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Milí čtenáři,

pokud máte ratolesti školou povinné, které nenosí

samé jedničky, právě vám nastává složité období.

S přibývajícími teplotami za oknem zároveň stoupá

také frekvence písemek, které musí školáci zvlád-

nout a učit se jim na ně obvykle příliš nechce. Po-

kud však jako zodpovědný rodič zasáhnete, bouřka

na domácím nebi na sebe nenechá dlouho čekat.

Ale ani rodiče středoškoláků nemají v květnu klidné

spaní. Téměř 99 000 studentů totiž právě skládá ma-

turitu. Ministr školství Josef Dobeš v den, kdy stát-

ní maturity odstartovaly, prohlásil, že všechny chy-

by objevené u maturitní generálky jsou vychytané.

Věříte mu? Po několikáté také zopakoval, že úspěch

maturit spojil se svou funkcí. Obstojí tedy studenti

a ministr u svých zkoušek z dospělosti? Na výsled-

ky si budeme muset ještě počkat, ale první informa-

ce nejsou příliš povzbudivé.

Růžovou budoucnost nechystají ministerští úřední-

ci ani pro české vysoké školy. Nový návrh vysokoš-

kolského zákona radikálně mění systém, který se

zde plynule vytváří od roku 1989. A ty, jichž se změ-

ny bezprostředně týkají, úředníci k diskuzi nepři-

zvali. O nás, bez nás, to tady již kdysi bylo. A výsle-

dek? Vysoké školy z chystaných novinek ale pro-

spěch mít nebudou, studenti také. Takže komu

budou cinkat mince v kapse? Jak se na nový vyso-

koškolský zákon dívá člověk povolaný, děkan Filo-

zofické fakulty Jihočeské univerzity prof. Vladimír

Papoušek, si můžete přečíst v našem rozhovoru. 
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Černých skládek
ve městě neubývá
Nejčastějšími lokalitami výskytu černých skládek jsou aglo-
merace velkých sídlišť, ale i relativně málo frekventovaná růz-
ná zákoutí, například garáže v ulicích Nádražní, Suchomel-
ská, Papírenská, J. Plachty, U Lávky a Okružní. Vyplývá to
z pravidelného šetření pracovníků odboru správy veřejných statků. „Vůbec nejhorší je situace v českobudějovickém sídlišti
Máj, tady likvidujeme černé skládky v podobě rozbitého nábytku, nefunkčních ledniček, televizí a různého harampádí pravi-
delně třikrát týdně, v případě nutnosti i vícekrát,“ popisuje situaci náměstek primátora Kamil Calta. „Zdá se, že někteří tamní
obyvatelé úplně ignorují služby, které nabízíme. Mám na mysli stabilní a mobilní sběrné dvory, kde mohou právě tento od-

pad bezplatně odkládat,“ říká vedoucí oddělení odpadového
hospodářství magistrátu Aleš Mikšátko. S častou likvidací
černých skládek samozřejmě narůstá objem vynaložených
finančních prostředků. „Jen v loňském roce stála likvidace
těch to skládek 1 400 000 korun, letošní rozpočet počítá
s částkou 1 800 000 korun. To jsou samozřejmě obrovské su-
my peněz, které se navíc bohužel rok od roku zvyšují,“ ko-
mentuje alarmující stav náměstek Calta. Proto město chystá
ve spolupráci s městskou policií zvýšenou frekvenci kontrol.
„Zatím se nám totiž v anonymních sídlištích, ale i ve zmíně-
ných zakoutích nedaří vypátrat konkrétní viníky, a to by se
mělo změnit. V případě jejich dopadení a prokázání přestup-
ku jim hrozí sankce až do výše až do padesáti tisíc korun,“
připomíná Aleš Mikšátko.
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Budějovice budou
mít svého architekta
Českobudějovický magistrát bude mít od 1. července nový útvar hlav-
ního architekta s dopravním inženýrem. „Jejich úkolem bude zastupo-
vat město a hájit jeho zájmy při všech územních řízeních a vydávat
odborná stanoviska k připravovaným záměrům a plánům," vysvětlil bu-
dějovický primátor Juraj Thoma. Krajská metropole se stane prvním
městem v republice, které oddělí tento útvar od státní správy.
Zaměstnanci budou vybráni ve výběrovém řízení, přednost dostanou
uchazeči s architektonickým vzděláním a zkušenostmi. „Rada města je
připravená přikládat existenci odboru mimořádnou vážnost a nevnímat
ho jako folklor, ale jako účinný nástroj toho, aby urbanistický a archi-
tektonický výraz města dostal ucelenější a jednotnější koncept,“ uvedl
primátor Juraj Thoma. Město zároveň nenavyšuje počet úředníků. Mís-
ta, která od července na novém oddělení vzniknou, totiž budou zruše-
na na odboru vnitřních věcí. Počet zaměstnanců se tedy nezmění.

Městský architekt by měl Budějovicím zajistit kvalitnější a odbornější
prosazování zájmů Budějovic v oblasti architektury a urbanismu. „Týká
se to třeba i otázky počtu parkovacích míst na jeden byt a podobně,“
uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a územní plánová-
ní Ivana Popelová. Poslední slovo při povolování staveb bude mít
i nadále stavební úřad, který se však bude muset s připomínkami
městského architekta vypořádat. 

Lidé mohou žádat
o příspěvek
na obnovu památek
Vlastníci nemovitých kulturních památek,
které se nalézají na území města, ale mimo
městskou památkovou rezervaci, mohou až
do 1. června žádat o příspěvek. Město České
Budějovice totiž vyhlásilo druhou výzvu do-
tačního programu v oblasti památkové péče
s alokovanou částkou 500 000 korun. Podle
náměstkyně primátora Ivany Popelové jsou
letošní dotace určeny na náklady spojené
s obnovou fasád a střech. O finanční příspě-
vek mohou zájemci požádat prostřednictvím
odboru památkové péče českobudějovické-
ho magistrátu. 



Ve Slavii vznikne 
kulturní centrum
Jihočeská filharmonie, loutkohra i začínající umělci by v příštích letech
mohli využívat prostory v Domě kultury Slavie. Podle záměru radních zde
má vzniknout nové kulturní centrum. Budoucností historické budovy na ná-
břeží řeky Malše se nyní zabývá náměstkyně primátora Ivana Popelová,
která má vypracovat do konce června návrh na její provoz. „Máme ambici
rozvíjet Slavii jako sídlo významných kulturních institucí a vytvořit tady vol-
ně pronajímatelné zázemí pro mladé umělce nebo začínající spolky a sou-
bory. Nazvala bych to kreativním inkubátorem,“ popsala Popelová budouc-
nost objektu, který tak zřejmě zůstane v majetku města. „Z hlediska dotační
podpory je nejpravděpodobnější spolupráce s Jihočeským krajem a snad
také Norskými fondy. Budeme zřejmě hledat provozovatele, ale nemohu zatím předjímat, jestli budovu svěříme subjektu, kte-
rý už existuje, nebo nějaký subjekt za tím účelem vytvoříme,“ uvedla Popelová. „Pokud se podaří zrealizovat naše záměry,
tak může ve Slavii vzniknout otevřený prostor podporující velmi pozitivní záležitost, kterou se v Českých Budějovicích podaři-
lo rozehrát: poměrně intenzivně se tady scházejí mladí lidé pohybující se na alternativní kulturní scéně,“ dodala Popelová.
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Budějovický zastupitel Dolejš
má trvalé bydliště na radnici
Českobudějovický zastupitel a potenciální kandidát radniční koalice na ředitele dopravního podniku města Slavoj Dolejš
(TOP 09) je podobně jako lidé bez střechy nad hlavou k trvalému pobytu hlášen na radnici. Dolejšovi kolegové ze zastupitel-
stva se na tuto situaci dívají různě. Někteří mají pochopení. „Doporučuji zeptat se na to přímo pana Dolejše, co jej k tomu
vedlo. Zřejmě má vážné osobní důvody,“ uvedl náměstek primátora za ČSSD Miroslav Joch. „Prodali jsme s rodinou původní
bydlení a nyní dokončujeme v Českých Budějovicích domek. Takže jsem toto přechodné období řešil takto a myslím si, že to
není nic výjimečného. Řada lidí, kteří stavěli domy, to řešila stejně,“ hájí se koaliční zastupitel Dolejš. Otázkou je, zda Dolejš
již novostavbu ještě před kolaudací neobývá, za což by mu kvůli porušení stavebního zákona hrozila pokuta až 200 tisíc ko-
run. Za nevhodný pokládá Dolejšův postup při zřizování trvalého bydliště opoziční zastupitel a předseda klubu KSČM Ivan
Nadberežný. „Už před volbami byli na některých kandidátkách lidé, kteří neměli v Českých Budějovicích trvalé bydliště, což
je předpoklad pro vykonávání mandátu zastupitele. Ti, kterých se to týkalo, tehdy na tuto připomínku reagovali slovy, že po
volbách se tento problém vyřeší. Proč je pan Dolejš hlášen na radnici, nevím, ale od zastupitele považuji takový postup za
ostudný,“ řekl Nadberežný. Také zastupitel ODS Martin Kuba nemá pro Dolejše pochopení. „Na radnici mají obvykle trvalé
bydliště bezdomovci. Nevím, jestli se k nim řadí i pan zastupitel a předseda představenstva dopravního podniku Dolejš. Mož-
ná je jeho bydliště vzkaz voličům, že chce pro naše město pracovat ve dne v noci,“ uvedl s mírnou ironií. 

