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Milí čtenáři,

ačkoliv nám to tak při pohledu na rtuť teploměru

občas nepřipadá, prázdniny již netrpělivě klepou na

dveře. Školáci mají před sebou dva měsíce volna

a dospělým možná přibylo pár vrásek, jak přemýšlí

nad jejich programem. Pokud máte rádi dobrodruž-

ství, zkuste navštívit  obří kukuřičné bludiště, které

vyrostlo v Rudolfově u Českých Budějovic. Kromě

toho, že si zde prověříte svůj orientační smysl, můžete

také zažít romantiku při tzv. Noci pochodní. Jedi-

nečnou atmosféru nabízí také tradiční budějovický

letní festival Múzy na vodě nebo Kinematograf

 bratří Čadíků, který bude opět promítat na náměstí

Přemysla Otakara II. Pokud vás láká delší výlet,

 nabízí se logicky české moře Lipno. Pokud si před

odjezdem na dovolenou pořídíte kartu Lipno Card,

užijete si zde mnoho zajímavých aktivit a budete

mít při tom i dobrý pocit, že jste ušetřili. Více po-

drobností si můžete přečíst v našem článku. Šetřit

se rozhodli také krajští zastupitelé a spojili dvě čes-

kobudějovická gymnázia, Gymnázium olympijských

nadějí a Gymnázium Česká. Proti jejich návrhu se

postavily obě školy, nicméně zbytečně. Zastupitelé

chtějí ušetřit za nájem v budově bývalé základní

školy Emmy Destinové, kde nyní sportovní gymná-

zium sídlí, a raději zaplatí přístavbu a rekonstrukci

školy, která je v centru města. Co si o slučování

myslí  ředitelé obou gymnázií, si přečtěte v textu na

straně osm. Velký rozruch vyvolal tento měsíc také

návrat tajemníka Zdeňka Řeřábka na českobudějo-

vickou radnici. O soudním sporu, který s magistrá-

tem vedl, a také o jeho dalších plánech se dozvíte

v našem rozhovoru.

Hezké    čtení.
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Regenerace sídliště
Máj pokračuje
v ulici Miroslava Chlajna  
a Václava Volfa
Obyvatelé západní části největšího českobudějovického síd-
liště Máj se během prázdninových dní musí připravit na zvý-
šený stavební ruch. Dělníci, kteří dosud pracovali v ulicích Ja-
roslava Bendy a Antonína Barcala, se nyní přesunuli do další
části sídliště a začali s opravami ulic Václava Volfa a Mirosla-
va Chlajna. 

Plocha o rozloze téměř dvanáct hektarů projde v následují-
cích  týdnech rozsáhlou regenerací. Dělníci se zaměří na
opravu zdejších komunikací, parkovišť, chodníků a dalších
veřejných prostranství. „Této lokalitě dominuje velká zahuš-
těnost  obytných domů, úzké jednosměrné komunikace
 vedené v trasách, na kterých je mnoho ohybů a nedostatek
parkovacích míst,“ komentoval náměstek primátora Kamil
Calta  současný stav této části sídliště. Úprav se dočkají
 také inženýrské sítě a přeložka veřejného osvětlení, regene-
rací projdou stará sportoviště, dětská hřiště a některé prvky
zeleně. Se stavebním ruchem musí místní obyvatelé počítat
až do konce září. „Náklady na tuto investiční akci jsou   
42 537 977 korun,“ informoval náměstek Calta. „Osmdesát
pět procent z výdajů  pokryje Evropský fond pro regionální
rozvoj, zbývajících patnáct procent půjde na stavbu z měst-
ského rozpočtu,“ dodal.
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Značka Budweiser Budvar
v Bruselu získala tři medaile
Velký úspěch zaznamenala značka Budweiser Budvar v celosvětové soutěži hodnocení kvality výrobků Monde Selection,
kterou již 50 let organizuje belgický International Institute for Quality Selections. 
V kategorii piva, kde se testovalo 263 vzorků z 97 pivovarů v 59 zemích, získala hned tři ocenění. Zlaté
medaile obdržel světlý a tmavý ležák Budweiser Budvar, nealkoholické pivo ohodnotili odborníci stříbrnou
medailí. „Těší nás, že v Monde Selection získáváme ocenění opakovaně. Pro spotřebitele jsou získané
medaile garancí toho, že naše pivo si vynikající kvalitu udržuje dlouhodobě,“ uvedl ředitel budějovického
pivovaru Jiří Boček.
Velkým úspěchem je především stříbrná příčka pro nealkoholické pivo, které bylo do mezinárodní soutěže
vysláno poprvé v historii. „Během posledních pěti let se prodej nealkoholického piva Budweiser Budvar
dvojnásobně zvýšil. Zatímco loni jsme ho vyváželi pouze do tří zemí, letos směřovaly jeho  dodávky již
do 11 států, například do Austrálie, Španělska nebo Turecka,“ uvedl Boček.
Belgický International Institute for Quality Selections je nezávislou organizací a cílem jeho činnosti je
objektivní a profesionální posuzování kvality výrobků. Udělené medaile slouží spotřebitelům jako
 garance celkové kvality produktů. U piva se hodnocení skládá z odborného posouzení senzorických
vlastností, laboratorních rozborů, mikrobiologických testů a také kvality obalů. Hodnoceno bylo dvacet
takzvaných organoleptických parametrů. Degustace piva prováděla komise složená z nejlepších belgic-
kých odborníků – expertů z pivovarnického průmyslu, vysokoškolských profesorů a profesionálních
 degustátorů. Řada členů komise pracuje v belgickém Institut Meurice, který je světově uznávanou
 odbornou organizací v oboru pivovarnictví a kvasné technologie.



Automobily možná již brzy
vyjedou z Nerudovy ulice přímo na Pražskou
Řidiče a obyvatele městské části mezi centrem IGY a Strakonickou ulicí čekají do konce tohoto roku změny. Vzniknout zde
má již třetí křižovatka. Úředníci se rozhodli propojit dosud zaslepenou Nerudovu ulici s Pražskou třídou.
„Všechna dosavadní povolovací řízení prošla bez komplikací a veškeré studie k dopravě toto řešení doporučily,“ vysvětlil
 záměr českobudějovické radnice náměstek primátora Kamil Calta.
Plány města vycházejí z faktu, že Nerudova ulice již kdysi byla směrem do Pražské třídy průjezdná. V současné době si ale
místní cení klidné lokality v okolí Staroměstského parku. Proti plánované úpravě a stavebnímu plánu proto vznikla petice.
Tou se ale vedení města zabývat nebude. „Jde to mimo nás. Občané podali petici na stavební úřad a ten ji bude řešit jako
 orgán státní správy. S výstavbou křižovatky do konce roku počítáme, ale zatím nemůžeme předjímat, jak dopadne odvolání,“
uvedl náměstek Calta.
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TJ KOH–I–NOOR 
má v Budějovicích
konkurenci – novou
plaveckou školu
Plaveckou výuku pro děti a žáky mateřských a základních
škol bude nyní v Českých Budějovicích zajišťovat kromě sub-
jektu provozovaného Tělovýchovnou jednotou KOH– I–NOOR
také nová plavecká škola. „Vznikem konkurenčního prostředí
by mělo zcela přirozeně dojít ke zlepšení a rozšíření nabíze-
ných služeb, zajištění efektivnějšího způsobu provozování
a velmi pravděpodobně i ke zlevnění výuky plavání,“ říká
 náměstek primátora Kamil Calta. Zaměstnanci odboru sportov-
ních zařízení nyní hledají optimální řešení budoucího pronájmu
plaveckých bazénů. „Chceme umožnit výuku plavání více
subjektům a nastavit pro všechny rovné podmínky. Je třeba upřesnit, že výpověď, kterou TJ KOH–I–NOOR dostal,
v žádném případě nesměřuje k omezení závodního plavání“, zdůrazňuje náměstek. 
Představitelé obou plaveckých škol jsou v současné době obeznámeni s podmínkami pro provoz. „Nyní zbývá pouze
rozdělit vyučovací dny jednotlivým plaveckým školám podle počtu základních a mateřských škol, pro které daná  škola
výuku zajišťuje, a hned poté podepsat nové smlouvy na pronájmy pro příští školní rok“, dodává vedoucí odboru sportovních
zařízení Tomáš Novák.

Lávku pro pěší za Budvar

Arénou nepoužívejte
Havarijní technický stav lávky pro pěší v prostoru za Budvar Arénou donutil budějovickou

radnici mostek přes Vltavu od 2. června uzavřít. Na nebezpečí pro chodce upozornil

 výpočet zatížitelnosti, který nechalo provést město odbornou firmou. Hodnoty, které technici

naměřili, byly tak alarmující, že pokud by docházelo k dalšímu zvyšování zátěže, mohlo

by dojít ke zřícení konstrukce lávky. „Žádáme občany, aby přecházeli výhradně po náhradní

trase, kterou je nově vybudovaná lávka u vodárny vzdálená asi 300 metrů, či po lávce

u plovárny. Na uzavření lávky bude upozorňovat dopravní značení,“ uvedl náměstek

 primátora Kamil Calta.P
oz
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Rozhovor6

Pane tajemníku, po více než roce jste se opět
vrátil do funkce. U soudu jste však uspěl
především proto, že se „letní“ primátor Tetter
k vaší žalobě na město včas nevyjádřil. Možná
prý i schválně. Jste mu za to vděčný?
To je samozřejmě úsměvné. Víte, když se v médiích objevila
kauza o mém odvolání, sami od sebe mě kontaktovali někteří
renomovaní právníci s nabídkou, že mne budou zastupovat.
Že se svojí případnou žalobou nemohu neuspět. Pan primátor
Tetter se dostal do pro něj opravdu nezáviděníhodné situace.
Každé rozhodnutí, které by v té věci udělal, by se nakonec ob-
rátilo proti němu. Kdyby přijal smír, byl by kritizován. Neodvolal
se, je kritizován. Kdyby se odvolal, stejně bych u soudu uspěl
a on by byl označen za viníka, že město hájil nedostatečně. 

