kamarádi, kteří tu
pro mě byli i před soutěží, tu budou pořád a se závistí ne-
bo přetvářkou se musím smířit, takový je život.

S výhrou soutěže se pojí i mnoho cen, 
ze které máš největší radost?
Těžko říct… mám obrovskou radost z toho, že už nebudu
muset v Praze přespávat u kamarádů, ale že i tam budu
mít svůj „domov“. Mám radost z toho, že si nemusím půj-
čovat taťkovo auto, ale můžu se 2 roky vozit v zapůjče-
ném, mám radost, že se podívám do New Yorku na filmo-
vou školu…

Získala jsi možnost studovat v New Yorku 
na filmové akademii. Co tato škola nabízí 
a už sis nějaký obor vybrala?
Musím se přiznat, že zatím jsem neměla čas si zjišťovat ně-
jaké podrobnější informace, jediné, co vím, že je to měsíční
kurz… Pravděpodobně budu studovat herectví, které by mě
bavilo, to ještě uvidím.

Na podzim budeš Českou republiku
reprezentovat na soutěži Miss Universe
v Brazílii, už víš nějaké podrobnosti? Máš také
v této soutěži ambice na dobré umístění? 
Vím, že by se finále mělo konat v brazilském Sao Paulu, mi-
nulý týden jsem dostala spoustu papírů, které si mám pro-
studovat, ale jak říkám, času je málo, takže zatím nic bližší-
ho nevím… A s těmi ambicemi… já jsem úplně obyčejná
holka z Českých Budějovic, ve spoustě zemí to chodí tak, že
jsou dívky odmalička vychovávány k tomu, že jednou budou
Miss, umí v tom chodit. Já sázím na přirozenost, nehodlám
se kvůli tomu měnit nebo přetvařovat. 

Vídáš se i po skončení soutěže s ostatními
dívkami? Stala se některá tvou opravdovou
kamarádkou? Nebo se přece jen projevila
nějaká závist?
Vídáme se vcelku často na různých akcích, vždycky rády na
soutěž zavzpomínáme. Mojí kamarádkou byla, je a bude ur-
čitě Terka Dobrová, se kterou jsem po celé klání bydlela,
moc jsme si padly do oka. 

Přineslo s sebou vítězství i něco negativního?
Negativní jsou hlavně ohlasy, ale od těch se snažím opros-
tit, nemůžu se zalíbit každému… Jinak zatím pociťuji samá
pozitiva a celé si to moc užívám, bojím se toho, až to jednou
opadne… ale to říkám teď – měsíc po soutěži, co budu říkat
za další měsíc, těžko říct.

Jak nyní vypadá běžný den České Miss? 
Většinou se ráno probudím v Praze, nasnídám se a vyrazím
do centra, kde probíhá buď focení, rozhovory, nebo akce pro
sponzory, občas zajdu na nějaký večírek, kde se potkáme
s finalistkami, a pak jdu zase domů. Když jsem v ČB, jdu ráno
do školy, pak na oběd a pak řeším věci okolo.

Nestýská se ti po tvém „starém“ životě, který 
jsi vedla před soutěží? Máš ještě čas na rodinu,
přátele a koníčky?
Stýská, ale ono se vše zase vrátí do starých kolejí… Teď je
největší „sezona“, v létě bývá úplné volno, takže už se těším
na vodu, na pískárny a k řece, to mě teď nabíjí… Volného
času teď moc nemám, ale to je dobře, na koníčky budu mít
čas v létě.

Výhrou v soutěži se ti splnil sen…
Máš ještě nějaké další? Co je nyní tvým cílem?
Sen se mi splnil, dělám práci, která mě baví, a poznávám
super lidi. Tím dalším snem je v klidu odmaturovat, ale to
bude velký oříšek… když se mi to nepovede teď v květnu,
zopakuju si maturitu na podzim.

Co bys poradila dívkám, které přemýšlí 
o tom, zda se příští rok přihlásí na casting…
Jaký je recept na vítězství podle 
Jitky Nováčkové? 
Teda to zní hezky: Recept na vítězství :-D Zaručený recept
nemám… snad jen to, aby se dívky nestresovaly a braly to
všechno jako jednu velikou zábavu. Hlavně se nebát a na nic
si nehrát… Také jde o to, kdo všechno za vámi stojí, já měla
ohromnou podporu, takže tímto chci opět poděkovat jižním
Čechám, protože to bylo opravdu… „Za nás, za Jižany!“ 



Pro inspiraci a také pro nové jarní outfity si již první den při-
šly stovky zákazníků, kteří před nově zrekonstruovanou pro-
dejnou na Lannově třídě netrpělivě čekali, až hejtman Jiří
Zimola s Českou Miss Jitkou Nováčkovou přestřihnou pás-
ku. U slavnostního aktu jim asistovali také hokejisté budějo-
vického extraligového hokejového klubu HC Mountfield Ja-
kub Langhammer a Lukáš Květoň. Zákazníci si první den
kromě 25% slevy na veškeré zboží mohli odnést také podpis
České Miss, která zde měla svou autogramiádu. 
Švédský řetězec nabízející módní oděvy a doplňky má
v současné době celkem 364 obchodů, prodejna v Českých
Budějovicích je již čtvrtou pobočkou společnosti KappAhl
v České republice. „Věříme, že si z naší široké nabídky sty-
lového oblečení za přijatelné ceny vybere každý. Navíc spo-
lečnost KappAhl myslí také na životní prostředí, proto je mó-
da této značky označena ekologickými a zdravotními certifi-
káty, speciálně u dětské módy,“ uvedla viceprezidentka
prodeje KappAhl Linda Hamberg. 
Společnost se dosud orientovala především na severní Evro-
pu, např. Norsko, Finsko a Švédsko, je známá ale také např.
v Polsku. KappAhl celkem zaměstnává 4 500 zaměstnanců
a právě ve Švédsku byla vyhlášena jako nejlepší zaměstna-
vatel. Nyní chce proniknout také na tuzemský trh, v letošním
roce plánuje kromě prodejny v Českých Budějovicích otevřít
v květnu další obchod v Česku, který by se měl nacházet
v Praze v obchodním domě Palladium. V České republice by
se mělo v časovém horizontu pěti let objevit dalších přibližně
30 obchodů tohoto švédského řetězce, který disponuje vla-
stním týmem čtyřiceti návrhářů.