Na webu budějovické radnice 
je nově aplikace Hlášení závad
Obyvatelé krajské metropole najdou nyní na oficiálních městských stránkách
několik novinek. Výrazně se proměnila také grafika i struktura úvodní stránky.
„Jako zcela nový grafický prvek se na úvodní stránce objevují pozvánky na za-
jímavé kulturní a společenské akce, dále také upozornění na uzavírky a další
omezení v každodenním životě města a vylepšili jsme také přehled kontaktů
na pracovníky magistrátu a městských organizací. Největší novinkou však je
aplikace Hlášení závad, která obyvatelům umožňuje přispět ke zlepšení vzhle-
du města. Díky ní mohou po internetu upozorňovat pracovníky města na různé
nedostatky na veřejných prostranstvích – rozbité chodníky, lavičky nebo do-
pravní značky, nefungující veřejné osvětlení, černé skládky a podobně,“ uvedl
primátor Juraj Thoma. Upozornění jsou přes webový formulář předána zodpo-
vědným pracovníkům magistrátu k řešení. Lidé navíc mohou sledovat, jak pra-
covníci města jejich upozornění řeší. Na webu totiž bude i přehled již oznáme-
ných nedostatků a průběžný stav jejich vypořádání. 
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Unikátní pracoviště celoevropského významu, které od loň-
ského srpna společně budují Fakulta rybářství a ochrany
vod a Jihočeská univerzita, má předním českým odborní-
kům v této oblasti umožnit dotáhnout do konce například již
započatý výzkum zabývající se kvalitou rybího masa, nebo
dále rozvíjet novou technologii produkce kaviáru či sledovat
možnosti využití ryb a raků jako bioindikátorů stavu vody.
Z úspěšného projektu budou mít prospěch mimo jiné konzu-
menti rybího masa či kaviáru, ale i široká veřejnost spotře-
bovávající vodu z veřejných vodovodů, vodárenské a čistí-
renské subjekty, sportovní rybáři nebo rybářské svazy.

Na nové výzkumné centrum se Jihočeské univerzitě podaři-
lo přes ministerstvo školství získat z evropských strukturál-
ních fondů zhruba 232 milionů korun. Pracoviště při svých

inovacích bude úzce spolupracovat s nejvýznamnějšími pro-
ducenty a podnikatelskými subjekty v rámci České republiky
i Evropské unie zaměřenými na produkci ryb a kvalitní vody.
Rozšíří se také základna pro posílení rybářského základní-
ho, aplikovaného a technologického výzkumu včetně vzdělá-
vání.

Podle rektorky Jihočeské univerzity Magdaleny Hrabánkové
je v tomto směru Fakulta rybářství a ochrany vod na velmi
dobré cestě: „Když porovnám postavení fakulty, tak musím
říci, že je opravdu velice úspěšná. Přírodní vědy vždy mají
trochu jiný základ než vědy humanitní, mohou se opřít o ex-
perimenty, výzkumný laboratorní fundament a podobně. To
opravdu umí.“

Představitelé Jihočeské univerzity, Fakulty rybářství
a ochrany vod a další významní hosté z celého světa
zaplnili 18. května prostory Alšovy jihočeské galerie
v Hluboké nad Vltavou. Konalo se zde slavnostní se-
tkání při příležitosti zahájení činnosti Jihočeského
výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) Fakulty ry-
bářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a zároveň oslavy 90. výročí založení
Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (VÚRH) ve Vodňanech.

Slavnostní zahájení
Jihočeského výzkumného centra akvakultury 
a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) 
Fakulty rybářství a ochrany 
vod Jihočeské univerzity



Pozvání přijal předseda Senátu i zástupci
několika ministerstev
Slavnostního setkání v Hluboké nad Vltavou se zúčast -
nilo mnoho významných hostů, předseda Senátu Par-

lamentu České republiky
Milan Štěch, bývalá mi-
nistryně školství Mirosla-
va Kopicová, předseda
Grantové agentury Čes-
ké republiky P. Matějů,
prezident Rybářského
sdružení České republiky
a člen Správní rady JU
Ing. Jan Hůda, Ph.D., zá-

stupci ministerstva
zemědělství, minis-
terstva školství a mi-
nisterstva životního
prostředí, zástupci

ambasád v ČR,
představitelé Euro-
pean Aquaculture
Society, pracovníci

World Sturgeon Conservation Society a další. V první části
shromáždění v Alšově galerii zazněly pozdravy čestných
hostů a představitelů univerzity a fakulty k slavnostnímu za-
hájení činnosti centra a oslavám 90. výročí vzniku Výzkum-
ného ústavu rybářského a hydrobiologického. V druhé části
oficiálního programu byly předány dvě pamětní medaile za
zásluhy ve prospěch Výzkumného ústavu rybářského a hy-
drobiologického ve Vodňanech. Ocenění získali emeritní rek-
tor JU, ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty JU
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., a doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.,
vedoucí Laboratoře řízené reprodukce ryb Ústavu akvakul-
tury FROV JU.

Ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH)
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický byl založen
v roce 1921 v Praze. V roce 1953 byl přestěhován do Vod-
ňan a od roku 1996 je součástí Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích. Je největším a nejkomplexnějším praco-
vištěm zaměřeným na badatelský a především aplikovaný
výzkum v oblasti rybářství v České republice. Má k dispozici
malé rybniční hospodářství, účelový říční rybářský revír,
specializované laboratoře, akvarijní místnosti, dva experi-
mentální objekty pro výzkum reprodukce, genetiky a šlech -
tění ryb, intenzivní chov ryb a raků, včetně recirkulačních
systémů s filtrací vody. Jeho ředitelem je od roku 2009
doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Ústav akvakultury (ÚA)
Ústav akvakultury v Českých Budějovicích, vedený ředite-
lem Ing. Pavlem Vejsadou, Ph.D., poskytuje od 1. 9. 2009
studentům širokou nabídku možností úzké specializace
v oblastech od vodního hospodářství přes ochranu vod až
ke komerčnímu či sportovnímu rybářství. Zabezpečuje
především pedagogickou činnost, hodnocení ekologické
stability toků a nádrží, monitoring biologické rozmanitosti
v tocích, migraci ryb a jejich ochranu, hydrobiologii a lim-
nologii, výživu ryb v rybniční akvakultuře, hodnocení kvality
rybího masa. Od roku 2013 by měl Ústav akvakultury
v Českých Budějovicích disponovat zcela novými výukový-
mi prostory.
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Fakulta rybářství
a ochrany vod JU
Jde o nejkomplexnější pracoviště svého druhu v Evropě,
s akreditovaným bakalářským, magisterským a doktor-
ským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem,
s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství
a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zá-
zemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie,
toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb
a raků a také unikátní rybářskou knihovnu. Nejmladší fa-
kulta Jihočeské univerzity byla založena 1. 9. 2009. Její
součástí je Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
ve Vodňanech (VÚRH), Ústav akvakultury v Českých
Budějovicích (ÚA) a od 1. 8. 2010 také nové Jihočeské
výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydroce-
nóz (CENAKVA). Děkanem Fakulty rybářství a ochra-
ny vod je prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.



Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity prof. PaedDr. Vladimír
Papoušek, CSc. je jedním ze signatářů Stanoviska Asociace děkanů
filozofických fakult ČR k věcnému záměru zákona o vysokých ško-
lách. „Domnívám se, že není nutné mít nový vysokoškolský zákon,
stačilo by novelizovat ten, který již existuje,“ říká děkan. „Školství je
věc, která vyrůstá z tradice, a ta se tvoří dlouhodobě. Jakýkoli zásah
do takového systému je problematický a musí být velmi dobře pro-

myšlený. Nyní ale přichází radikální iniciativa, která se pokouší měnit to, co se ta-
dy utváří minimálně dvacet let od roku 1989. Pochopitelně by bylo dobré celý sys-
tém regulovat a omezit vznik nových škol a titulů, které se dnes produkují jako na
běžícím pásu, a přitom vlastně není možné říci, co za tím doopravdy stojí, obvykle
jen peníze a manipulace. Nový vysokoškolský zákon zohledňuje spíš ekonomické
zájmy, málo pak zájmy univerzit,“ dodává.

Rozhovor8
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Co by přijetí vysokoškolského zákona
znamenalo pro univerzity?
Z mého pohledu, a nejen z mého, minulý týden se k našemu
Stanovisku připojili také děkani technických fakult, se jedná
o radikální omezení akademických svobod. Zavádí se napří-
klad velmi zásadní vstup správní rady do rozhodovacích
procesů na univerzitě. Správní rada samozřejmě existuje
i dnes, ale její nové pojetí by výrazně omezilo moc akade-
mické obce. Další problematická věc se týká akademických
senátů, které dosud mají zásadní podíl na správě univerzity.

Podle nového návrhu by akademický senát měl být složen
pouze z docentů a profesorů. Neumím si představit, jak by
tuto podmínku chtěli realizovat. To, že by již dále nemohli být
v akademickém senátu studenti, je omezení volebního práva
v rámci akademické obce.

V návrhu vysokoškolského zákona se hovoří
také o omezení pravomocí rektora…
Rektor by se musel na většinu věcí ptát správní rady, která
by měla zásadní vliv také na samotnou volbu rektora. Exis-

Děkan Filozofické fakulty JU
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
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tují tam sice simulované náznaky akademické svobody
v tom, že akademický senát může navrhovat kandidáty
a podobně, ale na druhé straně ten, kdo rozhodne, bude za-
se správní rada. Přitom ale není vůbec definováno, kdo v ní
zasedne. Bude správní rada složená z odborníků, kteří sys-
tému rozumí, nebo to budou třeba zástupci různých politic-
kých lobby nebo podnikatelských skupin? V současnosti je
pak asi více pravděpodobná druhá možnost než ta první. 