Magistrát města České Budějovice má
znovu svého nejvyššího úředníka. Na
začátku červa se do funkce tajemníka
vrátil veřejností velmi kontroverzně vní-
maný Zdeněk Řeřábek, kterého loni na
jaře odvolal tehdejší primátor Juraj
Thoma. Zdeněk Řeřábek proti svému
odvolání protestoval u soudu, který mu
 téměř na den po roce od odvolání dal
za pravdu.

S panem primátorem 
se nemíním o nic přetahovat



Jak si tím můžete být tak jistý? Vždyť jste byl
odvolán pro více než 20 pochybení. To ani jedno
nebylo pádné?
Jednak mám v ruce relevantní právní analýzy a stanoviska
opravdu renomovaných právníků, kteří to jednoznačně
 potvrzují, ale především kolem toho mého odvolání je více
fám, pověstí a dezinformací než skutečných faktů. Například
oněch více než 20 pochybení, která zmiňujete, je něco, co
byste v mém odvolání hledali marně. Reálně jich bylo v od-
volání popsáno pět. To jen v médiích se objevila cifra, která
si od té chvíle žije vlastním životem. 

Na počátku celé kauzy byl váš sousedský spor
a tzv. stěračová kauza. Jak to vlastně dopadlo?
Nevnímám tehdejší počátky příběhů jako vámi nazývaný
„spor“. Rada statutárního města České Budějovice nepře-
vedla nájem na pizzerii Fresh CZ, s.r.o., tedy „spor“ nezačal
stěrači, ale výpovědí pro nájemce pizzerie. Pikantní je, že
tento „spor“ skončil prakticky stejně jako ten můj. Soud na-
konec nezkoumal podstatu „sporu“, ale v zásadě formální
stránku věci. Kauza stěrače byla už jen jakýmsi vyvrchole-
ním. Byl jsem obviněn z něčeho, co jsem nikdy neudělal,
a ještě jsem byl vyzýván, abych to dokázal. To auto stálo
pod  kamerami, a obratem do médií účelově unikla nahrávka,
na které se v blízkosti auta pohybuji, ale v jiném čase.

Hodně vzruchu jste ale způsobil i v době více než
rok trvající pracovní neschopnosti. Návštěvy
sportovních utkání, účast v porotách tanečních
soutěží… Máte pocit, že takhle se má chovat
pacient na neschopence?
Posouzení, jak se pacient má či nemá chovat, bych, s do-
volením, aniž bych vás nebo vaše novinářské kolegy chtěl
podceňovat, ponechal na odborném lékaři. Není tajem-
stvím, že jsem se potýkal se srdeční chorobou. V takovém
případě, jak mi i lékař vysvětlil, jsou vycházky přímo sou-
částí léčebného procesu. A buďte si jistá, že jsem si dával
velký pozor, abych lékařem stanovené časy dodržel. Takže
o porušování neschopenky tady nemůže být řeč. A když se
vrátím k vaší otázce, vzruch kolem mé osoby začal až ve
chvíli, kdy někomu došlo, že se rozhodnutím soudu vrátím
zpět do funkce, a vždy když bylo soudem nařízeno na ně-
jaký den jednání, vycházely k mé osobě zpochybňující
články v médiích. 

Roční pauza vám ale evidentně prospěla, nelze
si nevšimnout, že jste prošel docela výraznou
proměnou…
To vám děkuji za kompliment. Je pravda, že léčba byla
 spojená i s nutností změny některých stravovacích návyků.
Držím dietu, nesmím pít alkohol, omezil jsem cigarety. Když
takto upravíte životosprávu a rok ji dodržujete, musí to být
někde znát. Ale zdraví má člověk jen jedno, takže si svého
zdraví vážím a nestěžuji si.

Co máte tedy nyní po návratu na magistrát
v plánu? Půjdete primátorovi po krku?
Vracím se na magistrát s tím, abych nejprve zmapoval, co
se tam za ten rok stalo, co se změnilo a jaký je současný
stav věcí. Z prvních dojmů mám pocit, že některé procesy
a pracovní tempo trochu polevily, ale to se brzy opět zlepší.
V jednom rozhovoru jsem říkal, že umím odpouštět, ale
 nezapomínám. S panem primátorem se určitě nemíním
o nic přetahovat. Naše jednání proběhlo korektně, v podsta-
tě jsme projednali způsob, jakým řádně převezmu agendu,
která s výkonem mé funkce souvisí, seznámím se s novými
skutečnostmi, které v systému magistrátu v době mé nepří-
tomnosti nastaly. Mé povinnosti a kompetence stanovuje
 zákon, pana primátora též, a věřím, že se ho oba budeme
držet. Při dobré vůli pana primátora mi pomoci určitě společ-
ně zajistíme chod magistrátu tak, aby byli občané města
spokojeni.
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Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64, tak zní
 název nového subjektu, který vznikne od 1. 1. 2012 sloučením českobudějovického
Gymnázia olympijských nadějí a všeobecného Gymnázia Česká.  Rozhodli tak krajští
zastupitelé na svém zasedání 31. května. Své plány na sloučení zdůvodňují zástupci
kraje demografickým vývojem a úbytkem studentů. Na přípravě návrhu na sloučení
se podílela také Jihočeská hospodářská komora a úřad práce. Tyto subjekty zále-
žitost hodnotily z hlediska budoucího vývoje trhu práce.

Aktualita8

Kraj také počítá s tím, že vystěhováním sportovní školy
z městské budovy uspoří peníze za nájem a provoz v cizím
majetku a ušetří díky snížení počtu tříd. Jenže obě gymnázia
se sloučení úporně brání. „Nevidím důvod pro sloučení. Gym-
názia zřizovaná krajem mají dostatek žáků, problémy mají
soukromé školy. Každé šetření v naší zemi skončí dalšími
 výdaji. Je to i příklad mateřských škol ve městě. Radnice je
zrušila, a teď do nich dává stále další miliony,“ uvedl ředitel
Gymnázia olympijských nadějí Jiří Krauskopf. „První návrhy na
tzv. optimalizaci se objevily už v lednu, ale dále se nic nepod-
nikalo, byl klid. Nicméně jsem to nenechal být a psal jsem na
odbor školství návrhy, které považuji za provozuschopnější.
Zajímal jsem se i u radních a zastupitelů, zda se něco děje,
bylo mi řečeno, že ano, ale že to zřejmě politicky neprojde,
 neboť se blíží volby do krajů. Pak najednou přišla ta květnová
zasedání a bylo vlastně rozhodnuto,“ kroutí hlavou Krauskopf. 

Slučují neslučitelné
Zástupci obou gymnázií také upozorňují na zcela odlišná
zaměření gymnázií a obávají se, že sloučení negativně
ovlivní jak akademicky směrované vzdělávací programy
gymnázia v České ulici, tak sportovně orientované zaměření
GONu.  Proti záměru sloučit Gymnázium Česká v Českých
Budějovicích a Gymnázium olympijských nadějí protestovali
studenti, rodiče a pedagogové v petici, která na počátku
června byla podpořena více než 3 600 podpisy a vyjadřovala
jednoznačný nesouhlas se sloučením dvou rozdílných škol,
podpisy sbírají také na sportovním gymnáziu. Gymnázium
Česká nakonec uhájilo zachování osmiletého studijního
oboru. „Poté, co byla problematika sloučení gymnázia Česká
a Gymnázia olympijských nadějí opakovaně projednávána,
došlo k přijetí návrhu Gymnázia Česká. Model je takový, že

do budoucna bude osm tříd osmiletého gymnázia a dvě třídy
čtyřletého gymnázia.  Tyto třídy by měly být naplňovány žáky
se zájmem o sportovní obor. Pokud by zanikl 8letý obor, snížil
by se počet přijímaných žáků o jednu čtvrtinu,“ říká ředitel
Gymnázia Česká Chalupský. 
Zaměstnanci obou gymnázií si nedovedou představit ani to,
jak se jejich žáci vměstnají do malé tělocvičny budovy
v České ulici, která má rozměry 19 krát 9 metrů. Sportovní
třídy GON mají šest hodin tělocviku týdně, tělocvična v pa-
mátkově chráněné budově v centru města je už teď plná. 
„Tělocvična v České není zásadní sportovní zařízení, bez
něhož by GON nemohl fungovat. Už nyní využívá mnoho
dalších ve městě a předpokládáme, že je bude využívat
i nadále. Nový ředitel školy může také požádat o dotaci na
úpravu prostor tělocvičny,“ argumentuje krajská radní pro
školství Jana Krejsová. Podle Krauskopfa však ani plánované
nákladné stavební úpravy v budově v České ulici v řádu
 milionů korun nevyřeší prostorové problémy, které vzniknou
po sestěhování obou škol. Dosud neřešenou otázkou je, zda
vůbec předpokládané stavební úpravy budou možné, neboť
dům leží v památkové zóně, a zda budou odpovídat bezpeč-
nostním, hygienickým či požárním požadavkům.   
„V době, kdy trvale klesá míra aktivního sportování u dětí

a mládeže, zůstává podpora výchovy mladých, aktivních
vzdělaných sportovců jedním z hlavních pilířů politiky Jiho-
českého kraje,“ napsal hejtman Jiří Zimola do úvodního textu
almanachu k 25. výročí existence GONu. Platí to stále?

Má ještě 
Gymnázium 
olympijských nadějí
naději?
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Projekt „Dokončení vltavské vodní cesty“ vychází z historic-
kých záměrů splavnění Vltavy a počítá s jejím splavněním
na celkem 33 kilometrech od krajského města až do Týna
nad Vltavou. Akce má tři samostatné investiční a realizační
fáze: první je úsek mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou,
který měří 8,9 kilometru, druhý úsek mezi Hlubokou nad
Vltavou a nádražím Hněvkovice má 18,2 kilometru a závěreč-
ná část mezi nádržím Hněvkovice a Týnem nad Vltavou měří
5,6 kilometru. Celá trasa by měla být hotová přibližně za dva
 roky. Dokončením této vodní cesty se jihočeská část Vltavy
plavebně napojí na nádrž Orlík, což významně rozšíří turis-
tický potenciál o celou orlickou nádrž na Vltavě a Otavě.
 Nákladní plavidla s výjimkou speciálních a lokálních přeprav
na řeku ale nevyplují.