Jarní kolekce
Dámská kolekce KappAhl navržená pro letošní jaro bude
plná čistých střihů s romantickými květinovými vzory, krajka-
mi a šifony. V hlavní roli se objeví klasická béžová, námoř-
nická modř a bílá barva s odstíny růžové, tyrkysové a zele-
né. V pánské kolekci dominují jarní vzorovaná trička se spor-
tovními barevnými pruhy a kostkami. Návrháři nezapomněli
ani na děti. Připravili pro ně mix sytých barev na neutrálním
podkladu, chybět nebudou ani romantické květinové vzory,

které se uplatní především v trendovém oblečení náctiletých
děvčat, pro chlapce zase sportovní elegance v „preppy“ sty-
lu. Kolekce KappAhl je doplněna také volnočasovým pohodl-
ným oblečením. 

Události12

Pokud vás zajímá, v jakém oblečení by
dívka z velkoměsta vyrazila na poušť, na-
vštivte nový obchod s módou KappAhl,
který se v krajské metropoli otevřel po-
slední březnový den. Právě v tomto du-
chu se totiž nese nová módní kolekce
známého švédského řetězce. 

Švédský módní řetězec KappAhl
otevřel prodejnu 
v Českých Budějovicích

O značce KappAhl
Společnost KappAhl prodává módu za přijatelnou cenu
pro široké spektrum zákazníků – ženy, muže a děti, se za-
měřením na ženy ve věkové skupině 30–50 let s rodinami.
Všechno oblečení značky KappAhl je navrhováno vlastními
módními návrháři. KappAhl je prvním módním řetězcem,
který získal ekologický certifikát, a to již v roce 1999. Ve fi-
nančním roce 2009/2010 byl obrat KappAhlu 5,1 miliardy
švédských korun a provozní zisk 551 milionů SEK. S akcie-
mi KappAhlu se obchoduje na stockholmské burze Nasdaq
OMX. Více informací najdete na www.kappahl.com.

Soutěž 
První dvě čtenářky nebo
čtenáři, kteří 29. 4. zavolají
po 10. hodině na telefonní číslo 387 311 125 a správně
odpoví na soutěžní otázku, získají voucher v hodnotě
500 Kč do nově otevřeného obchodu KappAhl na Lan-
nově třídě v Českých Budějovicích. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 
Z jaké země pochází značka KappAhl? F
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Mezi budějovické pamětihodnosti, které minulou sobotu ote-
vřely své brány, patřila také Rabenštejnská hradební věž
v Panské ulici u Mlýnské stoky. Její vchod strážili dva mladí-
ci, David Šantora a Petr Rachač. „Přišlo sem opravdu hodně
návštěvníků, dvě hodiny před koncem otevírací doby jsme
jich napočítali 400,“ pochlubili se studenti z nedaleké Střed-
ní školy obchodní. „Lidi se nejčastěji ptají na to, kolik má
Rabštejnská věž schodů nebo jestli se mohou vyfotit s rytí-
řem,“ přibližují mladíci své průvodcovské zážitky. Jedna
z nejlépe dochovaných hradebních věží městského opevně-
ní situovaná v centru města kromě výhledu na okolní stře-
chy turistům nabídla také zajímavou výstavu zbraní a zbroje,
lidé si zde mohli prohlédnout i historické předměty denní po-
třeby, valchu nebo hřeben na česání vlny či kolovrátek.
Jako další zastávka při cestě za budějovickými pamětihod-
nostmi se po procházce kolem řeky nabízela Biskupská za-
hrada na Jiráskově nábřeží. Mírné pozdvižení mezi lidmi
způsobil budějovický rodák herec Jiří Mádl, kterého pozná-
vali rodiče i jejich ratolesti. Za pohled ale rozhodně stála
i samotná zahrada s mnoha romantickými zákoutími, mnoho
návštěvníků se zde procházelo s fotoaparáty na krku a do-
kumentovalo rozkvétající jarní přírodu. Příjemné jarní počasí
vybízelo také k posezení na lavičkách, které byly ve výbor-
ném stavu, zahrada je totiž otevřena pouze dvakrát ročně. 

Jako na běžícím páse se střídali lidé také o několik desítek
metrů dál, ve věži Železná panna. Kolem 15. hodiny již prů-
vodkyně napočítala tisícovku zájemců. K vidění zde byly
rozmanité exponáty, například obrazy Adolfa Borna, zmen-
šenina hradu s padacím mostem nebo zajímavý hodinový
stroj. „Při cestě za budějovickými památkami jsme strávili
příjemné odpoledne,“ pochválila akci jedna z návštěvnic Že-
lezné panny Jitka Lindušková. „Ještě na střední škole tady

prováděl můj spolužák, takže to bylo takové příjemné za-
vzpomínání,“ dodala Lindušková. 
Velký zájem byl jako každý rok i o prohlídku vodárenské věže
v Mánesově ulici, před kterou se dokonce v některých chví-
lích tvořila fronta. Návštěvníci si zde v patnáctičlenných skupi-
nách vyslechli zajímavý výklad o vývoji vodovodu ve městě.

Mezi novinky, které byly letos otevřené poprvé, patřily napří-
klad prostory křížové chodby dominikánského kláštera na
Piaristickém náměstí. Zájemci si zde mohli prohlédnout čerst -
vě zrestaurované části chodby a nové nálezy.

Tisíce lidí využily Mezinárodní den pa-
mátek a v sobotu 16. dubna navštívily
jindy nepřístupné památky v jihočeské
metropoli.
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Mezinárodní den 
památek
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Malíři tří zemí vystavují
v Českých Budějovicích
Více než 80 obrazů od renomovaných současných malířů z České re-
publiky, Horního a Dolního Rakouska a Bavorska si mohou prohléd-
nout návštěvníci nové mezinárodní výstavy „Malíři tří zemí“ v prosto-
rách Wortnerova domu Alšovy jihočeské galerie. Výstavu děl uznáva-
ných umělců Dagmar Brichcínové (ČR), Edgara Holzknechta (Horní
Rakousko), Gerharda Kaisera (Dolní Rakousko) a také bavorské uměl-