Změnila by se nějak vnitřní 
struktura vysokých škol?
Z jedné verze vysokoškolského zákona zcela zmizely fakul-
ty, v jeho další podobě se pak zase vrátily, pořád je to ale
velmi problematické. Míra centralizace by byla taková, že
přirozené celky, které se kumulují kolem některých oborů,
například humanitních, technických či přírodovědných, by
zcela zmizely. To, co by univerzita podnikala, by bylo kom-
pletně centralizováno. Zůstaly by pouze jednotlivé obory,
a při velkém množství oborů jedné univerzity se může klidně
stát, že nějaký obor zmizí. Fakulty si vždy hájily svá práva,
své zájmy, je to přirozené. Ten systém již funguje mnoho let,
nechápu, proč ho teď chce ministerstvo měnit.

Dotknou se navrhované změny
i vysokoškolských pedagogů?
Proces „vzniku“ profesora či docenta je v současné době
velmi pevně formalizován, a pokud by se tato pravidla do-
držovala, jsou dostatečně průkazná a přísná. Nemohlo by
se stát, že někdo nekvalitní projde tímto sítem a dostane se
na nejvyšší akademické pozice. V návrhu se odpovědnost
za jmenování přesouvá na univerzity. Představte si, že by se
nějaká lobby na univerzitě stala dominantní a pak by si jme-
novala profesory a docenty do pozic, kdy už by byli neodvo-
latelní. S myšlenkou, aby byl titul spojen s pozicí, souhlasím.
Je tomu tak i v západní tradici. Ale pokud se člověk má stát
profesorem, musí osvědčit, že je vynikajícím odborníkem ve
svém oboru, to bych prosil zachovat. Tento proces jmenová-
ní profesorem, jak ho čtu v návrhu, je nedomyšlený.

Mluví se také o možnosti 
slučování vysokých škol…
Hned na začátku návrhu je několik paragrafů, které zjedno-
dušují možnosti slučování vysokých škol a jejich znovuusta-
vování. Může se tedy objevit určitá tendence k různým fú-
zím. Možná se objeví tlak podřadit ty malé a málo úspěšné

školy pod lépe fungující vysoké školy. Mož-
ná bude snaha fúzovat dohromady i některé
regionální univerzity. Zatím nemám žádné
relevantní informace, nicméně ta myšlenka
se objevuje. 

Podle návrhu zákona by zanikla
Akreditační komise…
Měla by vzniknout instituce, která bude ur-
čovat, zda jsme škola validní či nevalidní.
Toto vždy bylo úkolem Akreditační komise,
která byla složena z lidí, kteří na vysokých
školách skutečně pracovali a byli schopni
naši práci a kvalitu různých oborů posoudit.
Zdá se, že v návrhu je velmi vymyšlená
struktura instituce, nicméně to, co bude
podnikat a jak, již nadefinováno není.

Jaký bude další postup? 
Je reálná šance, že ministerstvo
školství zohlední a zapracuje
připomínky akademické obce? 
S ostatními děkany Jihočeské univerzity
a vedením univerzity jsme se shodli na tom,
že toto je nepřijatelné. Jsme pro návrh rek-
tora KU Václava Hampla, a to přistoupit
k zásadní novele vysokoškolského zákona,
nikoli vymýšlet nový. Nejsem ale schopen
odhadnout, kam se tato diskuze bude ubí-
rat. Věřím, že co nejširší debata, která
vznikne na půdě akademické obce a bude
přenesena do veřejnosti, bude užitečná. Při-
jetí této podoby zákona by poznamenalo
všechny studenty, a vlastně všechny rodiny,
které na vysoké školy studenty vysílají.
 Podle mého názoru současný návrh kvalitu
vysokého školství nezlepšuje.
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Kostely otevřely dveře v noci
Osm českobudějovických kostelů se za-
pojilo do druhého ročníku akce s názvem
Noc kostelů. Lidé během ní mohli navštívit
duchovní stavby v netradiční dobu a kos-
tely při této příležitosti zpřístupnily i pro-
story, které nejsou běžně otevřené. V kos-
tele u svatého Vojtěcha v ulici Emy Desti-
nové se tak lidé mohli podívat například
na věž. V dalších objektech na návštěvní-
ky čekaly komentované prohlídky, lidé si
mohli poslechnout varhanní koncert nebo
navštívit výstavu biblí i promítání filmu
Goyovy přízraky s diskuzí.
Podle koordinátora Štěpána Hadače na-
vazuje česká Noc kostelů na projekt, který
již několik let funguje v Rakousku nebo
Německu. Tradice přitom vznikla vlastně
omylem. „Kostelník ve Vídni jednou večer
zapomněl zavřít dveře a do kostela začali
přicházet lidé. Když si toho všiml, rozsvítil
svíce, provedl je a nakonec si řekl, že to
vůbec není špatný nápad otevřít kostel
v tuto nezvyklou dobu,“ uvedl.

Výstava Umění ve městě
Již 4. ročník výstavy Umění ve městě odstartuje vernisáží, která se koná 7. června od 19 hodin na českobudějovickém ná-
městí. Obyvatelé krajské metropole mohou až do 5. září obdivovat několik monumentálních sochařských objektů v originální
galerii pod širým nebem. Své práce představí student Lukáš Rais a absolventi Michal Trpák a Jakub Flejšar, profesor  Michal
Gabriel a asistent brněnské FAVU Tomáš Medek. Součástí letošní výstavy se stala i Klíčová socha Jiřího Davida, se kterou
oslovil město Vodafone.
Vernisáž se uskuteční pod sochou Michala Trpáka, s názvem Stádium Fascinace – sousoší zamilovaných lamp, ale také
evokující propletené figury v objetí, nebo strukturu DNA. V protějším rohu náměstí Lukáš Rais oživí kov, který proplétá a ohý-
bá, jako by se jednalo o pružné lano. Je to symbol spletitosti mysli, nebo cesty, po které člověk jde, svízelný hlavolam, nebo
jen hra s materiálem a křivkou? Snad proto ponechal autor tento objekt bez názvu, aby si divák sám našel k této soše svůj
příběh. Od sochy Raise je to jen kousek k Černé věži, na které se usadila monumentální zlatá moucha Michala Trpáka s ná-
zvem „Co je štěstí?“. Polemika nad tím, po čem všichni touží, inspirovaná básní od Milana Hejduka, ale také samotným hmy-
zem. Moucha, tak malá, neužitečná a otravná, přesto však krásná, když je možné zhlédnout ji pod mikroskopem. Je to fasci-
nující biologický stroj, který nejsme schopni okem detailně vnímat. Snad proto byla zvětšena, aby bylo možno rozeznat jed-
notlivé detaily, polemizovat nad vlastní velikostí při konfrontaci s tvorem zvětšeným do nadlidského měřítka. Stejně jako nad
štěstím, tak křehkém, zdánlivě složitém a přesto někdy tak snadném, když je člověk schopen vnímat maličkosti.  
Další z výtvarníků, Tomáš Medek, oživí Piaristické náměstí svojí strukturou z oceli, hraje si s tvarem mandarinky a banánu.
Medek zde prolíná vnější a vnitřní struktury celé formy. Toto sousoší trochu i symbolicky umístěné v místě konání pravidel-
ných trhů hravě vybízí k dialogu mezi místem i samotnými trhovci.
Na nábřeží Malše, u vchodu do Biskupské zahrady, sedí na lavičce zadumaná socha Jakuba Flejšara „Sedící“. Ocelová,
v segmenty se rozpadající figura vybízí k přisednutí a rozjímání. Z lavičky je možné sledovat další příběh na druhé straně ře-
ky, který vytvořil Michal Gabriel. Jeho socha „Jezdec“ prohánějící se po ostrově, spolu s červenými koňmi, unáší diváka do ji-
né reality a rozvíjí nové obzory místa i mysl diváka.  
Posledním objektem, umístěným na Senovážném náměstí, je Klíčová socha Jiřího Davida. Socha je putovní a poprvé se
představila v Praze u příležitosti 20. výročí sametové revoluce.   
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Vzácná díla Natálie Gončarovové
jsou k vidění ve Wortnerově domě
Mimořádnou výstavu mezinárodního významu můžete v těchto dnech zhlédnout v českobudějovickém Wortnerově domě. Al-
šova jihočeská galerie zde od 12. května do 26. června uspořádala jedinečnou výstavu obrazů a kreseb Natálie Gončarovo-
vé (1881–1962). Ruská malířka žila od roku 1914 až do svého skonu v Paříži. 

Návštěvníci uvidí soubor více než 150 obrazů a kreseb této významné avantgardní malířky z jejího nejplodnějšího období
1905 až 1940. Exponáty, jejichž pojistná hodnota dosahuje stovek milionů korun, zapůjčili soukromí sběratelé z Francie, Itá-
lie, Německa i České republiky. Důležitou složkou výstavy jsou také její návrhy k baletním představením. Pravost exponátů
potvrdila znalkyně Denise Bazetoux a její kolega Jean Chauvelin, úvodní text do obsáhlého katalogu výstavy napsal přední
světový znalec díla této autorky Dr. Anthony Parton. „Je to výstava, která svým významem daleko přesahuje kraj i hranice re-
publiky. Za takovými výstavami se jezdí ven,“ zdůraznil kurátor Vlastimil Tetiva. Ruská umělkyně studovala na Moskevské
škole malířství, sochařství a architektury, kde se také v roce 1900 seznámila se Michailem Larionovem, svým celoživotním
partnerem. Od roku 1914 žila trvale v Paříži. V prvních letech byla ovlivněna impresionismem a symbolismem, později se při-
klonila k francouzskému kubismu a italskému futurismu. S Larionovem vytvořila i nový směr, rayonismus. Po 2. světové válce
se ocitla v existenční krizi, kdy řadu děl rozprodala pod cenou. Zemřela 17. října 1962 v Paříži.