Část mezi Budějovicemi a Hlubokou je první vodní cestou,
kterou se v České republice po 35 letech podařilo otevřít.
Obnovení úseku stálo 800 milionů korun, investorem je Ředi-
telství vodních cest České republiky. Stavba byla financována
ze Státního fondu dopravní infrastruktury a prostřednic–
tvím operačního programu Doprava z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, generálním dodavatelem byla firma Met-
rostav. „Vím, že si hodně lidí myslí, že jsou takové stavby
zbytečné, ale musíme si uvědomit, že voda patří k životu
a všude ve světě se stala hitem,“ uvedl náměstek ministra
dopravy Ivo Toman. Na novém úseku se mohou plavit lodě
do 300 tun o maximální délce 44 metrů, šířce 5,4 metru

Novinka

Nový téměř devítikilometrový úsek Vlta-
vy z Českých Budějovic do Hluboké
nad Vltavou je od soboty 11. června
k dispozici vodákům a výletním lodím. Po
několikaletých úpravách vodního toku
a přilehlých staveb tak odstartovala
první plavební sezona v historii. 

Lodě nyní doplují
z Budějovic až do Hluboké

a ponoru 1,3 metru. Podjezdná výška mostů je 5,25 metru.
Plavební komora v Českém Vrbném má spád 7,5 metru, šířku
6 metrů a délku 45 metrů, proplavení trvá přibližně 20 minut.

Vznikla plavební komora i sklopný most
Slavnostnímu červnovému otevření předcházely rozsáhlé
stavební úpravy, kvůli novému úseku muselo být v předcho-
zích letech upraveno koryto řeky na plavební hloubku 
1,6 metru, vybudován přístav s pohyblivým molem v Českých
Budějovicích a zmodernizován jez nedaleko vodáckého
areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném. Vyrostla zde napří-
klad unikátní plavební komora nebo sklopný most u vjezdu
do ochranného přístavu. Přístaviště v Českém Vrbném slou-
ží ke kotvení a servisu plavidel v běžném provozu. Lodě
v něm mohou nabrat pitnou vodu nebo tankovat pohonné
hmoty. Je zde prostor pro více než dvacítku malých člunů
a dvě velké osobní lodě. Právě kvůli nim musel být vybudo-
ván sklopný most, jehož zvednutí vyžaduje loď vyšší než 
2,9 metru. Všechny
tyto technické lahůdky
byly v sobotu 11. 6.
přístupné také pro ve-
řejnost. Nabídce pro-
zkoumat jejich záze-
mí a poprvé se po ře-
ce projet neodolaly
stovky lidí.  První loď
s hosty vyplula z přís-
taviště Lannova lodě-
nice pod budějovickým Dlouhým mostem v sobotu  11. června
krátce před polednem. K marině v Českém Vrbném se
 dostala okolo půl jedné. „Celkem mi cesta mezi Hlubokou
a Budějovicemi zabere i s proplutím komory jezu asi hodinu
a dvacet minut,“ řekl její kapitán Jaroslav Vacek. 
V současné době se lidé mohou po Vltavě svézt na dvou
 lodích – Altoně, která patří k menším lodím a přepraví 12 lidí,
a větší lodi Vojtěch Lanna. „Na větší loď Vojtěch Lanna se vejde
až 80 cestujících, mohlo by i více, ale my jsme chtěli, aby
cestující měli při plavbě určitý komfort, takže paluba je upra-
vena, jsou tam stolky, křesílka, během plavby bude možné
podávat občerstvení,“ řekl provozovatel Štěpán Machart.
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Do Budějovic
se po roce vrací
kinematograf
bratří Čadíků
Svou pravidelnou letní zastávku v okruhu po jižních
 Čechách udělá v Českých Budějovicích známý kine-
matograf bratří Čadíků. Od 6. do 9. července tak bude-
te mít možnost zhlédnout na budějovickém náměstí
Přemysla Otakara II. čtveřici zajímavých filmů – Největ-
ší z Čechů režiséra Roberta Sedláčka, Zemský ráj to
na pohled  Ireny Pavláskové, snímek Tacho Mirjam Lan-
dové a jako poslední drama Kawasakiho růže režiséra
Jana Hřebejka. 
Dobrovolné vstupné, které Kinematograf vybírá při
svých projekcích v České republice, je věnováno na
dobročinné účely. Od roku 1998 jsme pro nadace Kapka
naděje, Pomozte dětem, Archa Chantal, Masarykův
 onkologický ústav v Brně, Dar Života a Konto BARIÉRY
získali již více než 5 550 000 korun. 

Loňský výtěžek z dobrovolného vstupného byl v plné
 výši poukázán na obnovu a pomoc povodněmi postiže-
ného města Hrádek nad Nisou, kde se kvůli ničivým
 záplavám promítání Kinematografu uskutečnit nemohlo.

Tomáš Paul 
vystavuje v Galerii 
Hrozen Hidrobestiář
Výstavu pastelů Třeboňský hidrobestiář z cyklu Živočichopis malíře Tomáše Paula můžete až do soboty 9. července zhléd-
nout v českobudějovické Galerii Hrozen. Slavnostního zahájení výstavy se ujal člen Studia Ypsilon Jiří Lábus.
Výtvarník Tomáš Paul (*1947 v Praze) vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze obor scénografie a Divadelní
akademii múzických umění v Praze, katedru scénografie u profesora Tröstera. Od roku 1978 je Paul tzv.  na „volné noze“,
meritem jeho tvorby je spolupráce s architekty v oblasti výstavnictví, audiovizuální tvorby, interiérové a designérské tvorby,
dále divadelní scénografická a filmová animovaná tvorba. Malováním vývěsních štítů a malovaného nábytku se pražský
 výtvarník pokoušel principiálně obnovit tradici objektů v památkovém prostředí jako soudobou atraktivitu. V současnosti se
věnuje především volné autorské tvorbě, objevuje metody instinktivního vnímání světa a metodu sebereflexe.  Z toho vznikají
neuzavřené cykly  – „Tušení ztraceného ráje“ – „Magické krajiny“, dále plastické objekty vytvářené intuitivní metodou dotyků
s materiálem – papíru jakožto nosiče energie a archetypální paměti – cyklus „Objekty a Oltáře“ a cyklus světelných objektů –
„Doteky světla“. Dalším neuzavřeným cyklem je „Živočichopis“, aneb v „cimrmanovském duchu“ pojatá přehlídka autorem
objevovaných a dokumentovaných nových druhů živočichů z hlubin. Spolupracoval například s divadly Laterna Magika
 Praha, Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích, Divadlem Labyrint Praha.
V Galerii Hrozen vystavuje Tomáš Paul svá díla již podruhé. Tato  galerie se od roku 1998, kdy vznikla, zaměřuje na prezen-
taci děl špičkových tuzemských a zahraničních grafiků, ilustrátorů, grafických designérů a karikaturistů od šedesátých let po
současnost. Každoročně je věnován prostor také významným jihočeským autorům. Za svou třináctiletou působnost připravila
Galerie Hrozen na 80 autorských a tematicky zaměřených výstav. Svá díla zde představili například Adolf Born, Jiří Kolář,
Zdenka Kabátová Táborská, Jaroslav Sůra, Eva Hašková, Jindra Čapek, Dušan Polakovič, Karel Valter a další.

První červencové
večery vyplní
Múzy na vodě
Již 7. ročník vícežánrového hudebního festivalu Múzy na
vodě odstartuje 1. července na soutoku Vltavy a Malše
v Českých Budějovicích. Při posezení pod širým nebem
na břehu Sokolského ostrova s pohledem na vodní
a světelné efekty uslyšíte nejslavnější operní, operetní,
či muzikálové melodie. 

Festival zahájí v pátek 1. července brněnská kapela hra-
jící muziku na pomezí folku a world music Cimball Clas-
sic, o den později se představí dámské smyčcové kvar-
teto Beladona quartet a violoncellový virtuos Štěpán
Švestka. 
Neděle 3. července bude patřit skupině Remedios, která
předvede večer plný horkých španělských rytmů ve stylu
flamenco. V pondělí vystoupí domácí, a to balet Jihočes-
kého divadla s představením Oheň na vodě. Příznivci
swingu by si neměli nechat ujít úterní koncert Orchestru
Gustava Broma. 
Festival uzavře ve středu 6. července koncert Věry Špi-
narové se skupinou Adama Pavlíka. Všechna vystoupení
začínají ve 21.30 hodin.
Vstup je volný. 
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Jan Schinko

České 
Budějovice
byly v pohybu
Přiblížit lidem současný výrazový tanec a pohy-
bové divadlo.  Takový cíl měl druhý ročník festi-
valu Město v pohybu, který se v Českých Budě-
jovicích konal 14.–19. 6. Umělecké soubory
se divákům představily v klasickém divadelním
prostoru, ale i na náměstích,  v ulicích a parcích.
Součástí festivalu byly i workshopy, promítání
 filmů o tanci a festivalový Open Space.
Město v pohybu v letošním roce pořádalo na-
místo nedobrovolně zaniklé společnosti Bazilika
občanské sdružení Kredance. „Snažili jsme se
vybírat představení pro lidi přístupná, výtvarně
zajímavá, která nejsou složitá a také nejsou
 depresivní, protože tento jev se často objevuje
v tanci. Volili jsme běžnému člověku známá
 témata a víceméně všichni účinkující jsou pro-
fesionálové,“ upřesňuje Barbora Čepičková ze
sdružení Kredance.
Festivaloví diváci měli možnost zhlédnout na-
příklad vystoupení souboru DOT 504, moderní
balet Jihočeského divadla od choreografů Attily
Egerháziho, Lidy Woose a Jiřího Kyliána, nebo
představení Divadla Continuo.
Festival zakončila sobotní žonglérská a ohnivá
show z produkce Cirque Garuda.