kyně Nataschy Mann ze tří
sousedních zemí středoevrop-
ského regionu připravila Alšova
jihočeská galerie v Hluboké
nad Vltavou ve spolupráci s Ji-
hočeským krajem v rámci projektu Kulturní most. Lidé mohou expozici navštívit až do
8. května, otevřeno je denně mezi 9–18 hodinou.
Vystavující výtvarníci nebyli vybráni náhodně. „Společná výstava obrazů těchto reno-
movaných představitelů současného umění bezesporu obohatí kulturní nabídku v kraj-
ské metropoli a navíc přispěje k rozvoji přeshraniční spolupráce ve výtvarném umění,“
vyzdvihl hlavní přednosti výstavy ředitel Alšovy jihočeské galerie Lubomír Bednář. 
Alšova jihočeská galerie navazuje touto výstavou na minulý rok, kdy se uskutečnilo
v Hluboké nad Vltavou Mezinárodní malířské sympozium za účasti dolnorakouských

a českých výtvarníků, kterého se mimo jiné zúčastnil také letošní vystavovatel Gerhard Kaiser. „Je mi ctí a potěšením, že se
mohu spolupodílet na Výstavě tří zemí v Českých Budějovicích. V srpnu 2010 jsem se zúčastnil sympozia v Hluboké, kde
jsem nasbíral celou řadu zkušeností, neboť dialog s ostatními účastníky byl velice poučný,“ zmínil autor. Také další z umělců,
Edgar Holzknecht z Horního Rakouska, se na výstavu velmi těšil. „Pro mě je tato
výstava takříkajíc návštěva u příbuzných, a přestože neovládám jejich jazyk, mohu
se s nimi dorozumět řečí obrazů,“ vysvětlil tvůrce s českými kořeny.
Česká zástupkyně Dagmar Brichcínová vystavuje ve Wortnerově domě pět sólo-
vých prací a šest souborů. „Posledních patnáct let pracuji výhradně v cyklech,“
prozradila jihočeská výtvarnice. „Rozvíjím v nich témata, která se potom vzájemně
prolínají. Do tvorby včleňuji mimoumělecké postupy jako technické konstruování,
šití, perforování nebo používání šablon a malířských válečků,“ dodala.
Mezinárodní výstava mohla vzniknout díky podpoře Jihočeského kraje a projektu
Kulturní most a je spolufinancována z Fondu malých projektů v rámci programu
„Cíl 3 – Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zahraničním partnerem Alšovy jihočes-
ké galerie pro tento projekt je Dolnorakouské dokumentační centrum v St. Pöltenu.

Calla slaví 20 let své činnosti
Nabízet lidem pomocnou ruku k ochraně životního prostředí, vlastními silami přispívat k zachování cenných ekosysté-
mů v jižních Čechách a propagací i vlastním příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Takové je po-
slání ekologického občanského sdružení Calla, které právě slaví dvacáté výročí vzniku. Uplynulé roky mapuje výstava
ve druhém patře v Jihočeské vědecké knihovně. Expozici můžete navštívit až do 29. dubna. 
Ekologické občanské sdružení vzniklo v roce 1991 a zakladatelé mu dali název podle chráněné rostliny Ďáblíku bahen-
ního, latinsky Calla palustris. „Myšlenka založit Callu vznikla při pracích na Stropnici v roce 1987, kde jsme byli činní ja-
ko sedmá základní organizace Českého svazu ochránců přírody České Budějovice – jih,“ uvedl jeden ze zakladatelů
Dalibor Stráský.
„Naším vnitřním pocitem je fungovat ve spolupráci a spojovat se s dalšími organizacemi, abychom dosáhli našich cílů,“
řekl dále bývalý předseda sdružení Edvard Sequens. „Jsme zapojeni do Krajské sítě enviromentálních center KRASEC,
na celostátní úrovni jsme aktivní v Zeleném kruhu a síti ekologických poraden STEP. Realizujeme se v několika koali-
cích a úplně čerstvě ve volné asociaci organizací i jedinců snažících se zachránit Šumavu,“ upřesnil Sequens.
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Jihočeská komorní filharmonie 
uspořádala na Květnou neděli
mimořádný předvelikonoční koncert
Česká novodobá premiéra díla La Passione di Gesu Cristo
(Utrpení Ježíše Krista) od Giovanniho Paisiella zazněla na
mimořádném předvelikonočním koncertu, který Jihočeská
filharmonie uspořádala 17. dubna v Koncertní síni Otakara
Jeremiáše v Českých Budějovicích. Pod taktovkou Zdeňka
Klaudy se představili sólisté a hosté Národního divadla
v Praze – sopranistka japonského původu Yukiko Šrejmo-
vá Kinjo, mezzosopranistka Stanislava Jirků, tenorista Ja-
roslav Březina a basbarytonista Ivo Michl. Pašijový příběh
o ukřižování Ježíše Krista je v evropském kontextu nehas-
noucí literární i hudební inspirací již více než 2 000 let. Je-
ho zhudebnění italským skladatelem Giovannim Paisiellem
bylo napsáno pro Varšavu roku 1782. Autorem libreta
k oratoriu je Paisiellův neméně slavný krajan Pietro Metas-
tasio. Paisiello dodal Pašijím obzvláště barvité zhudebně-
ní, jehož dosáhl tím, že využil rozmanité nástrojové kombi-
nace a četné dramatické doprovázené recitativy. Instru-
mentální efekty počítají i s využitím dusítek a se sólovými
party pro flétnu, fagot a zejména pro klarinet, jehož part se
jako Ariadnina nit prolíná celou skladbou. V celkovém dů-
sledku tak vznikla nesmírně působivá a efektní, nikoliv
však povrchní kompozice. 
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V Jihočeském divadle
se rozdávaly Thálie

Ceny Jihočeské Thálie se udílejí ve čtyřech
základních kategoriích a v divácké anketě.
Nejoblíbenější inscenací Jihočeského divadla
v roce 2010 se podle diváků stala komedie
Slepice autora Nikolaje Koljady, na druhém
místě skončilo drama Komunismus, třetí byla
divadelní inscenace opery Don Giovanni.
V oboru balet získala Cenu Stanislavy Souč -
kové Petronela Bogdan a Cenu Karla Rodena
Béla Kéri Nagy. V oboru opera převzali oceně-
ní Eva Štruplová a Alexandr Beň. Za loutkohru
si cenu Arnoštky a Jindřicha Kopeckých od-
nesl Jiří Šponar. A Cenou Stanislavy Součko-
vé a Cenou Karla Rodena v oboru činohra byli
oceněni Daniela Bambasová a Ondřej Volej-
ník, kteří zvítězili zároveň i v divácké anketě.
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Taneční studio

Kredance

Jaký byl prvotní impulz pro vznik 
tanečního prostoru Kredance?
Po studiích humanitních oborů v Praze, kdy jsem tančila
skoro denně, jsem se vrátila zpět do Budějovic. Rok jsem to
vydržela, ale pak mi začal tanec hodně chybět. Sice jsem
byla součástí taneční skupiny, ale chybělo mi místo, kde
bych se mohla tanečně dál vzdělávat, učit se, zkoušet nové
věci. A protože v Budějovicích nic takového nebylo, oslovila
jsem svou dobrou kamarádku, se kterou jsem tančila právě
v Praze a která se v té době právě také vracela do Budějo-
vic, jestli by se mnou neorganizovala taneční kurzy. Nevinná
otázka, jestli se mnou do toho jde, rozhodla o dalších měsí-
cích tvrdé práce. 