V Tanečním prostoru Kredance
se uskutečnil tvůrčí víkend s Continuem
13. a 14. května proběhla závěrečná dílna z první série tvůrčích víkendů s Divadlem Continuo. O tomto posledním víken-
du se účastníci zabývali prací s loutkou a maskou. Z papíru nevšedních vlastností si vyrobili malé postavičky i loutky ži-
votní velikosti, které se za pomoci instrukcí členů Continua proměnily v animované postavičky. Představu o možnostech
lidského těla si mohli udělat v páteční večer, který byl věnován zkoumání kloubů a úloze centra těla při pohybu. V sobotu
si účastníci vyzkoušeli, co s nimi udělá to, že si nasadí masku a nechají ji na sebe působit. Někteří byli velmi překvapení,
k jakým pocitům je maska dovedla, a podívali se hluboko do svého nitra. „Zúčastnila jsem se všech pěti víkendů s Divad-
lem Continuo, a každý mi ukázal něco jiného a nového. Práce s Continuem není pouze o technice, i když se učíte třeba
akrobacii nebo zpěvu, ale je o zkoumání sebe sama – tedy alespoň v první fázi, kterou jsme si od ledna do května prošli.
Tak jako jsou představení divadla hodně syrová, stejně tak si při práci s nimi sáhnete hodně hluboko do sebe. Myslím si,
že dílny mi byly přínosem nejen profesním, ale i osobním,“ hodnotí dílny Barbora Čepičková, účastnice a zároveň jedna
z organizátorek dílen.Tyto dílny jsou ojedinělou možností setkávat se zblízka s nezávislou divadelní skupinou, která má
mezinárodní přesah. „Jednou z priorit Di-
vadla Continuo, vedle tvorby představení
a hraní, je rovněž pedagogická činnost.
Pro členy souboru je důležité dělit se
o své zkušenosti a předávat znalosti na-
čerpané z cest po Evropě. Bylo tedy logic-
ké navázat spolupráci s prostorem Kre-
dance a uskutečnit pět dílen pro veřejnost.
Tato pracovní setkání slouží nejen k pře -
dávání zkušeností, ale hlavně nám umož -
ňují potkat nové tváře, vyměňovat si infor-
mace, prostě být spolu a sdílet,“ říká Mi-
chal Puhač z Divadla Continuo o první
sérii dílen, které v tomto roce proběhly
v tanečním prostoru Kredance. Další po-
kračování dílen se připravuje na podzim
tohoto roku. Máte-li zájem se dílen zúčast -
nit, o více informací si můžete napsat již
dnes na cepickova@kredance.cz. Sledujte
také www.kredance.cz, www.continuo.cz.



Snídaně s Novou na cestách 
zavítala do českobudějovického Budvaru

V zajetí pěnivého moku
Do všech koutů českobudějovického pivovaru nahlédla se svou
kamerou Snídaně s Novou na cestách, aby vysvětlila televizním
divákům, jak se rodí oficiální pivo Mistrovství světa v ledním ho-
keji 2011. Populární ranní zpravodajskou relaci moderovali z jiho-
české metropole Zora Kepková a Tomáš Krejčíř.

Oblíbený ranní zpravodajský pořad televize
Nova vyráží na cesty, aby seznámil diváky
se zajímavostmi z celé naší republiky.
Štáb, čítající zhruba pětadvacet lidí všech
možných potřebných profesí, od techniků
přes kameramany až po moderátory, se
tentokrát vypravil do světoznámého pivova-

ru v Českých Budějovicích, aby s kamerou
nahlédl pod ruce mistrům pivovarnického
řemesla. Přímý přenos moderovali Zora
Kepková a Tomáš Krejčíř. „Stihli jsme
ochutnat mnoho druhů piv, ale jen po ma-
lých dávkách,“ přiznala Zorka. „Viděli jsme
v podstatě celý pivovar, všechno, co se tý-

Snídaně s Novou12
Moderátoři Snídaně s Novou Zora Kepková a Tomáš Krejčíř zpovídají v přímém

přenosu generálního ředitele Českobudějovického Budvaru Jiřího Bočka.



če výroby.“ A Tomáš se zasnil: „Napří-
klad varna je vyloženě romantické
místo. Jak tam pivo vtéká do lahví…“

V duchu mistrovství
Hosty Snídaně s Novou na cestách
byli tentokrát hokejista národního tý-
mu Milan Michálek a tři členové čes-
kobudějovického hokejového junior-
ského týmu, díky nimž se návštěvníci
živého přenosu patřičně naladili na
nadcházející Mistrovství světa v led-
ním hokeji 2011 v Bratislavě, jehož
oficiálním nápojem byl právě budějo-
vický Budvar.
Na každou Snídani s Novou na cestách si vždy štáb přizve
alespoň jednu z tváří televize Nova, ať už jde o někoho ze
seriálů nebo ze SuperStar, a vždy se snaží, aby host měl
něco společného nejen s Novou, ale i s navštíveným mís-
tem. Tentokrát jím byl neúnavný sportovec a živoucí vzor že-
lezné vůle, herec Pavel Nový, jenž ztvárňuje v seriálu Ulice
přísného profesora matematiky a fyziky Mojmíra Kalinu. „Pa-
vel nám coby velký sportovec jednak ladí k hokeji, a navíc
měl taky hospodu, v níž točil pivo, takže má i ke druhému
dnešnímu tématu blízko,“ objasnil volbu hvězdného hosta
vedoucí redakce Snídaně s Novou Martin Novotný.

Povídání o pivu
Páteční ráno, plné hokeje a piva, se začalo plánovat do nej -
menšího detailu zhruba čtrnáct dní předem. Nejprve bylo
nutno domluvit s hostitelem, kde všude se bude natáčet
a jak tematiku piva „uchopit“. Do vysílání se totiž nesmí
vloudit skrytá reklama, což je v přímém přenosu z prostor

pivovaru velmi náročné uhlídat. „Obhlídky byly samozřejmě
i kvůli technice. Ráno před vysíláním jsme si pak celý pro-
stor ještě jednou prošli a natočili několik ilustračních zábě-
rů,“ prozradil režisér Karel Snop, který točí Snídani s Novou
již od roku 1999. „Kameramani jsou většinou taky pivaři, což
znamená, že je opravdu nemusím upozorňovat, sami po-
znají ty hezké.“
Na přímý přenos, během nějž se nejen soutěžilo, střílelo na
živého brankáře, povídalo o hokeji a o pivu, se přišli podívat
na nádvoří pivovaru i obyvatelé Českých Budějovic. A právě
v tom spočívá podstata Snídaně s Novou na cestách, jejímž
úkolem je vyjíždět za diváky. I když tentokrát bylo vše výji-
mečně trochu jinak, protože tvůrci pořadu museli kvůli alko-
holu vyloučit děti, které ve „snídaňovém“ publiku zpravidla
zaujímají nemalé místo. Normálně totiž Nova zve na přímé
přenosy i školy a dětské domovy. „Děti si také vždycky odne-
sou i dárky od televize Nova a trička Snídaně s Novou na
cestách,“ dodává Martin Novotný.
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Zvláštním hostem vysílání byl herec Pavel Nový, představitel profesora Mojmíra Kaliny ze seriálu TV Nova Ulice.

Ve finále divácké soutěže si hosté přenosu zastříleli na živého brankáře. 



Dance bar Paradox, který se nalézá
v mimořádném podzemním a designově originálním prostoru v Krajinské ulici,
oslaví 2. června půl roku své úspěšné existence. Frontu před jeho dveřmi vystály
během uplynulých šesti měsíců již stovky lidí a stále se vrací. Na co je majitel nej-
většího dance baru v centru Českých Budějovic Miroslav Řehoř láká?

„Nabízíme širokou škálu koktejlů s kombinací dobré muziky
především klubového ražení, dva bary, taneční parket, VIP
Moët salonek a barmanské show,“ zve návštěvníky. V Parado-
xu jej často potkáte, na své podnikání je zvyklý dohlížet. „Mi-
nimálně dvakrát týdně se tady snažím objevit,“ říká. Pokud
máte rádi koktejly ze Žluté ponorky, ani tady nepřijdete zkrát-
ka. Vyzkoušet můžete například vlajkovou loď zdejší nabídky
– koktejl Paradox, který se připravuje z grapefruitové vodky,
čerstvé ananasové šťávy, pepře, citronové šťávy a cukru.

Máte již jeden zavedený podnik, koktejlový bar
Žlutá ponorka. Jak vznikl nápad rozšířit
podnikání do města?
Dlouhodobě jsem měl ambice vybudovat nový klub v Čes-
kých Budějovicích, hodně jsem se inspiroval v zahraničí
a cítil jsem velký potenciál realizovat svůj podnikatelský zá-
měr právě v centru města. Čekal jsem na vhodný prostor,
který se nakonec objevil tady, v Krajinské ulici. Lepší prostor
bych v Budějovicích těžko hledal, Krajinská má dle mého
názoru ideální polohu, je v epicentru kulturního dění a zába-
vy, je zde velká koncentrace gastronomických podniků.
Vzhledem k tomu, že jsme budovali klub z nevyužitých za-
nedbaných sklepních prostorů, téměř 18 měsíců nám trvalo
vybudovat jej do současné podoby. Tento původní hendikep
je však nyní velkou výhodou, a to nejen z hlediska designu,
ale především v centru je to ojedinělý klub, kde může díky
podzemnímu prostoru hrát hudba až do ranních hodin, aniž
bychom rušili místní obyvatele. Čekání se tedy vyplatilo. 