Kytarový festival 
Na dvanácti strunách
představil renesanční 
i současnou hudbu
Řada předních kytaristů včetně budějovického dua Pavel Steffal – Emanuel Kümmel vystoupila 
na již 5. ročníku kytarového festivalu Na dvanácti strunách, který se od 2. do 28. června konal v Českých 
Budějovicích. Akci podpořilo Statutární město České Budějovice, Jihočeský kraj a také několik soukromých subjektů.
Během šesti koncertních večerů se posluchačům v prostorách křížové chodby Piaristického kláštera představil například
 Siempre Nuevo The Guitar Duo, jehož členy jsou Matěj Freml a Patrik Vacík. Repertoár tohoto souboru zahrnuje hudbu od
baroka až po moderní skladby. Dobové interpretaci napomáhají také využitím historických nástrojů, čímž dodávají skladbám
z oblasti staré a hlavně romantické hudby nečekaně autentický a zajímavý zvuk.
Posluchači si mohli vychutnat také vystoupení houslového virtuosa Bohuslava Matouška a předního kytaristy Petra Saidla.
Závěrečný koncert v úterý 28. června obstaral Martin Bies & Flamenco Clan. Slovenský kytarista Martin Bies založil uskupení
Flamenco Clan v roce 1997. Jeho koncertní program je sestavený z vlastní tvorby a aranžovaných skladeb nejslavnějších
 kytaristů flamenka. Bies koncertoval v mnoha evropských zemích – ve Španělsku, Německu, Rakousku nebo Izraeli. Na čes-
kobudějovickém festivalu již s velkým úspěchem vystoupil před třemi lety.

Dům umění
Dům umění na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích
byl původně goticko–renesanční objekt, který byl přestavěn do barokní
podoby v 18. století. Po velkém požáru v roce 1868 byl dům zvýšen
a opatřen historizujícím průčelím. 
Dům koupilo město v roce 1761 od Jana Antonína Daublebského.
V písemných dokladech jsou od té doby pro dům různé názvy jako
Gemeindehaus, Stadtgemeinde, Obecní dům apod. Název Dům umění
se objevil až po roce 1945. Tehdy poskytla radnice dům Sdružení jiho-
českých výtvarníků. Dne 11. května 1947 byla v domě slavnostně
 otevřena stálá galerie města. 
Sdružení jihočeských výtvarníků bylo v roce 1950 dobrovolně rozpuš-
těno („dobrovolně“). V Praze vznikl Ústřední svaz československých
výtvarných umělců a následně bylo v domě zřízeno krajské středisko
tohoto svazu. V tom čase se nazval objekt Domem umění. Kdy a kdo
přesně tento název inicioval, není doloženo.
Pobočka celostátního svazu v Domě umění měla v průběhu let několik
názvů. Nejprve to byl Klub výtvarných umělců, ale později slovo „klub“
z ideologických důvodů z názvu zmizelo. V Klubu či v pobočce celos-
tátního svazu byli soustředěni malíři, sochaři, grafici, architekti a knihaři.
V roce 1968 se Svaz československých výtvarných umělců, pobočka
České Budějovice, podílel na Českobudějovickém jaru 1968.



Udělejte si výlet do minulosti!
Procházku historií s paní Architekturou a Vládcem času si mohou dopřát diváci každý sudý čtvrtek od 16. června do 
22. září při nových nočních prohlídkách krajského města. Toulky do minulosti navazují na úspěšné a divácky velmi oblí-
bené Strašidelné pověsti města České Budějovice pořádané Agenturou Kultur–Kontakt. „Za dobu šesti let jsme několikrát
změnili scénář, pozvali návštěvníky do mnoha objektů, kam by se běžně jen těžko mohli podívat, a připomněli jim tajemné
příběhy, pověsti a historii našeho města,“ sdělil autor scénáře a producent prohlídek Miroslav Mareš.
Účastníci prohlídek se vydají do novobarokní vily továrníka Franze Hardtmutha a jeho ženy Anny von Roztoczil, připo-
mínající šlechtické sídlo z první poloviny 18. století, a pokochají se nádherou aristokratického sídla, které ani po 100
 letech neztratilo svůj půvab. Při prohlídce lidé nahlédnou také do budějovické radnice, kde mohou obdivovat nejen krásu
obřadní síně s nástropní freskou Šalamounova soudu, ale na okamžik se změní v členy správní rady akciového pivovaru
Budvar a schválí vydání nové emise akcií a ochranné registrační značky v podobě Blaťačky. Na své si přijdou také děti,
které pobaví pohádková postava vodníka Jindřicha. Průvodci zavedou své ovečky také do nejstarší stavby města – domi-
nikánského kláštera.
„Pevně věříme, že si společně s námi vychutnáte atmosféru starých zlatých časů, kdy se nikam nepospíchalo a lidé měli
k sobě blíže. Snad se i vy zastavíte a pozvednete hlavu, abyste viděli za večerního šera krásy, které vám v denním shonu
unikají,“ zve na prohlídky Miroslav Mareš z agentury Kultur–Kontakt.
Účastníci se vždy shromáždí před Hardtmuthovou vilou a do ulic vyrazí tři skupiny: v sedm hodin večer, v půl osmé a půl
deváté.
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Při Galerijní noci lidé listovali
interaktivní knihou
Netradiční akci uspořádala 18. června Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Galerijní noc nabídla propojení
 moderních audiovizuálních technik s tvorbou malířských mistrů 13. až 18. století.
„Poprvé v historii těchto prostor se lidé mohli dotknout virtuálních i živých obrazů nebo si prolistovat virtuální sbírku umění
vysokou až dva metry. V kreativních dílnách se zájemci proměnili v malíře a vytvořili si vlastní obraz,“ řekl  AJG Petr Berkovský.
Galerijní noc se zde úspěšně koná již od roku 2007. Minulé ročníky se nesly v duchu historického šermu, francouzské opery
nebo muzikálu Romeo a Julie.
Letos návštěvníci spatřili na-
příklad obrazy vytvořené po-
mocí speciálních vizuálních
efektů promítaných na skle-
něnou plochu a stěny. „V do-
bě internetu, sociálních sítí
a moderních technologií
chceme ukázat, že také Al-
šova jihočeská galerie může
netradiční formou přiblížit li-
dem umění,“ vysvětluje ředi-
tel AJG Petr Berkovský. Ved-
le stálé expozice gotického
umění a hlavní výstavy čes-
kého umělce Jiřího Balcara,
která je od května instalová-
na v hlavním sále zámecké
jízdárny, si návštěvníci bě-
hem Galerijní noci mohli vy-
chutnat také komentovanou
prohlídku obrazů holand-
ských malířů z 16.–18. stole-
tí, jejíž kulisu tvořil saxofo-
nista Martin Vaverka s kla-
vírním doprovodem. F
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„Již před několika měsíci jsme začali na open space setká-
ních, které pořádalo sdružení Kulturní most, diskutovat
o současném stavu kultury a pojmenovávat problémy, které
České Budějovice v tomto směru mají. Jedná se především
o malé zapojení vysokoškolských studentů do kulturního
 života, také by určitě bylo vhodné mnohem více využívat
 veřejný prostor, aby sousedé měli možnost navzájem se
potkávat. Máme tady dva velké festivaly během roku, a tím
to končí,“ vysvětluje vznik projektu koordinátor Ondřej Ka-
špárek. „Jsou tady organizace soustřeďující se především
na vyšší kulturu, jiné pouze na tu komerční, a tím vznikají
prázdná místa na trhu,“ domnívá se Kašpárek.
S nabídkou vypracování projektu oslovili náměstkyni primátora
Ivanu Popelovou, která je podpořila. Projekt Budějovice kultur-
ní, který skončí v červenci letošního roku, by podle náměstky-

Malé zapojení vysokoškolských studen-
tů do kulturního života, chybějící identi-
ta s městem, nevyužití veřejného pro-
storu – takové problémy vidí v Českých
Budějovicích organizátoři projektu Bu-
dějovice kulturní, jehož cílem je zlepšit
kulturní život v Českých Budějovicích.

Projekt 
Budějovice 
kulturní 
chce zlepšit podmínky
pro kulturu v krajském 
městě

ně v budoucnu mohl sloužit jako podklad pro zpracování
koncepce rozvoje kultury v krajském městě. Statutární město
České Budějovice jej proto podpořilo částkou 150 tisíc korun.
Inspiraci skupina lidí kolem Kašpárka získala v Plzni, podob-
ný projekt tam byl již před dvěma lety úspěšně realizován.
Plzeň se i proto nyní může pyšnit titulem evropského města
kultury. V budějovickém projektovém týmu pracují koordiná-
tor Ondřej Kašpárek, produkční Jana Tolnayová, analytik
Rudolf Vodička, supervizorka Olga Škochová, která se podí-
lela na plzeňském projektu, a dohlížitelka ze strany zaklada-
tele – náměstkyně primátora Ivana Popelová. Na úspěšné
realizaci se podílí i zástupci kulturních subjektů, například
Barbora Lišková z Jihočeského divadla nebo Michal Škoda
za Dům umění, zástupce Jihočeské univerzity Jiří Váňa nebo
architektka Hana Urbancová, jež zastupuje veřejný prostor.
Na projektu se dále podílí také Iva Sedláková z odboru kul-
tury, Pavla Kuchtová z Českého rozhlasu a tajemník primá-
tora Michal Bosák. 
Projekt Budějovice kulturní je realizován za pomoci veřej-
ných setkání, kde si může široká veřejnost vyzkoušet roli
strategických plánovačů a přinést oživující náměty.
Další informace chce Kašpárkův tým získat například for-
mou dotazníků. „Chceme je umístit do klubů, kaváren, knih-
kupectví i knihoven, do míst, kde se schází lidé, kteří mají
o kulturu zájem,“ uvedla produkční Jana Tolnayová.
Lidé se mohou vyjádřit také na pocitové mapě města. V sou-
časné době je umístěna v klubu Horká vana. „Člověk do ní
pomocí barevných lepítek zaznamená vztah k místům, která
vnímá ve vztahu ke kultuře kladně a která záporně. Vytipuje-
me tak oblasti, které lidé vyhledávají, ale i ty, kterým se
 naopak  vyhýbají,“ domnívá se Kašpárek. 
„Naším záměrem je určitá výchova ke kultuře, kterou vnímá-
me jako kultivující prvek osobnosti, bez podpory města se
ale samozřejmě neobejdeme. Jsou však i jiné nástroje pod-
pory než pouze finance,“ uzavírá.