Prostor v centru města jste zvolily záměrně
kvůli dostupnosti, nebo to byla náhoda? 
Byla to spíš souhra náhod. Když jsme loni v květnu začaly
o celém nápadu přemýšlet a hledat prostory, kam by se náš
projekt hodil, uvažovaly jsme o továrních halách, ale i ko-
merčních centrech. Bývalá továrna
Otavanu si nás, dalo by se říct, našla
sama. Byly jsme ve správný čas na
správném místě. Riegrova 51 má in-
dustriální ráz, a postupně začíná oží-
vat kulturními a sociálními projekty.
Když se podívám na celý průběh na-
šeho projektu, tak se věci takhle pro-
stě udát musely. Jedna věc vedla

k druhé a my jsme se koncem června dostaly k tomuto nád-
hernému prostoru s geniem loci. To, co je z něj dnes, jsme
křesaly vlastními silami dva měsíce. A naše práce určitě ne-
ní ještě hotová. V létě nás čeká pokračování.

Nabízíte netradiční taneční styly…
Na základě jakých kritérií jste je vybíraly? 
Kdyby bylo po našem, tak u nás od rána do večera běží kur-
zy současného a moderního tance a pohybového divadla.
Ale když se řekne současný tanec, většina lidí neví, co si
představit. Pod moderním tancem si zase valná většina
představí disco dance nebo nanejvýš street dance. Pro nás
je současný tanec něco, čím jsme žily v Praze. Je to tanec,
který spojuje pohyb a divadlo. Je to také tanec, který nabízí
možnost skrze pohyb poznat sebe sama a dál se rozvíjet.
Naše kurzy tedy nejsou zase tak neobvyklé. Jde spíš o to,
že v jižních Čechách nejsou moc známé. Bylo proto nutné
skladbu kurzů sestavit tak, aby se k nám dostaly různé sku-
piny tanečníků – trochu se jim přiblížit přes něco, co možná

Lekce indického tance, balet pro dospělé, latino danzu a mnoho dalších nevšedních kur-
zů nabízí taneční prostor Kredance, který již šest měsíců provozují v Riegrově ulici 51
v krajském městě Barbora Čepičková a Markéta Málková. „Naším záměrem nebylo vybu-
dovat další fitness, kam lidi chodí jen proto, aby si zformovali svoje postavy. Pro nás je
hrozně důležité spojení práce s tělem s myslí člověka, které tanec otevírá,“ říká Barbora
Čepičková. „Jednou mi Markéta (spoluzakladatelka Kredance) řekla, abych nechala tanec,
aby zformoval moje tělo, a přestala se trápit, že mám někde nějaký špek navíc. Bylo to ne-
uvěřitelně osvobozující. Toto je třeba chápat nikoliv jako nabádání k lenosti a nicnedělání,
ale naopak jako impulz k osvobození mysli od představ, které nám společnost předkládá,
a impulz k vlastní svobodné tvořivosti a činnosti,“ dodává.
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už trochu znají. Záměrem bylo, aby se vytvořilo přátelské
prostředí, kde se setkají tanečníci s širokou veřejností a přes
různé taneční styly najdou společnou řeč. 

Uvažujete v budoucnu ještě o rozšíření nabídky?
Ano, rády bychom v budoucnu rozšířily právě nabídku sou-
časného tance a pohybového divadla. Nyní u nás probíhají
např. pravidelné víkendové dílny s Divadlem Continuo. Ale
rády bychom, aby se tomuto oboru u nás mohli zájemci vě-
novat i v týdnu. Od září bychom se s dětmi chtěly rovnou
soustředit na současný tanec. Domlouváme spolupráci s ta-
neční skupinou z Prahy – tanečnicemi, které vystudovaly
konzervatoř Duncan. Jednou za měsíc by měly celodenní
dílnu s dětmi ve věku 7–12 let. V týdnu by pak děti vedli naši
lektoři. Výsledkem celoroční práce by mělo být celovečerní
vystoupení. Dále naši nabídku budeme rozšiřovat o taneční
rezidence – budeme hledat zdroje, aby u nás mohly vznikat
tanečně-divadelní projekty – jak naše vlastní, tak ve spolu-
práci s dalšími umělci. Ovšem nevylučujeme možnost, že se
objeví nějaký nový a zajímavý lektor nebo tanečník. V tomto
ohledu jsme spíš otevřené a reagujeme na impulzy.

Mezi vašimi lektory je mnoho cizinců…
Myslíte si, že např. latinské tance naučí lépe
tanečník přímo z této oblasti?
Na začátek je třeba říct, že je velký rozdíl mezi tanečníkem
a lektorem. To zjistí většina tanečníků hned na své první ho-
dině. Proto určitě není pravidlem, že Latinoameričan bude
skvělým lektorem latinských tanců. Nejsnáze to lze ale při-
rovnat ke konverzaci s rodilým mluvčím při výuce jazyků.
Daleko lépe pochytíte temperament, přirozenost a energii
toho tance – takovou tu čistou esenci. Zahraniční lektoři
k nám přišli vlastně také přirozeně. A my jsme za to hrozně
rády, protože nás baví s nimi být v kontaktu. Taková setkání
jsou podle mého názoru hrozně důležitá. Protože pokud člo-
věk chce, tak mu to přináší nové obzory a poznatky. Vlastně
jsem ale překvapená, kolik je v Českých Budějovicích cizin-
ců – jako by se někde skrývali. Nevím, každopádně u nás se
jich objevuje čím dál víc a vytváří to úplně jinou atmosféru
a myslím, že to naši studenti vnímají. Vždyť také mnoho na-
šich studentů jsou cizinci. A je to hrozně zábavné.