Ve městě fungují také další kluby, nebál jste se
kvůli konkurenci otevřít nový podnik?
Nebál. Vnímal jsem zde absenci klubu na evropské úrovni.

Případnou konkurenci jsem si předem důkladně zmapoval,
provedl potřebné kalkulace a zjistil jsem, že se bez větších
obav do tohoto projektu můžu pustit. Určité riziko zde sa-
mozřejmě bylo a stále je, investice byly skutečně nemalé.
Laťka návštěvnosti však byla hned v den otevření nasazena
poměrně vysoko a i po půlročním fungování klubu jsem se
současným stavem stále spokojený. 

Jak vypadá klientela Paradoxu?
Je to poměrně různorodé, jsem příjemně překvapený. Máme
hosty ve věku od 18 do cca 45 let. Převažují lidé, kteří sku-
tečně ocení přednosti klubu, za což jsem velmi rád. Máme
stálé hosty nejen z Českých Budějovic, pravidelně k nám jez-
dí návštěvníci z celých jižních Čech, Rakouska i Německa.

Paradox je za několik měsíců své existence
známý tím, že se přede dveřmi tvoří fronta. 
Je to Váš záměr, nebo jste se poučil ze
zkušeností nespokojených návštěvníků, kteří si
stěžovali na přeplněnost jiných podniků?
Frontu přede dveřmi klubu jsem si přál a jsem za ni upřímně
rád. Je to známka toho, že je o Paradox zájem, že se u nás
hostům líbí. O víkendu je návštěvnost našeho klubu skuteč-
ně fenomenální, ten je však koncipován na daný počet lidí.
Určitě není mým záměrem udržovat uměle frontu, jak si
možná někteří myslí, nejen z ekonomického hlediska by to
bylo krátkozraké. Je to dáno kapacitou. Vzhledem k tomu, že
chceme dlouhodobě zaručit kvalitní služby a komfort všem
našim hostům, čímž se náš klub liší od většiny, není možné
dopustit přeplnění klubu. Kdy pozastavit vstup dalších ná-
vštěvníků, si řídí personál. Fronta se zpravidla začíná tvořit
po půlnoci, pokud někdo nechce čekat, může přijít do klubu
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před 22. hodinou, kdy je vstup vždy bezproblémový, nebo
existuje možnost pořídit si Paradox VIP kartu.

Jak tato VIP karta funguje?
Cena karty je 2 000 Kč, má platnost jeden rok. Držiteli karty
plus jedné doprovodné osobě zaručuje bezplatný a přednost-
ní vstup do klubu a VIP salonku. Vzhledem k tomu, že i počet
karet je omezený, v prodeji máme posledních pár kusů. 

O Paradoxu mluví pochvalně také příznivci
kvalitní hudby. Podle čeho vybíráte DJ? 
Jak už jsem zmínil, chceme návštěvníkům poskytovat na
místní poměry nadstandard. A to se týká také hudby. Vzhle-
dem k tomu, že jsem provozoval
12 let disko club v Cehnicích, měl
jsem přehled a potřebné kontakty.
Sledujeme aktivity dýdžejů, oblíbe-
nost, mapujeme jejich produkci,
nejlepší kluby v republice. Chceme
do Českých Budějovic dovézt ty nej-
lepší dýdžeje. Měli jsme tady napří-
klad skvělého Chrise Sadlera, v čer-
venci přijede DJ Neo. Je to pouze
otázka ceny, seženete dýdžeje do
klubu za tisíc korun a nebo také v řá-
du desítek tisíc, my na dýdžejích roz-
hodně nešetříme.

Klub má za sebou půl roku existence,
budete s přicházejícím létem dělat nějaké změny?
Na léto plánujeme posunout otvírací dobu o hodinu, tj. od
21 hodin. V teplých měsících jsou lidé zvyklí chodit do klubu
déle, dle zájmu hostů uvidíme, zda posuneme také o zmíně-
nou hodinu dobu zavírací. Dále bychom rádi zvedli návštěv-
nost ve čtvrteční večery, proto zavádíme nově pro tento den
pravidelný Happy Hour, kdy v době od 21 do 23 hodin ob-
drží hosté 1 + 1 koktejl zdarma. Jinak v blízké budoucnosti
neplánujeme v Paradoxu měnit nic zásadního, držíme se
hesla, že není třeba měnit věci, které fungují dobře. Aktuál-
ně bych se rád soustředil na náš další záměr – přesunout
do centra Českých Budějovic také Žlutou ponorku. 

Kde se mohou návštěvníci dozvědět novinky
z Vašeho klubu, případně třeba program?
Program je k dispozici na www.bar-paradox.cz, internetové

stránky ještě budeme v blízké době doplňo-
vat o další informace. Úžasně nám funguje

facebook, kde pravidelně aktualizujeme
události, novinky, fotogalerii. Máme
zde skvělou zpětnou vazbu od našich
hostů, se kterými také touto cestou ak-
tivně komunikujeme. 
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ST 1. 6. DJ MAROTHA /Dance, RnB, Disco house/

PÁ 3. 6. EXPRES NIGHT – DJ FRANK LUKAS 
& DJ JAYYARE & DJ M(i)KE

SO 4. 6. DJ MILAN BÍLEK /Retro Music Hall Praha/

ST 8. 6. DJ OTTO ŠABART /Pioneer Dance show/

PÁ 10. 6. PARADOX DANCE HOUSE MIX 
SPECIAL – DJ PETER KAY 
& zpěvačka ACCURA /Meccamix/ 

SO 11. 6. DJ OTTO ŠABART 
/Special 90 s mix/  

ST 15. 6. DJ M(i)ke 
/Disco house, Dance, RnB/

PÁ 17. 6. CROSOVER HOUSE 
& RnB NIGHT – DJane MIA 
& DJ RAMEL & DJ M(i)KE

SO 18. 6. DJ HENRY 
& TRUMPETISTA GEORGE

ST 22. 6. DJ RAMEL /Dance, RnB, hip-hop, funky/

PÁ 24. 6. LEMOND LIGHTS UP THE PARTY 
TOUR 2011 – DJ CASTOR & DJ M(i)KE

SO 25. 6. CRAZY NIGHT 
– DJ UWA & DJ MAROTHA

ST 29. 6. DJ HENRY /Disco house, Dance, RnB/

PÁ 1. 7. SUPREME NIGHT 
– DJ NEO & Dj M(i)KE

PROGRAM 
Dance bar Paradox 

DRINK MĚSÍCE:
PASSION /Passoa – luxusní likér 

z tropického ovoce, bitter lemon, limetka/

celý červen za 59 Kč
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I. liga na Střeleckém ostrově zůstane
Fanoušci budějovických fotbalistů si mohou oddechnout. Přímý souboj o setrvání v nejvyšší soutěži hráči Dynama České
Budějovice na hřišti Brna zvládli a dvě kola před koncem letošního ročníku Gambrinus ligy si zajistili ligovou příslušnost
i pro příští rok. Záchranu jim zaručil bod, který v dohrávce 28. kola získali za remízu 1:1. 
Začátek zápasu se nesl ve znamení opatrné hry z obou stran, o něco větší aktivitu vyvíjeli hosté z jihu Čech. I přesto se
z úvodní branky radovala brněnská Zbrojovka. Po dlouhém nákopu do vápna atakoval Rabušic budějovického stopera
Simiče, který si vstřelil vlastní branku. Jihočechy nečekaná branka zaskočila a Brno přebíralo iniciativu. Až v nastaveném
čase prvního poločasu se Dynamo dočkalo zaslouženého vyrovnání. Pejič ve vápně stáhl na zem Hudsona a z následně
nařízené penalty se nemýlil Rudolf Otepka. 

Budějovice se zapojí 
do turnaje European Trophy
Důkladnou přípravu na nový ročník hokejové Tipsport extraligy si naplánovali hokejisté českobudějovického klubu HC Mount-
field. V letních měsících se totiž poprvé zapojí do mezinárodního turnaje European Trophy. Pilotní loňský ročník této evrop-
ské klubové soutěže absolvovala pražská Sparta, tento rok se k ní připojí dalších šest českých mužstev. V případě, že by ji-
hočeský celek uspěl v základní skupině, postoupí do finálového turnaje v rakouském Salcburku, který je naplánován na pro-
sincovou reprezentační přestávku.
Českobudějovičtí hokejisté se tak v létě utkají například s rakouskými kluby Red Bulls Salzburg či Vídeň Capitals, v druhé
polovině srpna pak zamíří na led úřadujících mistrů světa. Své síly změří s finskými celky KalPa Kuopio a Kärpät Oulu. „Po
sportovní stránce je pro nás účast v turnaji vynikající zkušeností a ideální přípravou na sezonu. Po stránce finanční to bude
především kvůli tripu do Finska náročnější, ale věříme, že nás v této prestižní soutěži podpoří naši partneři, pro které to mů-
že být zajímavé zviditelnění,“ říká sportovní manažer klubu Josef Zajíc. Kromě zápasů European Trophy čekají HC Mount -
field už pouze čtyři další přípravná utkání. Dvakrát se Jihočeši utkají s Kladnem, na začátku srpna dorazí do Budvar Arény
prvoligová Třebíč, kde působí hned čtyři kmenoví českobudějovičtí hráči. Blok přípravných zápasů zakončí 8. září duel proti
slovenskému MHC Martin, jehož generálním partnerem je stejně jako v případě Českých Budějovic společnost Mountfield
a.s. Extraligu odstartuje českobudějovický tým o osm dní později na domácím ledě, soupeřem mu bude Mladá Boleslav. 
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Budějovický volejbalový klub má za sebou
velmi úspěšnou sezonu. Můžete ji krátce
shrnout?
Letošní sezona byla skutečně jedna z nejúspěšnějších v no-
vodobé historii VK České Budějovice, ne-li nejúspěšnější.
Družstvo mužů vyhrálo Český pohár, následně i Česko-Slo-
venský pohár a nakonec získalo i mistrovský titul. Družstvo
žen Madeta postoupilo po vítězství ve 2. lize do 1. ligy a i tý-
my kadetů a juniorů dívek i chlapců postoupily do finálových
závěrečných kol.