Projekt



povědomí. Po několika dnech si je obvykle
ženy doobjednávají, protože se už na ně
 podívaly a zjistily, o co při nich vlastně jde,“
popisuje zkušenosti Vojnarová.
Evropský týden žen myslí i na maminky s dět-

mi, pro které je po celý týden otevřena miniškolka s celoden-
ním programem. „Maminky mohou přihlásit děti od 4 do 12 let,
a to vždy na půldenní programy,“ říká Vojnarová. O děti se
starají studenti nebo absolventi pedagogické fakulty či
 studenti Teologické fakulty Jihočeské univerzity oboru Peda-
gogika volného času. „Děti se vždy rozdělí do skupin podle
věku a tomu je pak přizpůsobený jejich program. Jezdíme
do blízkého okolí na výlety, do zoo, malujeme si a vyrábíme
loutky, nachystané je i divadelní představení,“ říká vedoucí
školky Adéla Hanusová.

Flirt Dance, bodyflow, piloxing, ale také
ukázky cvičení v těhotenství, masáže,
soutěž kadeřníků, výklad karet nebo
představení laserové kosmetiky. Tyto
a další aktivity nabízí od 4. do 9. červen-
ce již 3. ročník Evropského týdne sportu
a relaxace žen v Hluboké nad Vltavou,
který navazuje na dva úspěšné před-
chozí ročníky této akce určené pro
všechny ženy a dívky od 15 let.

„S nápadem uspořádat tuto akci přišli před třemi lety para-
doxně dva muži, členové softballového a baseballového
 týmu, který na Hluboké funguje. V jejich sportovním  areálu
se totiž pořádá mnoho akcí pro různé cílové skupiny, ale
 žádná nebyla přímo zaměřená na dívky nebo ženy s dětmi,“
vysvětluje organizátorka Petra Vojnarová.  
Evropského týdne žen se každoročně zúčastní až 500 žen.
Podle Vojnarové je kapacita akce vyčerpána obvykle během
prvních čtrnácti dní po spuštění internetové registrace.
 Návštěvnice láká nejen bohatá nabídka aktivit, ale také
 příznivá cena.  Za šest dnů naplněných sportem, zábavou
a relaxací zaplatí 1 000 korun. „V předchozích letech se
 přihlašovaly dívky a ženy především z jižních Čech, letos
jich přijede také hodně z Prahy a překvapivě se objevily také
 přihlášky z Moravy,“ říká Vojnarová. 
Centrem celé akce je Sportovně relaxační areál v Hluboké
nad Vltavou. Program je tematicky rozdělen do čtyř katego-
rií: sport, relaxace, kultura a zdravý životní styl, ve kterých si
návštěvnice mohou vybrat mezi desítkami druhů aktivit
v rámci každé kategorie. Program si každá žena sestavuje
předem sama ve speciálním rezervačním systému. Největší
zájem je podle organizátorů o klasické sporty, které dívky
a ženy provozují celoročně – aerobik, bodystyling, jumping
nebo zumbu. Lekce nových a neznámých aktivit ze začátku
rozhodně nebývají plně obsazené. „My se ale snažíme
 pokaždé nabízet také nějaké novinky, aby se tak dostaly do
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Evropský týden
sportu a relaxace žen

Výběr aktivit
Piloxing – jedná  se o skloubení pilates a boxu. Jen má-
lokdo by řekl, že půjde tento na první pohled tvrdý sport
dohromady s něžnými pilates pohyby, a právě o to jde. 
Flirt Dance – styl, který spojuje tanec, formování pos-
tavy a upevňuje pozitivní pohled na sebe samu, ženy
v sobě najdou ženskost a smyslnost.
Port de Bras – krásné choreografie pro tanečníky 
i širokou veřejnost. Protáhnete si zatuhlé svalstvo, posílí-
te celé tělo. Zlepšíte si koordinaci a rovnováhu. Pracují
zejména ramena a paže, ale posílíte si i záda a bříško. 
B–JAM  – kardiocvičení, při kterém máte možnost vy-
chutnat si pocit tance. Fúze nejnovějších tanečních stylů
a nejžhavější hudby klade důraz jak na zábavu, tak na
chuť se zapotit. 
Adventure minigolf – novinka Sportovně relaxačního
areálu v roce 2011. Všechny účastnice si budou moci
vyzkoušet 18 zážitkových jamek, kde nebude chybět
potůček ani malý vodopád. 
Scootering – koloběh. Užijte si bezkonkurenční jízdu
na koloběžce s proškoleným instruktorem.
Malování na hedvábí
Výroba šperků
Rétorika – tipy, jak si připravit úspěšný mluvený projev.
Tvůrčí psaní – dejte průchod svému literárnímu talentu
s pomocí zkušeného spisovatele.
Bylinky a koření
Obézní dítě
Šálek kávy pro zdraví
Cvičení v těhotenství

Foto: archiv ETŽ (3 ks)
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Maminky na mateřské dovolené obvyk-
le celý den tráví běháním okolo svého
miminka,  starají se o domácnost, vaří,
uklízí... Zkrátka neví, kam dřív skočit.
A každá správná maminka také ví, že by
měla se svým děťátkem strávit nějaký
čas venku na čerstvém vzduchu. V tom
shonu se ale často už nestíhají věnovat
samy sobě. Samozřejmě se jim zároveň
ale stýská po postavě, se kterou okouz-
lovaly muže před porodem. 

Nápad, jak spojit maminkovské povinnosti a cvičení, přišel
do Čech z Ameriky. Strollering, tedy cvičení s kočárkem
(stroller=kočárek), zde ženy provozují již od 90. let, a přesto-
že v Čechách není věčně blankytná a slunečná obloha jako
v Kalifornii, najde se i v našich zeměpisných podmínkách
dostatek příjemných jarních a letních dní, kdy je možné tuto
aktivitu provozovat. 
První lekce strolleringu se konaly v Praze, nyní již můžete
maminky, které chodí, běhají  a bruslí a posilují u kočárků,
vidět také v českobudějovické Stromovce. „Strollering je ide-
ální pro maminky, které nemají hlídání nebo chtějí cvičit, ale
samy se neumí namotivovat. Je to také ideální cvičení pro
maminky, které v sobě znovu chtějí probudit ženu a krásu.
Které nenaplňuje jen být doma a starat se o domácnost,
prát, vařit, ale které chtějí udělat také něco pro sebe a svůj

Strollering:
nový druh cvičení
s kočárkem pro maminky
i děti

dobrý pocit. Protože sport vyplavuje hormony štěstí a šťastná
maminka se rovná šťastné miminko,“ říká 27letá instruktorka
Zuzana Kubáňová.

Kdy jste začala se strolleringem?
„Na internetové stránky strolleringu jsem narazila úplnou ná-
hodou, když jsem hledala nějakou aktivitu, kterou bych moh-
la provozovat i se svou dcerkou. Myšlenka mě jako aktivní
sportovkyni nadchla, chodím ráda běhat, na brusle, vystu-
dovala jsem také vysokou školu zaměřenou na sport, a zá-
roveň vím, jak to my, co jsme na mateřské, máme někdy
s časem a hlídáním těžké. Chtěly bychom si jít zasportovat,
zároveň nás ale čeká domácí kolotoč prací, každodenní pro-
cházka s kočárkem... Tak jsem si řekla, proč to nespojit do
jednoho. Chci ukázat, že i na mateřské se dá sportovat, dá
se prožít mateřská v pohybu, a to všechno i s našimi malými
miláčky. “

Co všechno se při lekcích strolleringu dělá?
„Nabízím lekce běhu s kočárkem, sportovní chůze a in-line
bruslení. Největší zájem je zatím o sportovní chůzi. Ale začí-
ná se zvětšovat zájem i o in-line brusle. Chci jen maminkám
říct, že se nemusí bát, že by jakoukoliv lekci, třeba i běh, ne-
zvládly. Lekce jsou zásadně dělány pro ně a šity na míru
každé mamince, ať je na tom fyzicky jakkoliv. Během lekce
střídáme aerobní cvičení, při kterém se efektivně spalují tuky,
se cvičením vycházejícím z pilates – posilujícím, protahují-
cím a formujícím postavu. Děti jsou buď v kočárku, nebo
s nimi maminky třeba posilují, zvedají je a podobně. Největší
důraz klademe na techniku cvičení, která je opravdu zásad-
ní! Rády jim i zazpíváme, řekneme básničku.“   

Který kočárek se na cvičení hodí a který ne?
„Maminky mohou přijít cvičit vlastně s jakýmkoli kočárkem,
u kterého se dají zaaretovat kolečka. Pro jízdu na bruslích
nejsou vhodné golfky, jiné kočárky poskytují dobrou stabi-
litu.“

Kdy si mohou maminky v Budějovicích s Vámi
zacvičit?
„Cvičíme od pondělí do čtvrtka, mám dopolední i odpolední
lekce, je ale možné domluvit se také individuálně, veškeré
informace najdete na stránkách www.strollering.cz.“

O instruktorce
Mgr. Zuzka Kubáňová (1984), dcera Nikitka (2010). 
FTVS Univerzity Karlovy – specializace squash. 
Vicemistryně ČR ve squashi.
Mistryně světa v deblech v racketlonu.
Věnuje se in-line bruslení, paraglidingu, kitingu aj.

Ceny v Českých Budějovicích
Strollering chůze 1 lekce (60 min.) 75 korun
Strollering brusle 1 lekce (60 min.) 90 korun
Strollering běh 1 lekce (60 min.) 80 korun
Je možné zakoupit také zvýhodněné permanentky, 
více na www.strollering.cz, nebo tel.: 774 430 443.

Sport
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Na budějovickém
výstavišti se 
o víkendu 
demolovala auta
V Americe běžná zábava, v Čechách sport pro hrstku nad-
šenců. Tak by se daly popsat automobilové destrukční
 závody zvané demoderby, které se 11. a 12. června konaly
na českobudějovickém výstavišti. Během víkendu se utka-
la přibližně dvacítka speciálně upravených aut, každý den
byly na programu celkem tři rozjížďky a finálová jízda.
Se závody se pojil také doprovodný program, vystoupily
například roztleskávačky Hells cheerleaders. 
Akce má podle pořadatelů kromě zábavy přinést také pou-
čení a varování.  Fanoušci totiž o přestávkách měli šanci
nahlédnout do zdemolovaných aut a na vlastní oči se
 přesvědčit, že i při nárazu v malých rychlostech mohou být

škody na autech obrovské.  „Po vlastní zkušenosti vím, že
kdo se zúčastní demoličního derby jako závodník, jezdí
poté opatrněji,“ říká jeden z organizátorů Radek Šíma.
 Demoliční derby je pro řidiče výbornou zkušeností a zážit-
kem. Vyzkoušet si sílu nárazu a chování auta v extrémních
podmínkách má nevyčíslitelnou hodnotu. „Prioritou pro nás,
tedy pro pořadatele, je ale především bezpečnost jezdců
a diváků. Derby arénu ohraničují desítky pneumatik sváza-
ných ocelovým lanem. Diváci jsou v dostatečné vzdálenosti
a nehrozí jim žádné nebezpečí. Závodní auta jsou upravena
tak, aby vyhovovala bezpečnostním pravidlům CZECH
 Demolition Derby,“ dodává.