Kolik lektorů je ve vašem studiu? 
Za poslední půlrok u nás učilo pravidelně 16 lektorů. Někte-
ré kurzy jsme bohužel musely omezit, protože jsme počet

lekcí na začátku napálily, tolik lidí nás neznalo, neznalo ty
druhy tance, a hodiny se nenaplnily. Ale v tuto chvíli učí pra-
videlně 12 lektorů, počet studentů se ustálil a začínáme za-
se pomaličku přidávat lekce.  

Jak vypadá vaše klientela? Zaměřujete se 
spíše na dospělé, nebo na mládež a děti?
Od začátku jsme se nechtěly výlučně soustředit na omeze-
nou věkovou kategorii. Stejně jako potkávání se s cizinci vní-
máme pozitivně i přirozené setkávání různých generací. Nej-
mladším účastníkům našich kurzů jsou 2 roky. Nejstaršímu je
kolem 60 let. V českém prostředí šlo předpokládat, že budou
naši studenti hlavně ženy. Možná také proto nás oslovil street
dance a break dance, který dělají zase výhradně kluci. Po-
kud bychom tedy spočítaly muže a ženy za 1 týden, tak by
muži tvořili tak 1/5 z celkového počtu. Což si myslím, že je
skvělý výsledek. A povzbudivé je, že mužů přibývá – odvažují
se vyzkoušet moderní výrazový tanec i latino danzu. A jde
jim to moc dobře. Čekáme, kdy se nějaký odváží na balet. 

Pro jak velké skupiny lidí jsou jednotlivé kurzy
určeny? Mohou k vám chodit i jednotlivci? 
To samozřejmě záleží na povaze kurzu. Například jóga a la-
tino danza snese i 20 osob. Naopak to vytváří příjemnou at-
mosféru. Ovšem takový moderní výrazový tanec nebo balet
je v našich podmínkách pro max. 12 lidí. A dětské tanečky
pro ty nejmenší jsou pro 5–6 dětí. A všechny naše kurzy
jsou určeny výhradně jednotlivcům. 

Nabízíte také nějaké další služby, 
pořádáte jiné než taneční kurzy a akce? 
Ano, to je přesně ono, proč preferujeme název taneční PRO-
STOR. Protože máme kolem sebe spoustu tvořivých lidí, kte-
ří dělají zajímavé věci. A jsme rádi, že prostor Kredance mů-
žeme využít k tomu, abychom je ukázaly našim studentům
a zároveň se k nám dostali i ti, kteří tanci tolik neholdují. Tyto
jiné akce mají přivést do našich prostor další zajímavé osob-
nosti, aby se u nás mohly potkávat při různých příležitostech,
pobýt, pohovořit a třeba navázat další spolupráce. Chceme,
aby to u nás a v celých Budějovicích naplno žilo. Od října
2010 (pokud nepočítám zahajovací večírek, na kterém vy-
stoupila La Putyka) se u nás uskutečnily již vánoční trhy Je-
žíšek v Kredanci, Mikulášská besídka a Dětský karneval ve
spolupráci s terénním programem Městské charity České
Budějovice, ozvěny festivalu Fotojatka, fotografický workshop
v rámci Dnů otevřených ateliérů Kulturního mostu a také pře-
hlídka Jarní procházka ve spolupráci s Boutiquem Mata Hari.
Každý den se setkáváme s dalšími lidmi, a tak se další mož-
nosti spolupráce teprve otevírají. 
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Událost na jihu Čech
Na Střelecký ostrov přijela reprezentace

Stadion na Střeleckém ostrově prožil velký den. V úterý
29. března 2011 totiž největší jihočeský stadion hostil důležitý
kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace o Euro 2012
proti Lichtenštejnsku. Do posledního místa vyprodaný stadion
sledoval výhru českého národního týmu 2:0.
V nominaci na dvojzápas proti Španělsku a Lichtenštejnsku
se objevili i dva jihočeští fotbalisté, kteří svou kariéru zahájili
v Dynamu České Budějovice. Dirigentem české defenzivní
formace je v současnosti hráč Besiktase Istanbul Tomáš Si-
vok a na jaře velmi dobře střelecky disponovaný útočník Da-
vid Lafata. Oba fotbalisté odehráli na Střeleckém ostrově hod-
ně zápasů, především pro Tomáše Sivoka byl ale zápas
v Českých Budějovicích jiný než v minulosti. „Vůbec jsem to
tady nepoznával. Už na podzim jsem tady byl při domácím
zápase Dynama s Jabloncem a stadion jsem hodně obdivo-
val,“ pochvaloval si Sivok, kterého potěšilo, že se budějovic-

kým fanouškům mohl připomenout zrovna v reprezentačním dresu: „Samozřejmě jsem moc rád, že jsem mohl za reprezen-
taci nastoupit v Českých Budějovicích. Stále jsem tady doma a já i rodina jsme měli radost.“
O tom, že reprezentační zápas v Českých Budějovicích je opravdu velkou událostí, není třeba vůbec spekulovat. „Seniorská
reprezentace je v Českých Budějovicích vůbec poprvé v historii, takže kdy jindy přijít na Střelecký ostrov, když ne na kvalifi-
kaci o Euro,“ dodal Sivok, který věřil ve velkou podporu týmu v důležitém kvalifikačním zápase. Té se také nakonec dočkal,
protože zápas sledoval vyprodaný stadion, tedy více než 6 500 diváků. 
Druhým fotbalistou, který svou úspěšnou fotbalovou kariéru nastartoval v Českých Budějovicích, je útočník David Lafata. Od-
chovanec Olešníka se stejně jako Tomáš Sivok na zápas na Střeleckém ostrově moc těšil. „Je to pro mě moc krásný zážitek,
že se mohu do Budějovic vrátit v reprezentačním týmu. Mám z toho ohromnou radost, že jsem zrovna nyní v reprezentaci,
a je to pro mě skutečně velká věc,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci.
Zatímco pro Sivoka, který pravidelně nastupuje v kvalitní turecké lize, je nominace do národního týmu téměř běžnou věcí,
David Lafata musí o své místo v reprezentačním týmu tvrdě bojovat jako hráč severočeského Jablonce. Na jaře zaznamenal
Lafata dva ligové hattricky, díky kterým se právě do reprezentačního týmu opět prosadil. „Kdybych se střelecky neprosazoval
v lize, tak bych tady samozřejmě nebyl. Jsem moc šťastný, že jsem se mohl do reprezentace opět podívat,“ řekl.
Ze skutečnosti, že se zápas proti Lichtenštejnsku odehraje na novém místě a pro reprezentaci v novém prostředí, měl radost
i obránce Kodaně Zdeněk Pospěch. „Vůbec mi to nevadí, že se hrálo v Budějovicích. Naopak jsem určitě pro, aby se hrálo
i v jiných menších městech. Fotbal se hraje pro lidi. Určitě je lepší hrát na takovémhle menším útulnějším stadionku, kde bu-
de plno a dobrá atmosféra, než být na velkém stadionu, který by nebyl ani zaplněný,“ dodal bývalý hráč Baníku Ostrava nebo
Sparty Praha. Podobně hovořil i kapitán českého národního týmu Tomáš Rosický, který podobně jako Tomáš Sivok obdivoval
především prostředí na Střeleckém ostrově: „Prostředí v Českých Budějovicích jsem vůbec nepoznal. Naposledy jsem tady
byl před více než deseti lety se Spartou, a ten stadion je nyní úplně jiný. Je tady příjemné fotbalové prostředí, neměli jsme
s ničím žádný problém a určitě jsem se sem rád podíval,“ řekl hráč Arsenalu Londýn. 