Existuje i přesto něco, s čím jste nebyl spokojený?
Je určitě veliká rezerva v technickém zázemí jak pro hráče,
tak hlavně pro diváky. Stávající sportovní hala neumožňuje
při stálém nárůstu diváků (finále 2 700) zajistit odpovídající
pohodlí, servis, větratelnost atd.

Již před koncem sezony vedení klubu avizovalo
změny, první z nich byla výměna trenéra. Víte
již, kdo bude následující rok oblékat dres
Jihostroje a kdo tým naopak opustí? 
Soupiska hráčů se uzavírá, jediný otazník je pouze na postu
přijímacího smečaře, ale konečné složení družstva  sdělíme
prvně 30. 5. 2011 při setkání se sponzory.

Co si od nových posil týmu slibujete?
Od nových posil si vedení klubu slibuje ještě větší zkvalitně-
ní herní činnosti, zvýšení atraktivnosti hry, od nového trené-
ra pak lepší práci s mladšími hráči a to všechno by nás po-
stupně mělo přiblížit evropské špičce.

Směřuje posílení týmu k vytouženému postupu
ze základní skupiny Ligy mistrů? Myslíte si, 
že tento „silnější“ tým bude schopný
konkurovat špičkovým evropským klubům, 
na které ve své skupině narazí?
Doufám v to. Český volejbal potřebuje mezinárodní úspěchy
a ja věřím, že v klubové nejlepší soutěži na světě máme
šanci se postupně prosadit. V týmu je většina mladých hráčů,
kteří zatím mnoho zkušeností s nejlepší mezinárodní soutě-
ží nemají, ale věřím, že již v tomto novém ročníku Ligy mi-
strů můžeme některé zápasy vyhrát. Bude samozřejmě zá-
ležet také na vylosování.

Mistryně české ženské volejbalové ligy
z Prostějova hrají již druhý rok Středoevropskou
ligu. Neuvažoval jste o možnosti zapojit se do této
soutěže s Jihostrojem? 
O účasti ve Středoevropské lize v příštím roce neuvažuje-
me, ale v budoucnosti to nevylučuji.

Na jaře se objevovaly zprávy o rekonstrukci
Sportovní haly, která se nakonec kvůli
nedostatku financí odsouvá. Jaká je situace nyní? 
Situace se vyvíjí směrem k výstavbě nové volejbalové haly.
Vedení města a VK ČB mají v této chvíli shodný pohled na
řešení této otázky a věřím, že v krátké době se veřejnost do-
zví konkrétní formu řešení této otázky. Nejpravděpodobnější
varianta se v této chvíli jeví výstavba nové haly na pozemku
bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech.

Z dalšího mistrovského titulu se společně s volejbalisty českobudějovického Ji-
hostroje opět letos radoval také prezident klubu Ing. Jan Diviš. Oslavami zlatých
medailí pro něj ale práce zdaleka neskončila. Hledá posily pro příští extraligový
ročník, kdy na jih Čech po roční pauze přijedou celky z Ligy mistrů, a jedná o vý-
stavbě nové sportovní haly.

Ing. Jan Diviš,
prezident VK Jihostroj České Budějovice



Hráč Dynama

Milan Nitrianský
je žhavé fotbalové zboží
Záložník Dynama České Budějovice Milan Nitrianský prožívá snový půlrok. Po loňském
hostování v druholigové Čáslavi sice začal sezonu jako hráč budějovického B-týmu, avšak
během zimní pauzy přesvědčil trenéra Šilhavého o svých kvalitách natolik, že si zajistil
místo v základní sestavě ligového A-týmu. Na kraji záložní formace nastoupil ke všem de-
víti jarním zápasům, ve kterých stihl vstřelit i dvě branky. Ne náhodou je tak najednou
dvacetiletý fotbalista velice žádaným zbožím na přestupovém trhu.

Na své první fotbalové krůčky ale přesto vzpomíná s velkým
úsměvem. Přestože byl jeho fotbalový talent patrný na první
pohled, dostat ho v útlém věku na hrací plochu při soutěž -
ním zápase nebylo vůbec jednoduché. „Je pravda, že si ty
úplné fotbalové začátky již moc nepamatuji, ale moje mam-

ka má se mnou plno zážitků. Vždycky vypráví, že jsem po-
řád brečel a nechtěl jít hrát. Zkoušeli to se mnou i do brány,
ale já si pořád stál za svým a nechtěl jsem ten míč ani vidět.
Časem se to zlepšilo a já začal přicházet fotbalu na chuť.
Netrvalo to dlouho a naopak mě ve školce nemohl nikdo
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skoro udržet. Každý den jsem tam čekal na mamku s kopač-
kami v ruce, a hned jak přišla, tak jsem utíkal u nás ve Vitě-
jovicích na hřiště,“ vypráví s úsměvem od ucha k uchu.
Jak šel čas, Milan Nitrianský na sebe stále více a více upo-
zorňoval. Brzy si ho všimli zástupci Prachatic, kde působil
od svých osmi let. Za další čtyři roky se již přesunul do jiho-
české metropole, kde ve třinácti letech poprvé oblékl dres
budějovického Dynama. „Přestože jsem se na zkušenou vy-
dal již takhle brzy, rozhodně toho nelituji. Naopak, myslím si,
že tento krok byl jeden z nejdůležitějších. Velký dík patří ze -
jména panu Novákovi, který mě do Budějovic dostal, díky
němu jsem si v Budějovicích začal zvykat na jiný život,“
vzpomíná spoluhráči a fanoušky přezdívaný Nitry.
Netrvalo dlouho a rychlonohý fotbalista začal udivovat i tre-
néry seniorských týmů Dynama. V dubnu roku 2009 si tak
Milan Nitrianský zahrál poprvé ligu, bylo mu teprve osmnáct
let. „Na svůj první zápas si samozřejmě vzpomínám. Bylo to
v závěru ligové sezony 2008/2009 na hřišti Jablonce. Pod
trenérem Tobiášem jsem nastoupil na pravém kraji obrany.
Sice jsme ten zápas prohráli, ale přesto jsem byl moc rád,
že jsem se ve své kariéře tehdy posunul opět o stu-
pínek výše,“ zavzpomíná s jiskrou v oku.
V ligovém týmu se ale pro další ligový ročník
neudržel a další příležitosti nepřicházely.
Svou kariéru tak měl posunout o kus dál
během druholigového hostování v Čásla-
vi. „Každé hostování má samozřejmě své
pro a proti. Určitě nelituji, že jsem byl
v Čáslavi, poprvé jsem se dostal mimo
domov a poznal jsem, jak to funguje jinde.
Dostal jsem šanci zahrát si pravidelně dru-
hou ligu a určitě jsem byl za to rád,“ dodává. 
Po návratu z Čáslavi sice s A-týmem zahájil pří-
pravu na novou sezonu, avšak stihl odehrát pouze je-
diné přípravné utkání. Poté putoval do třetiligové juniorky,
kde působil prakticky celý podzim. Zlom přišel během zimní
pauzy. „Těch důvodů, proč se mi nedařilo prosadit se dříve,
může být spousta, ale sám osobně si myslím, že byla chyba
hlavně ve mně. Myslel jsem si o sobě, že jsem asi něco jiné-
ho, než jsem ve skutečnosti byl, a nesoustředil jsem se jen
na fotbal. V zimě jsem si uvědomil spoustu věcí, udělal jsem
maturitu a v hlavě jsem měl jen fotbal. V zimě jsem ,narazil‘
a zároveň jsem začal od nuly. Chyběla mi pokora, slyšel
jsem to ze všech stran. A od té doby se to otočilo a já do-
ufám, že to není jen chvilková záležitost a že to bude s pa-
třičným štěstím pokračovat,“ říká otevřeně.
Svou šanci vzal v zimní pauze pořádně za pačesy. Rychle se
zabydlel v základní sestavě a brzy se trenérovi odvděčil i krás-
nými vstřelenými góly do sítě Plzně a Ústí nad Labem. A to
přitom o sobě tvrdí, že není rozhodně žádný střelec. „I přes ty
dva góly si myslím, že opravdu střelec nejsem a že to tak na -
dále i bude. Oba ty góly byly hodně o štěstí,“ říká skromně
a jedním dechem dodává: „Ale samozřejmě pocitu vstřelit ligo-
vý gól se jen tak něco nevyrovná. Je to úplná fantazie.“
Již v dorosteneckém věku si jeho talentu všimli i trenéři re-
prezentačních výběrů. Ve věkových kategoriích U18 a U19
si na své konto připsal více než dvacet zápasů za národní
tým. „Reprezentace je sen každého hráče, ať jsou to mlá-
dežnické reprezentace nebo i později dospělé Áčko. Zápasy