Do Mountfieldu přijde na zkoušku
kanadský bek Dustin Wood
Zkoušku u extraligového týmu HC Mountfield České Budějovice absolvuje v létě třicetiletý kanadský bek Dustin Wood.
Pokud budou mít obě strany zájem, může být smlouva prodloužena do konce příštího ročníku.
Bude-li obránce úspěšný, může spolu se Slovákem Petrem Mikušem posílit zadní řady týmu. „Máme podepsaný kontrakt
na zkoušku a nejpozději týden před ligou můžeme uplatnit opci na setrvání hráče do konce ročníku,“ uvedl sportovní mana-
žer Josef Zajíc. Stokilový bek začne s českobudějovickým klubem trénovat na začátku přípravy na ledě, šanci předvést
své schopnosti dostane při zápasech mezinárodní soutěže European Trophy.
Rodák ze Scarborough v kanadské provincii Ontario prožil juniorská léta v barvách Peterborough Petes hrajících ontarij-
skou ligu. V dospělém hokeji hrál za Bridgeport Sound Tigers, Springfield Falcons, Houston Aeros, Syracuse Crunch
a Manitoba Moose. Dva roky působil v německé DEL, kde vystřídal týmy ERC Ingolstadt a Kassel Husskies.
Poslední dvě sezony hrál Dustin Wood v asijské lize, kde nastupoval za korejský celek Anyang Halla a získal dva
 mistrovské tituly. Letošní finále mezi Anyangem a japonským Tohuku se však neuskutečnilo kvůli silnému zemětřesení
a ničivým vlnám tsunami v Japonsku, oba fináloví soupeři byli prohlášeni za vítěze. Asistent trenéra korejského mužstva
Patrik Martinec nyní doporučil Wooda sportovnímu manažerovi budějovického Mountfieldu Josefu Zajícovi.



vede mentální trénink 
budějovických hokejistů

A-tým Dynama
zahájil přípravu
Hráči budějovického fotbalového klubu se 16. června
poprvé hlásili novému trenérovi Jiřímu Kotrbovi a po
 absolvování kondičních testů na FTVS v Praze zahájili
přípravu na nový ročník Gambrinus ligy. Nyní již mají
 Jihočeši za sebou soustředění v Písku a chystají se tur-
naje v Nové Včelnici. Dynamo čeká také zápas s LASK
Linz, ve středu 13. července pak odehrají zcela nový
turnaj ligových týmů v Hluboké za účasti Žižkova, Sezi-
mova Ústí a Jihlavy. Před startem nového ročníku Gam-
brinus ligy pak absolvují zápasy s Příbramí, Duklou
 Praha a generálku na nejvyšší soutěž odehrají v neděli
24. července s Jihlavou „B“.

Program letního přípravného období

30. 6. 2011 – SK Dynamo – St. Florian /Rakousko/ 
(17.30 hod., Písek)
5. 6. 2011 – Turnaj Nová Včelnice 
(Slavia Praha, Liberec, Górnik Wałbrzych /Polsko/)
6. 5. 2011 – SK Dynamo – LASK Linz /Rakousko/ 
(18.00 hod., Hluboká nad Vltavou)
13. 6. 2011 – Turnaj Hluboká nad Vltavou 
(Žižkov, Sez. Ústí, Jihlava)
17. 6. 2011 – SK Dynamo – 1. FK Příbram
(17.00 hod., Strakonice)
20. 6. 2011 – SK Dynamo – Dukla Praha 
(17.00 hod., Votice)
24. 6. 2011 – SK Dynamo – Vysočina Jihlava „B“ 
(17.00 hod., Střelecký ostrov)
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Jihostroj
má zatím tři
nové posily
Univerzál Jakub Novotný a nahrávači Petr Zapletal a Filip
Habr. Tyto tváře budou českobudějovičtí fanoušci vídat
v dresu Jihostroje v příští extraligové sezoně. Povede je nový
trenér Jan Svoboda, který by měl pomoci českobudějovické-
mu týmu dostat se zase o kousek dál do Evropy. „Chtěli
 bychom konečně uspět v Lize mistrů, bylo by moc hezké,
kdyby se nám podařilo postoupit ze základní skupiny. Od
nových opor si slibujeme, že nám k tomu pomohou,“ říkal
prezident klubu Jan Diviš. „Víme, že hodně záleží na losu.
Při našich posledních dvou účastech jsme dostali do základní
skupiny ty nejlepší možné týmy,“ dodal. Týmu zatím chybí
další smečař, klub jedná s Jiřím Popelkou, podle Diviše
 existuje také záložní plán. „Jednáme s jedním smečařem
z Belgie, dalším z Kanady a také z Bulharska. Uvidíme, jak
dopadnou jednání, ale měl by přijít jeden kvalitní smečař,“
uvedl prezident  klubu. 

Autogenní trénink, relaxace či meditace – tyto pojmy
 zahrnuje mentální trénink. Moderní metodu se rozhodl
využít jako první v republice tým HC Mountfield. Hráči
tak nyní zocelují svou psychiku pod vedením Daniela
Landy. Zpěvák začal s klubem spolupracovat od letošní-
ho května. Landa v Mnichově získal po ročních kurzech
hypnoterapie certifikát pro mentálního kouče. Podle
Landy lze psychiku trénovat podobně jako fyzickou
stránku sportovce. „Na tuto myšlenku nás navedl Jirka
Vykoukal, který u nás působil ke konci sezony,“ říká
sportovní manažer Josef Zajíc. „Zavedením mentálního
koučinku se nám otevírá další cesta pro zlepšení týmo-
vého výkonu mužstva, a my tuto možnost s chutí využi-
jeme,“ dodává Josef Zajíc. 
Mentální trénink je metoda, kterou využívají zatím spíše
individuální sportovci, ale v USA se úspěšně používá na-
příklad v basketbalu. Mentální tréninkové metody používal
např. Phil Jackson – bývalý dlouholetý trenér basketbalis-
tů Chicago Bulls a Los Angeles Lakers. Šestkrát dovedl
na vrchol Chicago Bulls v čele s Michaelem Jordanem
a Scottie Pippenem, pětkrát Los Angeles Lakers, vedené
nejdříve Shaquillem O'Nealem a poté Kobe Bryantem.
Podobnými úspěchy se nemůže pyšnit žádný jiný trenér
amerického profesionálního sportu.
Také vítězky olympijských her v Sydney v plážovém
 volejbale – Australanky Cooková s Poltharstovou, které
do té doby v této disciplíně mnoho úspěchů nezazna-
menaly –  si najaly mentálního trenéra a po vítězném
 zápase mu velice děkovaly. Většina sportovců udržuje
spojení s mentálními trenéry v tajnosti. Nicméně výsledky
jasně ukazují, že tato cesta může být úspěšná. Efekt
mentálního tréninku se neprojeví hned po prvním vyzkou-
šení. Toto cvičení potřebuje dlouhou dobu pro nácvik,
než  začne přinášet kýžené výsledky. 
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Výsledky v lize byly poměrně rozdílné. Doma
velmi dobré, zejména na jaře, kdy jste doma
neprohráli. Naopak venku jste vlastně byli
jediným týmem, který neuspěl. S tím určitě
nemůžete být spokojeni.
Nejsme, nicméně přečetl jsem si v novinách nebo i v našem
vyjádření od Radima Šipky, tiskového mluvčího, že tohle byl
důvod, proč jsme trenérovi neprodloužili smlouvu. Určitě to
nebyl ten zásadní důvod. Jenom proto, že jsme nevyhráli
venku, to samozřejmě určitě není. Mrzelo nás to, ono to
vždycky souvisí i se složením kádru, a to někdy nejde úplně
tak lehce ovlivnit.

Už jste o tom mluvil, Jaroslavu Šilhavému,
tomu jste neprodloužili smlouvu. Už je jasné, 
že ho nahradíte Vy?
Ano, Jardovi Šilhavému jsme smlouvu neprodloužili. My jsme
teď, v téhle době, před rekonstrukcí kádru, takže s akcionáři
jsme se domluvili na zhruba nové koncepci vedení týmu.
 Akcionáři mi nabídli akcionářský příspěvek, abych se stal
jedním z nich. Zhruba v dubnu jsem tuto nabídku přijal s tím,
že byl přede mne postaven úkol, abych i to A-mužstvo vedl.
Není to jednoduché z pozice generálního manažera, který je
zodpovědný za celou činnost týmu, být ještě konkrétně
 zodpovědný za činnost A-týmu. Nicméně akcionářům se líbí,

Fotbalové Dynamo čeká
obměna kádru, 
větší šanci dostanou mladší hráči

V letošní sezoně Dynamo obsadilo jedenácté místo se ziskem 33 bodů. V průběhu
sezony byly výkyvy, kdy Jihočeši viseli, jak se říká, na vlásku, ale nakonec svou
pozici v tabulce uhájili. „Myslím si, že z pohledu kvality hráčského kádru to odpovídá
tomu, co jsme asi očekávali. Asi jsme si přáli být zachráněni o dvě nebo tři kola
dřív, abychom mohli dát šanci mladším hráčům v daleko větší míře, než to nako-
nec všechno bylo. Ale znovu opakuji, i tak jsme více méně spokojeni,“ říká nový
trenér týmu ze Střeleckého ostrova Jiří Kotrba.
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a v tuto chvíli samozřejmě i mně, že akcionář bude rovnou
moct přímo ovlivňovat dění v A-týmu.