Volejbalisté EGE České Budějovice
vyhráli I. ligu, v baráži o extraligu neuspěli
Budějovičtí volejbalisté narazili ve finále I. ligy na tým Starého Města. Ani v této sérii nezaváhali a zvítězili stejně jako ve
všech předešlých sériích play-off 3:0. V baráži se pak jihočeský celek utkal s posledním týmem extraligy Brnem. Série
hraná na tři vítězství začala 8. dubna v jihomoravské metropoli, oba zápasy zde ale EGE prohrálo. V pátek 15. dubna při-
vítali Jihočeši brněnský celek na domácí palubovce v hale Na Sádkách, kde se budějovickým podařilo zvítězit v tie-brieku
3:2. Sezona pro ně definitivně skončila o den později, když v dalším zápase podlehli Brnu 3:1. Manažer EGE Bohuslav
Cháb ale přesto hodnotí sezonu velice kladně. „Podařilo se dát dohromady kádr, který už několik let hraje spolu. To se
projevuje v herních činnostech. Jeden výpadek jsme měli v lednu po dlouhé dovolené a nicnedělání. Podařilo se jej ale
překonat a neměli jsme v soutěži konkurenci,“ netajil se spokojeností ve vyjádření na webových stránkách klubu Cháb.
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Výhru národního týmu 
zajistili Baroš s Kadlecem
Českému týmu bezpochyby hodně pomohla skutečnost, že se hned ve 3. minutě dostal do vedení, když se po parádní
akci prosadil Milan Baroš. Tým Michala Bílka si i v dalším průběhu prvního poločasu vytvořil řadu gólových příležitostí,
avšak ke změně skóre již nedošlo. Nejblíže ke gólu byl především David Lafata, jehož jednu ze střel zastavilo břevno
a poté i bravurní zákrok gólmana Jehle.
Ve druhém poločase český tým ještě zvýšil své úsilí a brzy si vytvářel další šance. Na rozdíl dvou branek mohl zvýšit
v 69. minutě Baroš, jehož střelu po pěkné narážečce s Plašilem ale zastavilo břevno. Hned o minutu později se Češi ale
přeci jen dočkali, když se po rohovém kopu Plašila trefil přesnou hlavičkou Michal Kadlec. Přestože se fanoušci dalších
branek již nedočkali, závěr zápasu se dohrával za potlesku vděčného budějovického publika.
Přestože český tým na Střeleckém ostrově zcela nezazářil, hodně
mu určitě pomohlo, že se dostal do vedení již ve 3. minutě hry.
„Chtěli jsme dát rychlý gól, což se nám podařilo, ale škoda, že
jsme nepřidali další. Takovéhle zápasy s trpaslíkem ale nejsou
o tom, abychom si je užili. Spíš o tom, abychom získali tři body,
a to se nám povedlo,“ řekl brankář Chelsea Petr Čech. Podle kapi-
tána Rosického si Češi zápas zbytečně komplikovali. „My si ne-
umíme ten zápas udělat jednodušší. Měli bychom si to dávat víc
do stran, víc do kombinace. Splnili jsme ale povinnost a získali tři
body,“ uvedl Rosický.
Také záložník Jan Morávek si posteskl, že se Čechům nepovedlo
dříve vstřelit pojišťující branku a až do 70. minuty vedli pouze 1:0.
„Po tom prvním gólu jsme měli další šance, které po gólu přímo
volaly. Ta druhá uklidňující branka chyběla. Zaplaťbůh že pak padla
a že jsme to zvládli,“ pochvaloval si Morávek, který mohl svou pre-
miéru v základní sestavě reprezentace v první půli vyšperkovat gó-
lem, kdyby jeho střelu nezastavilo břevno. „Viděl jsem, že je místo
nahoře, ale zvednul jsem to moc. Je to škoda, ta střela měla určitě
skončit gólem,“ podotkl. Jinak si ale zápas užil. „Je radost hrát
v záloze s takovými jmény jako Rosický, Plašil nebo Hübschman.
Snad to nebylo naposledy,“ uvedl.
Tři body bral jako splněnou povinnost. „Možná že lidi čekali výsledek 6:0, ale myslím, že ta doba je pryč. Tihle trpaslíci
jsou nepříjemní, okopávají a není to nic jednoduchého. Můžeme být rádi, že máme tři body,“ dodal Morávek. Na výkonu
českých hráčů se prý podepsala také únava z pátečního duelu ve Španělsku. „Ve Španělsku jsme nechali hodně sil,
běhali jsme bez balonu, a to je hodně náročné. Navíc jsme absolvovali náročný přesun, takže jsme dnes měli těžké no-
hy. Hlavně jsme potřebovali tři body, a ty máme,“ uvedl obránce Michal Kadlec.