na mezinárodní úrovni byly, a doufám, že i budou, pro mne
neskutečným zážitkem. Myslím, že každý má v sobě asi ten
pocit, jaké to musí být, když stojíte při hymně a vzpomínáte
na své začátky,“ vykládá se zaujetím.
Díky vydařené jarní části sezony se dokázal Milan Nitrianský
připomenout i trenéru národního týmu U21 Jakubu Dovalilo-
vi, který českobudějovického středopolaře nominoval k pří-
pravnému zápasu proti Slovensku. „Byli jsme dopředu do-
mluveni, že v zápase proti Slovensku odehraji poločas. Při-
psal jsem si tak první start za reprezentaci do jednadvaceti
let a pevně věřím, že nebyl zároveň také poslední,“ dodává.
Jednadvacítku čeká v červnu mistrovství Evropy v Dánsku,
tam se ale s velkou pravděpodobností nepředstaví. „O té
případné šanci zahrát si na Euru vůbec nepřemýšlím. Trenér
Dovalil nám všem říkal, že zápasem proti Slovensku se za-
číná tvořit nová reprezentace pro příští kvalifikaci a že má-
me všichni makat. Já se teď musím snažit o to, abych pravi-
delně nastupoval v klubu, až potom se mohu koukat na re-
prezentaci,“ uvědomuje si.
Pokud chce Milan Nitrianský pomýšlet na reprezentaci, musí

se svými spoluhráči v budějovickém klubu udělat vše
pro to, aby se na jihu Čech hrála Gambrinus liga

i v příští sezoně. Čtyři kola před koncem sou-
těže jsou Jihočeši v ligovém pelotonu na tři-
náctém místě se sedmibodovým násko-
kem na sestupové příčky. „Určitě nám
hodně prospělo to, že jsme doma doká-
zali porazit přímé konkurenty v boji o zá-
chranu – Ústí a Příbram. Určitě se nám

potom hodně ulevilo. Mrzet nás může na-
opak porážka na Baníku, kde jsme dvakrát

vedli, a přesto nakonec prohráli,“ vypočítává.
Jihočeši mohli mít záchranu v kapse už na začát-

ku jara, jenže třikrát smolně ztratili v domácích zápa-
sech. „Liga je nejen letos neskutečně vyrovnaná. Samozřej-
mě je škoda těch jarních remíz s Teplicemi, Slováckem
a Bohemkou. Jenže na druhou stranu, pokud bychom tyhle
zápasy vyhráli, tak není nikde napsáno, že bychom porazili
Ústí s Příbramí. Realita je prostě taková, a před koncem ligy
tedy musíme ještě nějaký bod uhrát, abychom měli úplný
klid,“ říká fotbalista, který v zimě letošního roku úspěšně
maturoval na sportovním gymnáziu v Českých Budějovicích.
Klub z jihu Čech byl právě před zápasy s Ústím a Příbramí
pod velkým tlakem. Každý člověk se s tlakem vypořádává
různě, Milan Nitrianský má svůj speciální recept. „Řekl bych,
že mezi mé největší mimofotbalové zájmy patří spánek,“ ří-
ká s úsměvem. „Ten mi vždycky dodá hodně sil,“ říká zarytý
fanoušek Realu Madrid, který se zájmem sledoval také sou-
boj dvou odvěkých rivalů v derby El Clásico. „Sešlo se to, že
Real hrál s Barcelonou čtyři zápasy v rychlém sledu za se-
bou. Škoda, že v Lize mistrů Real nezvládl první domácí zá-
pas, odveta na Nou Campu pak byla už jen formalitou,“
smutní na oko.
Na budoucnosti v nějakém zahraničním klubu, potažmo
v Realu Madrid, Milan Nitrianský v současné chvíli určitě ne-
pomýšlí. „Jsem samozřejmě realista. Ale asi jako každý
mám své sny a cíle. Ten aktuální je, abych se udržel v zá-
kladní sestavě Dynama a abychom se zachránili. Co bude
dál, to už záleží jen na mně a na štěstí...“
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Viva fitnes nabízí na ploše 3 500 m2 kromě fitness, bazénu
a sálových lekcí také další služby jako squashové kurty a ma-
sáže, největší zájem je podle Kučery stále o posilovnu a well -
ness. „Nejoblíbenější sálovou aktivitou je indoor cycling, který
obvykle využívají aktivní cyklisté, když jim počasí neumožňu-
je sportování venku. Velkým hitem posledních měsíců je cvi-
čení TRX – posilování odvozené z armádního výcviku a zum-
ba. Díky tomu, že je v tomto cvičení spojeném s latinskou zá-
bavou hodně tanečních prvků, dostali se sem také lidé, kteří
předtím o sport třeba neměli zájem,“ domnívá se Kučera. Ve
Viva fitnes mají lidé také jedinečnou možnost vyzkoušet si
zumbu v bazénu. „Pro aqua zumbu jsou tady ideální podmín-
ky – hloubka metr a půl. Při tanci vás limituje odpor vody, tak-
že cvičení je ještě o něco náročnější než v sále. Zároveň si
ale při něm užijete spoustu zábavy,“ slibuje manažer. 

Začínat ve fitness centru 
je jako začínat v autoškole
Člověk, který vám nedovolí zlenivět, zároveň ale ví, co vaše
tělo potřebuje a kde jsou vaše hranice. Časem se z něj mož-
ná stane kamarád, zůstane ale člověkem s přirozenou autori-
tou. Takový je osobní trenér. Tuto službu ve fitness centrech
dnes využívá stále větší počet klientů. „Je to logické, trenér je

odborník, který vám sestaví celý cvičební program s ohledem
na vaše možnosti a váš zdravotní stav, probere s vámi váš jí-
delníček a podobně,“ říká Kučera. Rudolf Laitl, který se tre-
nérství věnuje již sedm let, říká: „S novým klientem si vždy na
začátku sednu a probereme jeho zdravotní stav, typ povolání,
zda dosud dělal nějaký sport a v jaké míře, jestli jej něco bolí.
Poté absolvuje test na přístroji InBody, kde zjistíme strukturu
a složení jeho těla, co se týká svalů, tuků a vody v těle, a na
základě toho s člověkem pracujeme.“ Osobní trenér musí
ovládat také psychologii. „I to k tomu patří. Když přijde klient
na trénink a je unavený z práce nebo má nějaký osobní prob-
lém, musím na to při tréninku brát ohled a přizpůsobit vše ak-
tuálnímu stavu,“ vysvětluje Laitl. Klient je pro něj vždy na
prvním místě člověk, ne stroj. „Na druhou stranu když vidím už
při úvodním strečinku nechuť ke cvičení, která pramení jen
z lenosti, pak samozřejmě musí přijít nějaký motivační faktor,
aby to člověka, jak se říká, nakoplo a trénink byl stoprocentní.“ 

Laitl kladně hodnotí také fakt, že v dnešní době využívá
služby osobního trenéra čím dál tím více lidí. „Jsou lidé, kte-
ří si osobního trenéra zaplatí proto, že sami by prostě cvičit
nepřišli, a tohle je donutí. Druhá skupina lidí chce osobního
trenéra, protože přistupuje ke cvičení opravdu zodpovědně.
Pokud s nějakou věcí začínám, měl bych vedle sebe mít od-
borníka. Je to jako s řízením auta. Pokud se to chci naučit,
jdu do autoškoly, kde mi ukážou, jak na to. Cvičení v posilov-
ně funguje na podobném principu,“ uzavírá Laitl. 

Sportovní a wellness centrum20

Sportovní a wellness centrum

Viva fitnes

Desátý měsíc provozu právě zahajuje Viva fitnes v Českých Budějovicích. Sportovní
a wellness centrum má před sebou nelehký úkol, se kterým se potýkají všechna podobná
zařízení. Přilákat klienty také v letních měsících, kdy lidé dávají přednost venkovním aktivi-
tám. „Snažíme se našim návštěvníkům nabízet stále nové aktivity, děláme různé slevové
akce na sálové hodiny a podobně,“ říká provozní manažer Josef Kučera. Od června do září
například nabízí zvýhodněné tříměsíční vstupné. Za 1 699 korun může klient neomezeně
využívat veškeré služby a prostory sportovního a relaxačního centra Viva fitnes.
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Školačka z Českých Budějovic chyběla 901 hodin
Celkem 901 hodin, z nichž neomluvených bylo 406, zameškala od ledna 2009 do června 2010 nezletilá dívka z Českých Bu-
dějovic. Komisař služby kriminální policie a vyšetřování obvinil její rodiče z trestného činu ohrožování mravní výchovy mláde-
že. Podle mluvčí českobudějovické policie Reginy Tupé nyní hrozí 33leté ženě a o dva roky staršímu muži trest odnětí svobo-
dy v délce šesti měsíců až pěti let.

Noční host 
City centra
zřejmě neznal 
otevírací dobu
K procházce po nákupním centru
si 25letý mladík vybral nejméně
vhodnou dobu. Na návštěvu City
centra v českobudějovické ulici
F. A. Gerstnera se totiž vydal krát-
ce po druhé hodině ranní v neděli
15. května. Noční host ale zůstal
zaklíněný ve vstupních otočných
dveřích, odkud jej vysvobodili až
městští strážníci. Zvědavce pak
na místě převzali policisté, kterým
musel svou neobvyklou činnost
vysvětlit.

Motocyklista
neměl platné
doklady,
navíc jel po
lávce pro pěší
S dopravními předpisy si nelámal
hlavu mladý motocyklista, který si
krátil cestu po nadchodu pro pěší
přes Strakonickou ulici. „Hlídka prová-
děla kontrolní činnost poblíž ZŠ Bezdrevská
u nadchodu přes Strakonickou, kde si cyklisté často krátí ces-
tu a tento nadchod přejíždějí, ačkoliv je to dopravní značkou zakázáno. Překvapi-
vě zde narazili ale také na motocyklistu, který byl vyzván k předložení potřebných
dokladů. Na základě následné kontroly zjistili, že se mladík dopustil nejenom pře-
stupku, když přejížděl lávku, ale navíc má i vysloven zákaz řízení motorových vo-
zidel,“ uvedl mluvčí strážníků Václav Sup. Celý případ nyní prošetřují policisté,
v případě prokázání viny mladíkovi hrozí odnětí svobody až na tři roky. 