Mluvil jste tady o tom, že rekonstrukce kádru je
aktuální věc. To znamená, že teď už pravděpo-
dobně víte nebo alespoň tušíte, kteří hráči
odejdou. Mluvil jste spíše o těch starších...
Ano, skončila smlouva Černákovi, dostal dovolenou týden
před ukončením soutěžního ročníku. Odchází Laštovka, se
kterým jsme se nedohodli na prodloužení smlouvy. Odchází
ještě s největší pravděpodobností Pavel Mezlík. A zřejmě
odejde i Šíma. A celá řada hráčů, kterým už je třeba 28 let,
ale kteří se neprosadili do základního kádru. Tito hráči určitě
odejdou. Na druhou stranu přijdou noví hráči, protože jak jistě
víte, měli jsme v Jihočeském kraji štěstí, že postoupilo do
druhé ligy Sezimovo Ústí. Tam jsme si dali tři hráče , a navíc
se vrací Jasanský, který by měl prokázat svou  výkonnost
v našem A-mužstvu. A vrací se Novák. Takže to jsou hráči
z naší mládežnické výhně, kteří se k nám vracejí. Zařazuje-
me do  A-týmu Petráně, hráče z širší reprezentace devate-
náctky. Frantu Němce z dorostu. Zařazujeme samozřejmě
Bakelu, který už měl možnost hrát v A-týmu poslední dvě
 utkání a který určitě nehrál špatně.

Ti hráči tady byli už poslední dva týdny ke
konci ligy. Byl tady Brazilec, byl tady Francouz
na testech. Jak se Vám líbili? Jsou to hráči, 
se kterými by se dalo počítat třeba 
do budoucna?
Tak Brazilec Jose Sandro, s tím jsme se už domluvili na
spolupráci. Nehrál sedm měsíců. To samozřejmě pro něj
zvlášť v začátku bude hodně těžké, nicméně je to hráč, který
prošel i brazilskou reprezentací do dvaceti let, takže si od něj
hodně slibujeme. Je to hráč levonohý, adaptovaný v Evropě.
Prošel Rakouskem, měl teď smůlu, že jeho tým zkrachoval,
a sedm měsíců nehrál. Jsme si vědomi, že to je dlouhá doba,
kdy hráč nehraje, takže se mu budeme snažit poskytnout
 takový servis, aby ten hendikep co nejrychleji ustál. Zároveň
prodlužujeme smlouvu s Benátem a teď ještě zvažujeme
Rudu Otepku, uvidíme, jak to s ním bude. S největší pravdě-
podobností Rudu Otepku pro příští rok ještě udržíme.

Rozhodně pozitivní věcí té uplynulé sezony byl
fakt, že se prosadili mladí nadějní hráči.
Například Zdeněk Ondrášek dal deset gólů, stal
se nejlepším střelcem týmu. Milan Nitranský se
zabydlel v záloze. Ke konci se dařilo i Tomáši
Stráskému. Co to znamená pro tyto hráče, je
o ně zájem i v jiných klubech? Musíte je prodávat?
Nebo kdyby přišla taková nabídka, že by se Vám
líbila, že by se opravdu vyplatila, prodali byste je?
Než jsme začali točit tento rozhovor, bavili jsme se o tom, že
jsme klub, který potřebuje ročně prodat hráče s výnosem
přibližně 10 milionů, abychom naplnili stoprocentně rozpočet.
A jestliže tuhle činnost nesplníme, tak pak těch pět šest
 akcionářů musí vzít svoje peníze a kromě toho, co jinak
 dávají normálně, tak tyhle peníze musí dát ze svého, aby se
ten rozpočet naplnil.

A je momentálně o tyto hráče takový zájem, že
byste je mohli prodat, pokud by byla dobrá
nabídka?
Musím říct, že zvláště o Zdeňka Ondráška a o Nitranského
zájem je, a taky o Tomáše Stráského, nicméně znovu
 opakuji a je to tu tradicí, že pokud přijde kdokoliv a nabídne
částku větší než deset milionů korun, určitě nebudeme váhat
a toho hráče prodáme.

Jaká jsou Vaše přání do budoucna? 
A co očekáváte od následující sezony?
Naše očekávání je, že se nám povede rekonstrukce kádru
(protože my jsme byli mužstvo, které mělo nejstarší základní
kádr – a docela s velkým odstupem jsme vedli tuhle statisti-
ku). Pokud možno v uvozovkách, já nechci, aby si naši
 fanoušci mysleli, že tohle jsou malé cíle, že si nedáváme
větší. Budeme usilovat o to, aby záchrana byla ještě dřív,
abychom mohli dát ještě větší šanci mladým hráčům.
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Druhý ročník unikátního projektu chystá na letošní léto českobudějovické Hřiště
BezBot. Na Farské louce v Rudolfově u Českých Budějovic tak opět vyroste obří
labyrint ve velkém kukuřičném poli. Hřiště z živých rostlin bude dětem i dospělým
k dispozici od 2. července. 

Labyrint
v kukuřičném poli zahajuje druhou sezonu

„Po loňském úspěchu se připravujeme na otevření bludiště
i v letošním roce. Na konci dubna jsme pole oseli kukuřicí.
Ve druhé polovině května se podle přesného plánu některé
rostliny vytrhaly tak, aby vzniklo bludiště. Tou dobou měla
kukuřice výšku asi 15 centimetrů,“ popsala vznik bludiště
Marie Verboon Filipová ze společnosti Hřiště BezBot. „Nyní
zajistíme instalace recepce a stánku s občerstvením tak,
aby vše bylo připraveno na sobotu 2. července 2011, kdy se
v 10 hodin uskuteční slavnostní otevření Labyrintu. Účast
přislíbil starosta města Rudolfova pan Vít Kavalír. V den
 otevření dostane každé dítě dárek,“ uvedla provozovatelka
bludiště.
Pro malé i velké návštěvníky budou vedle obřího kukuřičného
bludiště po celé léto k dispozici i další menší bludiště, kvízy,
hlavolamy, pískoviště, děti se mohou bavit také při občasných
projížďkách na koni a dalších zajímavých atrakcích.
Tématem loňského Labyrintu bylo námořnictví. „Letošní téma
zatím neprozradíme, ale na své si přijdou milovníci dobro-
družství a cestování“, slibuje Marie Verboon Filipová. Od  
19. srpna bude každý páteční a sobotní večer v bludišti
 patřit Noci pochodní, kdy si návštěvníci budou moci projít
bludiště potmě s kapesní svítilnou.  Jedinou podmínkou pro
pořádnou zábavu bude odvaha. V plánu jsou také procházky
bludištěm za úplňku. 

Labyrint nabídne nevšední zábavu návštěvníkům všech vě-
kových skupin. Bude otevřen od 2. července do 4. září 2011
denně od 10.00 do 18.00 hodin, od 19. srpna bude v pátek
a v sobotu otevřeno až do 22.30. Informace o otevírací době
v září jsou k dispozici na www.bezbot.cz.
Labyrint bude ukončen v neděli 25. září akcí Kukláskobraní.
Cena vstupného zůstává stejná, jednotlivé vstupné je pro
dospělé a děti starší tří let 100 korun, děti do tří let platí  
30 korun. „Navíc jsme letos připravili zvýhodněné rodinné
a skupinové vstupné. Ke každému vstupnému darujeme sle-
vovou poukázku na výrobu fotoknihy nebo jiné fototiskoviny
od společnosti TiskProRadost,“ upozorňuje Marie Verboon
Filipová. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji se slevou
10 % na recepci
Hřiště BezBot až do
1. července.

Autor labyrintu
Labyrint připravuje Hřiště BezBot společně se světo-
známým tvůrcem bludišť Adrianem Fisherem, který je
předním světovým designérem, britským listem The
Guardian byl dokonce zařazen mezi TOP 50 britských
designérů. Každoročně připravuje návrhy několika ku-
kuřičných bludišť pro různé země celého světa, labyrin-
ty podle jeho návrhů vyrostly mimo jiné v Jižní Koreji,
Argentině nebo v Austrálii. Své zábavné a hravé návrhy
připravuje pro interiéry i venkovní plochy. Právě s nimi
slaví největší úspěchy. Adrian Fisher jako první na světě
navrhl trojrozměrný labyrint v kukuřici.
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Lipensko má
jako první region v České republice
svou speciální kartu hosta
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Lipensko se tak zařadilo mezi ev-
ropské turistické destinace, kde
návštěvníkům nabízejí speciální
kartu hosta s řadou výhod. Lipno
Card je vůbec první kartou v Čes-
ké republice, která umožní svému
majiteli poznat hlavní atrakce regio-
nu a zároveň nabízí slevy na půjče-
ní sportovního vybavení, gastrono-
mické služby, jízdu na lanové dráze
i přívozem, sportovní aktivity, vstu-
py na zámky, hrady, do muzeí a ga-
lerií, na výuku netradičních sportov-
ních disciplín (kiting, windsurfing
apod.), hlídání dětí, wellness a mnoho dalšího. Pořídit si ji
můžete za 149 korun, děti od 6 let vyjde o 50 korun levněji.
Za nižší cenu 129 korun ji pořídí také senioři, studenti
a ZTP. Koupit ji lze nejen v informačních centrech na Lipen-
sku, ale například i v Českém Krumlově a dalších jihočes-
kých městech. Platnost karty trvá do 31. října 2011. Podrob-
nější informace je možné získat na webových stránkách
www.lipnocard.cz.
„Karta je produktem společnosti destinačního managementu
LIPENSKO, s.r.o., a hlavním smyslem je poskytnout hostům
bonus za to, že si vybrali za cílové místo své dovolené právě
oblast Lipenského jezera,“ vysvětluje manažer projektu Jan
Jareš. Podle něj bude ale velkým hitem i speciální brožura,
kterou host ke kartě dostane. 
„Na šedesáti stranách návštěvník přehledně najde podrobné
informace o téměř stovce zážitků, které může vyzkoušet,“
dodává. Jejich součástí jsou nejen potřebné telefonní kon-
takty, ale i webové stránky, takže není problém získat velmi
rychle doplňující informace. Vždy je tu také uvedeno, jak

 vysokou slevu lze na kartu hosta
dostat. Pokud by návštěvník vy-
užil všech nabízených možností,
ušetří až 3 500 korun.