Jihostroj příští rok povede Jan Svoboda,
Petr Brom končí
Na lavičku českobudějovického volejbalového klubu usedne v příští sezoně nový kouč. Po pěti úspěšných letech tak vystřídá
Petra Broma reprezentační trenér Jan Svoboda, který v posledních třech sezonách vedl Příbram. „Petr Brom byl v Českých

Budějovicích velice úspěšný trenér, za to mu patří obrovské uzná-
ní. Pět let je ale u extraligového družstva dlouhá doba. Tým potře-
buje nový impuls,“ vysvětlil manažer budějovického volejbalového
klubu Zdeněk Scheichl. Pikantní je, že Příbram nyní narazila
v play-off právě na jihočeský celek. Se svými současnými svěřen-
ci tak chce Svoboda vyřadit právě tým, který bude příští rok kou-
čovat. Naposledy se Středočechům v závěrečných bojích extrali-
gy podařilo zvítězit nad Jihostrojem v sezoně 2003/2004. 



David Juračka,
volejbalové libero z Jihostroje
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Příští rok povede váš tým nový trenér. 
Jak se k této poměrně překvapivé změně stavíte? 
Výměna trenéra nás všechny překvapila, protože Petr Brom
má velice dobré výsledky. Vedení klubu si ale myslí, že je tře-
ba přinést nový impuls. Uvidíme, jestli se to panu Svobodovi
povede. Zatím nemůžu vynášet žádné soudy, ještě jsem se
s ním nesetkal, neznám ho z lidské ani sportovní stránky...
Je možné, že se v příštím roce změní systém obrany...

Kromě změny na trenérském postu vás čeká
i souhra s novým nahrávačem Filipem Habrem,
který dosud působil v Ústí. Co od něj očekáváte?
Nový nahrávač je zásah do fungování týmu, každý je osob-
nost, hraje a myslí jinak. Záleží na tom, zda si s ostatními

hráči sedne… Zatím ještě ani není jisté, jestli Habr stihne
letní přípravu. Je to mladý nadějný hráč, rád útočí… uvidí-
me, jestli dokáže Michala Sládečka nahradit, zda se vyrovná
s tlakem, který na něj tady v Jihostroji budou klást.

V minulých sezonách jste vždy „kryl záda“
Petru Habadovi, který v Jihostroji působil 
na pozici libera úctyhodných sedmnáct let.
Tento rok jste poprvé v pozici „jedničky“…
Na začátku sezony jsem byl hodně nervózní, mluvilo se
o tom, jestli to bylo správné rozhodnutí, když klub neobnovil
Petru Habadovi smlouvu. Nechtěl jsem zklamat. Během této
sezony jsem ale získal mnoho zkušeností a doufám, že to
bude jen lepší. 

Volejbalové libero nerozhoduje zápasy, ale musí ustát tlak a nedělat chyby… jsou
na něm totiž „hodně vidět“. Měl by znát protihráče, předvídat. 21letý David Jurač-
ka, který v letošní sezoně definitivně nahradil v budějovickém Jihostroji zkušené-
ho Petra Habadu, tak nemá lehkou pozici. „Větší zkušenost a klid ve hře se snad
dostaví s věkem,“ říká talentovaný mladík a student Jihočeské univerzity. 
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Hrajete také své první play-off…
Ano, je to tak. Play-off je hodně specifické, každá chyba je
v těchto zápasech mnohem horší než v základní části, když
prohrajeme zápas, je to hned znát. Důležité je, aby se člo-
věk dostal z počáteční nervozity. Já se po několika dotycích
s míčem vždycky trochu zklidním. 

V semifinále jste narazili na Příbram, hráli byste
raději s někým jiným? Jaký je Příbram soupeř?
Každý soupeř je teď těžký, v této fázi mají formu všichni…
na nás prostě vyšla Příbram. Už je to tak a my se s ní pope-
reme. První zápas byl hodně vyhecovaný, prohrávali jsme
2:0, a pak jsme to otočili a koncovku uhráli s velkým štěstím.
Ač jsme nebyli lepší tým, tak jsme zvítězili. Ve druhém zápa-
se jsme naopak vedli a vývoj utkání pro nás vypadal slibně.
Bohužel jsme pak polevili a museli jsme jít do čtvrtého setu,
který jsme nakonec uhráli. Myslím, že jsme ale celkově hráli
lépe než v prvním zápase.

Na domácí zápasy s Příbramí se přišel podívat
i Petr Habada, bývalé budějovické libero. 
Jaký to byl pocit vidět jej na tribuně?
Bylo to zvláštní. Problesklo mi hlavou, že už tolikrát byl na
stejném místě jako já a měl podobné myšlenky. Mrzelo mě,
že pro jeho Benátky už sezona skončila, v play-off je vyřadi-
la Příbram.

Dva venkovní zápasy v Příbrami se vašemu
celku nepovedly, kde vidíte příčinu neúspěchu?
Naše hra byla celkově špatná. Nedařilo se nám hlavně na
přihrávce, a díky tomu jsme i hůře útočili. Bohužel jsme ne-
uhráli asi pět koncovek setů. Nic není ztraceno, je to 2:2 na
zápasy a začíná se od nuly. Věřím, že sérii s Příbramí do-
táhneme do vítězného konce. 

Jak je na tom Michal Sládeček? 
Zlomený prst je velká komplikace…
Michal je velký bojovník, určitě ho to bolí, jsme ale rádi, že
se dokáže zapřít. 

Máte nějaký předzápasový rituál?
Pokud hrajeme doma, dávám si tureckou kávu v kavárně Ma-
non s univerzálem Motysem a smečařem Filou, pak máme
„povinný“ zákusek na hale, než začne rozcvička, tak si vymě-
ním pár míčů s nahrávačem Dvořákem. Před zápasem se ta-
ké protahuju vždycky na stejném místě a sestava cviků je
vždycky stejná. Když hrajeme venku, snažím se dodržovat
aspoň rituály ve cvičení. Ale nejsem vyloženě pověrčivý ☺

Pracujete na sobě nějak 
kromě povinných tréninků?
Často zůstávám v hale po tréninku. Obvykle se mě ujme
Standa Pochop, dělá se mnou přesuny a další cviky. Jsem
Standovi opravdu vděčný, že se mi věnuje a dává mi cenné
rady.

Co vyplňuje váš volný čas?
Studuju na Jihočeské univerzitě obor Pozemkové úpravy,
což mi zabere dost času. Volné chvíle trávím u vody, zrela-
xuji se tam od starostí. Před volejbalem jsem dělal biatlon,
takže v zimě dodnes rád chodím na běžky. Rád listuji časo-
pisem Epocha a mám svých pár oblíbených knížek. Nejra-
ději mám Bednu plnou šampaňského od Oty Pavla.