Vnučka chtěla podvést prarodiče,
padělky se našly v kase komunistů
Záhada falešných tisícikorun, které se v dubnu objevily v členských příspěvcích komunistů z českobudějovické čtvrti Čtyři
Dvory, je vyřešena. Podvod spáchala 20letá žena, která padělané bankovky z multifunkční kopírky podstrčila svým prarodi-
čům, a ti s nimi zaplatili členský příspěvek. Díky všímavosti straníků byly padělky při sčítání peněz zadrženy a předány poli-
cii. Kriminalisté zjišťovali různé cesty pohybu padělků, jedna z nich je dovedla, po necelých třech týdnech, k pachatelce a její
tiskárně. Podvodnici policisté v pondělí obvinili z padělání a pozměnění peněz. Soud ji může poslat za mříže až na osm let. 

Krádež motocyklů
a čtyřkolek
Osm motocyklů, dvě čtyřkolky, 30 motocyklových ochran-
ných přileb a další zboží v hodnotě nejméně 570 000 korun
zmizelo po vloupání do prodejny, ke kterému došlo na za-
čátku května během pondělní noci na Rudolfovské ulici
v krajském městě. Českobudějovičtí kriminalisté nyní po
mož ném pachateli usilovně pátrají a zároveň žádají každé-
ho, kdo by k případu mohl poskytnout jakékoliv poznatky,
aby tak učinil na lince 158. 
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Vzpomínky
na Mexiko

Avokádová polévka
INGREDIENCE
• 3 zralá avokáda • 1/8 l smetany 
• ¾ drůbežího vývaru • 2 polévkové lží-
ce suchého sherry • ½ lžičky soli • na
špičku nože bílého pepře • 4 polévkové
lžíce kukuřičné mouky • špetka soli

POSTUP: Avokáda přepůlíme a vyjmeme
pecky. Ovocnou dřeň vykrájíme lžičkou
nebo kulatou škrabkou ze slupky a rozšle-
háme v mixéru se smetanou nebo propa-
sírujeme před síto a pak smícháme se
smetanou. Drůbeží vývar přivedeme k va-
ru, odstavíme ze sporáku a vmícháme do
něj avokádové pyré. Polévku ochutíme
sherry, solí a pepřem a udržujeme teplo-
tu. Kukuřičnou mouku rozhněteme se solí
a malým množstvím vody na tuhé těsto.
Těsto vyválíme mezi pergamenovým pa-
pírem na 3 cm silnou placku. Rozpálíme
prázdnou železnou pánev, kukuřičnou
placku opečeme z obou stran dozlatova,
zavineme, nakrájíme na tenké proužky
a vložíme je do polévky. Polévku lze uvařit
i bez kukuřičných placiček.

Zázvorový krém
INGREDIENCE
• 4 polévkové lžíce 
kandovaného zázvoru 
• ½ balíčku mleté želatiny 
• ¼ l sladké smetany 
• 2 žloutky • 50 g cukru 
• 2 polévkové lžíce bílého 
rumu • 2 bílky • špetka soli 
• 1 polévková lžíce cukru 
• mandarinky

POSTUP: Zázvor nasekáme nadrobno. Želatinu necháme 10 minut nabobtnatve 2 polévkových lžících studené vody, rozpustíme v horké vodní lázni a udržu-jeme teplou. Smetanu ohřejeme a za stálého míchání a při nízké teplotě udržu-jeme těsně pod bodem varu. Žloutky s cukrem utřeme do pěny, postupně vmí-cháme smetanu. Vše za stálého míchání a při nízké teplotě prohříváme, ale ne-vaříme. Rozpuštěnou želatinu a nadrobno nakrájený zázvor vmícháme dokrému. Rum trochu ohřejeme, zapálíme, necháme vyhořet a rovněž vmíchámedo krému. Bílky ušleháme na tuhý sníh, přimícháme sůl a cukr a sníh opatrněvpravíme do krému. Krém uložíme v míse do ledničky na 3 hodiny tuhnout. Na-vrch můžeme ozdobit kompotovanými mandarinkami.

Margarita
INGREDIENCE
• 5 cl tequily • 2 cl citrónové šťávy • 2 cl curaccaa Triple sec

POSTUP: Okraj koktejlové sklenice potřeme lehce citronovou šťávou a asi do 3 mm výše ponoří-me do soli. V šejkru promícháme kostku ledu, tequilu, citronovou šťávu a curaccao. Přes sítko nali-jeme do sklenice a podáváme. Pokud bychom chtěli jahodovou margaritu, ingredience spolu s ja-hodami dáme do mixérů a cca 20 vteřin mixujeme. Ozdobíme citronem a mátou nebo meduňkou.

Tortilly se šunkovou náplní
INGREDIENCE
• 200 g hladké mouky • 175 g kukuřičné mouky • 1 lžička soli • 1 vejce • 400 g šunky • 1 cibule • 1 červená a zelená feferonka • 2 rajčata • ledový salát • 200 g polotučnéhotvarohu • 1 polévková lžíce smetany 
• ½ lžičky soli • špetka bílého pepře 
• 4 polévkové lžíce sádla nebo oleje

POSTUP: Hladkou a kukuřičnou mouku smíchá-me v míse se solí. Přidáme vejce a postupně to-lik vody (asi ¼ l), až vznikne tuhé, ale tvárné těs-to, které necháme 20 minut v klidu. Pak z těstavytvarujeme kuličky ve velikosti vlašských oře-chů a mezi dvěma pergamenovými papíry je po-stupně vyválíme na 2 mm silné placičky. Placičkyopečeme v nevymaštěné pánvi. Hotové tortillyproložíme vždy kusem pergamenového papíru, zabalíme do utěrky a udržujemeteplé. Cibuli nakrájíme na kostky. Feferonky přepůlíme, zbavíme žeber a jadera nasekáme nadrobno. Rajčata oloupeme, odstraníme jadérka a nakrájíme nakostičky. Tvaroh smícháme se smetanou, solí, pepřem a nakrájenými přísadami.Tortilly potřeme náplní, přidáme šunku, salát, svineme, spíchneme dřevěnými pá-rátky a opečeme dozlatova v horkém tuku.
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3 5 1 8
9 3 7 1

4 7 9
2 6

6 4
8 4

4 1 5
1 2 7 8
9 5 7 4

1 4
4 6 5

8
2 9

9 1 8 6
7 3

6 3 5 8
9 2 1

2 7 4

3 2 8 6
3 4

6 8 2
5 6 9

2 3
4 8 7

3 7 4
4 7

6 1 8 7

7 3 1
9 1 4

6 3 5 9
8 5

7 9
8 4
9 4 5 6

2 4 1
3 1 6

2
6 8 2
5 3
4 6 2 1

1 3
5 4 9 6

4 8 5
5 7 1

9

2 3 8
9 1

5 8 6 2
9 3

8 5 4
3 9
6 5 1 2
1 2

4 1 3

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21

22 23

24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41

42 43 44 45

46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60

61 62 63

64 65 66 67 68

1 Olympijská zkratka
2 První část tajenky
3 Tání
4 Severští paroháči
5 Ženy stejného jména
6 Název hlásky
7 Proutek
8 Malý korýš
9 Šero

10 Tvoje
11 Edeny
12 Žen. jméno
13 Tesařský nástroj
14 Značka lyží
15 Bulva
16 Posazení / Plemeno
17 Zákrsek
18 Trať
19 Z listnatého stromu
20 Nadávat / Nemanžel. flirt
21 Koulet / Dobyvatel
22 Koryta / Ptačí vězení
23 Druhá část tajenky / 

Třetí část tajenky
24 Někde
25 Podříznutá / Nevelká
26 Jenom (nářeč.) / Lisovaný díl
27 Magma
28 Jeden z prstů / Vazalové
29 Světová strana / 

Jméno her. Westové
30 Žid. muž. jméno / Trumf v bridži
31 Španěl. královna
32 Kocour / Úspěch
33 Pranice / Rodina čes. scenáristy
34 Sport. zkratka / 

Složka osobnosti

35 Pádová otázka
36 Zavlažit / Alžírský přístav
37 Ničiti / Hořet
38 Římský úředník
39 Vozka
40 Znamení zvěrokruhu / Odplata
41 Pátá část tajenky / Anglicky nebo
42 Maďarský spisovatel
43 Krystaly / Suchá tráva
44 Počítačová síť / Světelný poutač
45 Předložka / Nezákonné
46 Dráp
47 Městský policajt / Pasovat
48 Slovensky nic / Dopaden
49 Osten
50 Král zvířat / Indonéský ostrov
51 Turec. jader. agentura / 

Výrobce kožešin
52 Zelenina / Divá
53 Autorský arch
54 Ostravský fotb. klub / Popěvek
55 Anglický zápor / Vada
56 Nátěr / Zátka
57 Slepičí slabika
58 Zájmeno
59 Slov. muž. jméno / Závodní klub
60 Čtvrtá část tajenky / 

Městská knihovna
61 Jestli
62 Úzus
63 Závazný vzor
64 Typ malého Fordu
65 Anglické zájmeno
66 Libušina sestra
67 Číslovka

68 Ari; Ena; Márai; 
Ka; Orán; Taek; Edil

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 4/2011

Hugh Casson (1910–1999), anglický architekt: 
(dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 4/2011: ...krásná, neboť trvají. Když je totiž přání splněno, hyne.