Podobný systém již úspěšně
funguje v Rakousku
Starostové většiny obcí kolem
Lipenského jezera tuto aktivitu
vítají. „V Evropě je to velmi
 obvyklý a účinný způsob pro-
pagace regionu. Konečně bu-

de Lipensko nabízeno jako turistická
destinace komplexně,“ pochvaluje si hornoplánský starosta
Jiří Hůlka. Lipenský starosta Zdeněk Zídek dodává: „Přibli-
žujeme se regionům, které jsme dosud jen z dálky obdivova-
li. Proč nevyužít jejich zkušeností, když jim to tam jde,“
uvedl.
Toho si byli vědomi i ve společnosti LIPENSKO, takže systém
karty je stejný jako v sousedním Rakousku. Karta je vybavena
čárovým kódem a v Česku ji zavádí společnost Sitour. Její
ředitel Milan Jurdík věří, že lipenský příklad bude inspirovat
i další regiony v republice. „Systém slev bude určitě zajíma-
vý pro hosta, ale díky elektronickému systému pak samotný
poskytovatel konkrétní služby bude vědět, jestli se jeho
 nabídka setkala s úspěchem. Ale náš rakouský partner,  který
tyto karty instaluje, ze zkušeností tvrdí, že hosté na slevy rádi
slyší,“ míní.
V současné době je připraveno k distribuci 30 tisíc karet a stej-
ný počet speciálních brožur. Zapojili se nejen ti, kteří  nabízejí
služby, ale i největší ubytovatelé na Lipensku, včetně desítek
menších penzionů a apartmánů. Mnozí budou svým hostům
Lipno Card poskytovat zdarma jako součást ubytování.

Návštěva pivovaru v Českých Budějovicích, výstava v Egon Schiele Centru v Českém
Krumlově, prohlídka hradů Rožmberk či Kratochvíle nebo paintball na přírodním
hřišti v Černé v Pošumaví – a to vše se slevou 5–50 %. I tak může nyní vypadat
 dovolená s novou kartou Lipno Card, která je na trhu od 1. června.

Aktualita
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Thajsko

Vietnam
Jarní závitky 
s pikantní omáčkou
INGREDIENCE
Jarní závitky: zmrazené těsto na 10 malých závitků
• 50 g skelných nudlí • 1 malá cibule • 3 jarní cibulky
• 100 g krabího masa z konzervy nebo vyloupaných
krabů • 125 g libového mletého vepřového masa 
• ¼ lžičky soli • špetka černého pepře • po jedné
lžičce pasty z krevet a nasekané petrželky 
Fritování: 1 l oleje
Omáčka: 4 sušené chilli lusky • 2 stroužky česneku
• 1 citron • 1 lžička cukru • 1 polévková lžíce vinného
octa • 1 polévková lžíce pasty z krevet • 1 polévková
lžíce ústřicové omáčky     

POSTUP: Plátky těsta necháme rozmrazit. Skelné nudle
necháme 10 minut změknout v horké vodě, dáme okapat
a nakrájíme na 3 cm dlouhé kousky. Cibuli a jarní cibulky
nasekáme nadrobno. Krabí maso nebo kraby nakrájíme
nadrobno. Nudle s cibulí, jarním masem nebo kraby,
mletým masem, solí, pepřem, pastou z krevet a petržel-
kou zpracujeme ve vláčnou pastu. Na každý list těsta
položíme 2 vrchovaté polévkové lžíce náplně a rychle
přimáčkneme. Podélné strany těsta zvedneme, aby náplň
během pečení nevytékala, těsto z užší strany zavineme.
Okraje navlhčíme a pevně stiskneme. Rozpálíme olej
ve fritéze na 140 stupňů a závitky v něm postupně po 
2 porcích 7–8 minut opékáme do zlatohněda, potom je
necháme okapat. Chilli lusky rozmačkáme. Stroužky čes-
neku oloupeme a rozsekáme. Citron oloupeme, odstraní-
me  bílou vrstvu a dužinu nakrájíme nadrobno. Paprikové
lusky, česnek, citron, cukr, ocet, 1 polévkovou lžíci vody,
pastu z krevet a ústřicovou omáčku rozmixujeme; měla
by vzniknout hladká hustá omáčka. Ve Vietnamu se
 závitky namáčejí rukou do omáčky a jedí se se sójovými
klíčky a kousky okurky zabalenými do listu salátu. 

Jihovýchodní

Asie

Singapur Pečené nudle
INGREDIENCE
• 4 lžičky soli • 400 g vlasových nudlí nebo špaget • 170 g sójových klíčků z konzervy 
• 100 g bambusových výhonků z konzervy • 2 jarní cibulky • mrkev • 1 stroužek česneku
• 30 g čerstvého zázvorového oddenku • 200 g vepřové kýty • 3 polévkové lžíce oleje 
• 3 polévkové lžíce sójové omáčky • ¼ lžičky soli • na špičku nože bílého pepře

POSTUP: 4 l vody se solí přivedeme k varu a během 4–5 minut uvaříme nudle do poloměkka,
pak je necháme okapat. Sójové klíčky a bambusové výhonky necháme okapat, bambusové
výhonky nakrájíme na plátky. Chilli lusky a jarní cibulky nakrájíme na kolečka. Česnek a zázvor
oloupeme a nasekáme nadrobno. Mrkev oloupeme a nakrájíme. Vepřovou kýtu nakrájíme na
tenké  proužky. Rozpálíme olej ve voku nebo ve velké pánvi a za stálého míchání na něm krátce
 osmahneme česnek, zázvor a mrkev. Přidáme maso a smažíme 2 minuty. Postupně přidáme
bambusové výhonky, sójové klíčky, chilli lusky a cibulku a za stálého míchání 3 minuty opékáme.
Nakonec přidáme nudle a vše pečeme další 3 minuty, přitom občas zamícháme. Okořeníme
sójovou omáčkou, solí a pepřem. Podle chuti podáváme se sójovou omáčkou.

Krabí polévka
INGREDIENCE
• 100 g čerstvých nebo zmrzlých krabů (garnátů) 
• ½ l smetany • 1 a ½ l mléka • 200 g nastrouhaného
kokosového ořechu • na 2 špičky nože soli • 4 šalot-
ky • 1 stroužek česneku • 1 lžička mletých semen
koriandru • 1 polévková lžíce sójové omáčky 
• 1 polévková lžíce cukru • 3 polévkové lžíce sójové
omáčky • na špičku nože kayenského pepře 
• nastrouhaná kůra z 1 citronu • petržel na ozdobu

POSTUP: Garnáty rozloupneme, zmrazené necháme
rozmrazit. Svaříme smetanu s mlékem, kokosovou
moučkou a solí, odstavíme ze sporáku a necháme 30
minut v chladu. Šalotky a stroužky česneku oloupeme
a rozsekáme nadrobno. Směs kokosu se smetanou
 nalijeme přes síto do hrnce. Kokosovou moučku vymač-
káme. Přidáme koriandr, sójovou omáčku, kayenský
 pepř, celý pepř, nastrouhanou citronovou kůru. Vmícháme
šalotky a česnek a polévku necháme povařit. Vložíme
garnáty a několik minut v polévce ohříváme. Dozdobíme.
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7 6 8 9
2

9 1 6 2
8 5 1

6 9 5 3
1 4 8

5 2 6 7
1

1 5 9 2

8 4
5 1

1 6 3 7
4 2 6

8 9 6
1

7 4 5 3
9 4 3 1

2

4 5 7
8 3 9
7 6 3 4

5 3
1 8

4 3
5 6 2 3

2 1 4
8 9 7

2 9 3
7 8 4 2

1
9 6 3

7 1 3 2 6
5 1 7

5
6 7 1 2

8 9 6

9 1 6 7 4
4 7 6

5
3 8 2 9

5 1
1 8

5
6 7

4 2 6

6 4 5
9 2

3 9 8
3 6 7

1 7 4
4 5 8

8 2 7
9 1

7 6 1

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 69 70

1 Kód Polska
2 Králové zvířat
3 Důstojničtí čekatelé
4 Žen. jméno
5 Primit. papírovina
6 Legend. jap. admirál
7 Izmir
8 Užitková rostlina
9 Modř

10 Rostl. škumpa
11 Krýti
12 Biskupská čepice
13 Souhlas
14 Lakomec
15 SPZ Rychnova n. Kněžnou
16 Drbati
17 Filmové hvězdy
18 Sekáč
19 Korat
20 Palivo / Faraon
21 Onačeji (nář.) / Pichlavá tráva
22 První část tajenky
23 Tajná policie NDR
24 Černý pěvec
25 Eliška / Třetí část tajenky
26 Státní majetek / Slůvko obdivu
27 Německý stát / Sondy
28 Technické služby /

Druhá část tajenky
29 Součást karate
30 Pracovní stůl / Nebeská jídla
31 Vitaminový přípravek / Srub
32 Olga
33 Strana atlasu / Zásobník obilí
34 Vlastní chrtům / Neteře
35 Ostravská SPZ / Bludař
36 Předložka
37 Franc. předložka / Španěl. malíř
38 Části rostlin / Španěl. bláznivý

39 Vibrace / Amer. film. herec

40 Severoital. město / Dopr. značka

41 Pohyby vzduchem / 
Krkonoš. obec

42 Američané / Vodotrysk

43 Masa

44 Střevíc / Uměl. škola

45 Kusanec / Něm. Pavel

46 Franc. předložka

47 Iniciály zp. Přenosilové

48 Korpus

49 Desetina / Hluk

50 Nižší úrovně / Majetek

51 Komoni

52 Silný provaz / Sladký nápoj

53 Dívčí jméno / Červenat

54 Pulz / Žemlovka

55 Ludolfovo číslo

56 Angl. přijít / Dálková autodoprava

57 Kal / Katalánský jilm

58 Předložka / Onen

59 Družstvo invalidů

60 Latinská předložka

61 Savec

62 Čtvrtá část tajenky / Předložka

63 Ruský souhlas /
Smoljakovy iniciály

64 Muž. jméno

65 Koření

66 Rozruch

67 Zápasnický chvat

68 Pichlavá tráva

69 Latinsky kachna

70 anas; kata; loco; oms; ruj; sans; 
tapa.

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 5/2011

Karolína Světlá (1830–1899), česká spisovatelka: „Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu,
co děláte...“ (dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 5/2011: ...každá nová pravda začíná jako kacířství a končí jako předsudek.