Uvažujete v budoucnu 
o odchodu do zahraničí?
Kdysi jsem měl nabídku z Francie, ze 2. ligy, ale měl jsem
podepsáno v Jihostroji. Jsem tady spokojený, takže zatím
o tom neuvažuji. 
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Dánské kakao
INGREDIENCE
• 500 ml mléka • 4 kopečky kakaové zmrzliny 
• 2 ks kompotové hrušky • 3 lžičky kakaa 

v prášku • šlehačka

POSTUP: Do mixéru vhodíme zmrzlinu, kakao a oka-
pané hrušky. Vše zalijeme mlékem a rozmixujeme.
Nápoj nalijeme do vysokých sklenic, ozdobíme šlehač-

kou a posypeme skořicí nebo nastrouhanou čokoládou.

Bramborový salát
INGREDIENCE
• 1 kg brambor • 300 g zelených fazolek • 250 g šunky • svazek
ředkviček • 3 vajíčka uvařená natvrdo • 100 ml kyselé smetany
• 100 ml majonézy • 2 lžíce mléka • 3/4 lžičky karí koření 
• 3/4 lžičky dijonské hořčice • 1/4 lžičky pepře • 2 lžíce mléka

POSTUP: Brambory uvaříme doměkka, oloupeme a nakrájíme na
kostičky. Fazolky nakrájíme na 2,5–3 cm. Vložíme do kastrůlku
a vaříme cca 15 min. Vajíčka uvaříme natvrdo a spolu se šunkou
a ředkvičkami pokrájíme na kostičky. Ve velké míse smícháme ma-
jonézu, kyselou smetanu, 2 lžíce mléka, karí, hořčici, sůl a pepř.
Lehce vmícháme brambory, fazolky, šunku, ředkvičky a vejce.

Skořicové rolky
INGREDIENCE
těsto
• 2 polévkové lžíce cukru • 1dcl mléka 
• kostka droždí • 250 g polohrubé mouky 
• 75 g másla (tuku na pečení) • špetka soli

náplň
• 50 g cukru • 50 g másla • 2 lžičky skořice

POSTUP: Do mírně ohřátého mléka dáme drož-
dí a 2 lžíce cukru, necháme několik minut od-
stát. Do mouky vmícháme špetku soli, kvásek
a rozpuštěné máslo. Těsto necháme kynout na
teplém místě pod utěrkou cca 30 minut. Mezitím
vyšleháme máslo, cukr a skořici v hladký krém.
Z těsta vyválíme tenkou obdélníkovou placku
a stejnoměrně ji namažeme náplní. Namazané
těsto srolujeme a krájíme ostrým nožem tak,
aby nám vznikali šnečci. Ty pokládáme na pečicí
papír a pečeme na 170 °C dozlatova. Nakonec
ještě šneky můžeme potřít cukrovou polevou
(moučkový cukr rozmíchaný v troše vody).

Vzpomínky
na Dánsko

Sýrová polévka
INGREDIENCE
• 300 g pórku • 2 cibule • 200 g taveného sýra 
• 2 lžíce másla • 2 lžíce hladké mouky 
• 1,5 l vývaru • sůl • špetka mletého pepře 
• špetka mletého muškátového květu • 2 lžíce
sekané petrželky • 2 lžíce tuku na smažení 

POSTUP: Na kolečka nakrájenou cibuli a očištěný,
na kolečka nakrájený pór osmahneme na části más-
la. Zeleninu vyjmeme, přidáme zbytek másla, za-
sypeme moukou a připravíme světlou jíšku. Tu zali-
jeme částí vývaru, rozšleháme, dolijeme zbytkem
vývaru, přidáme osmahnutou zeleninu a 20 minut
povaříme. Potom do polévky přidáme na dílky na-
krájený tavený sýr a koření a necháme sýr rozpus-
tit. Podáváme s plátky osmažené veky a ozdobíme
nadrobno nasekanou petrželkou. 
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.
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1 Iniciály komika Keatona
2 Vojsko
3 Vřelý cit
4 Jméno feny
5 Vidiny
6 Hlas trubky
7 Sklady
8 Číslovka
9 Nechť

10 Stovky
11 Zneuctění posvátné věci
12 Dětský pozdrav
13 Součásti povozů
14 Mazlavá zemina
15 Odpad
16 Předložka / Pelech
17 Zhruba (zast.) / Pozornost
18 Dopravní linka / Klepetáč
19 První část tajenky
20 Odvety / Našinec
21 Pásek (zast.) / Rasist. org. v USA
22 Síť autobazarů / 

Německý souhlas
23 Španěl. mluv. člen /

Nemocniční odd.
24 Naděje
25 Ledovec / Chorv. letovisko
26 Sport. zkratka / Obrys
27 Tramp. skupina / Státní podnik
28 Průšvih
29 Rakous. tisk. agentura
30 Eduard
31 Jamajská hudba / Vedení
32 Vápencový útvar / Kino
33 Běloruské sídlo /

Občanský soudní řád
34 Citoslovce smíchu
35 Hrdina / Potomek
36 Kožešinový límec /

Zn. jap. ložisek

37 Dekl / Příliš
38 Spona
39 Vidina / Dopravit
40 Dětský hrdina / Část
41 Soused ČR / 

Stupeň kyselosti
42 Popěvek / Temno
43 Druhá část tajenky
44 Eliška
45 V roce 2010
46 MPZ Tuniska / Ono
47 Americký stát / Doupata
48 Dávka léku / Šněrovačka
49 Vrstva osobnosti
50 Značka vysavačů / 

Ženské jméno
51 Ozdoba / Silná měna
52 Dohazovač / Britský atlet
53 Potom
54 Značka doutníků / 

Foglarova postava
55 Copak / Erika
56 Sodík / Latinská předložka
57 Situace
58 Středoasijská vesnice / Stáří
59 Stvoření / Polovina kmitu
60 Ozn. indických letadel / Možná
61 Název poloměru
62 Sokolovská SPZ
63 Hrob / Průkaz původu
64 12 měsíců / Kód New Yorku
65 Těstoviny / Zápor
66 Třetí část tajenky
67 Kniha Starého zákona
68 Dílec boty
69 Franc. muž. jméno
70 Slovenské zájmeno

71 APA; aul; Coe; NTN; 
Orpa; OSŘ; Senj.
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Správné řešení sudoku z čísla 3/2011

Miroslav Horníček (1918–2003) český herec a spisovatel: „Nesplněná přání jsou...,“
(dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 3/2011: ...a třetí, který se marně snaží ji bavit.


