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Milí čtenáři,

podle staré pranostiky červenec nese parna, krupo-

bití a medovice, jest hojný na bouřky a vichřice. To

se letos potvrdilo, kroupy zanechaly stopy na mno-

ha autech i zahradách. Na rozmary počasí doplati-

la také čtyřicítka havranů, jejichž kolonie sídlí v par-

ku Na Sadech již od roku 1985. Budějovice tak při-

šly o část své rarity. Kromě havranů se naše město

bohužel proslavilo také jako místo, kde se nedaří

umění. Na destruktivní sklony vandalů tentokrát do-

platila expozice Jezdec umělce Michala  Gabriela.

S germánským kmenem, po kterém získali své jmé-

no, mají tito „milovníci“ umění společného jen pra-

málo. Vandalové se oblékali do hedvábí,  pořádali di-

vadelní představení a bavili se koňskými dostihy...

Čím se baví budějovičtí vandalové, se můžeme

každoročně přesvědčit. 

Neškodnou zábavu si můžete užít na dvou festiva-

lech, které roztančí náměstí Přemysla Otakara II. 

30. července se předvedou na festivalu Rumba latina

open aire latinskoameričtí tanečníci a hudebníci,

o čtrnáct dní později si dobijete baterky na festivalu

reggae. Herec Jiří Mádl má jiný recept. Jak říká

v rozhovoru na straně 9, na několik let dopředu jej

nabije New York. I proto bude od září studovat tamní

Film Academy. 

Nový start čeká také hokejistu Aleše Kotalíka. Po

dvou letech se totiž vrací do týmu Buffala, kde pro-

žil nejlepší léta své kariéry. Jak se o prázdninách

připravuje, ale i o možném návratu do zdejšího týmu

si přečtěte v rozhovoru. 

Příjemné čtení!
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Městského architekta
vybere 
i Eva Jiřičná
Personální oddělení českobudějovického magistrátu 19. čer-
vence ukončilo příjem žádostí zájemců o pozici městského
architekta. Znalosti uchazečů pak ve výběrovém řízené pro-
věří hodnotící komise, ve které zasedne mimo jiné také ar-
chitektka Eva Jiřičná. Světoznámá odbornice by měla v Bu-
dějovicích dokončit po Janu Kaplickém  projekt koncertního
centra – rejnoka. 
Nový odbor bude mít čtyři pracovníky s kvalifikovaným vzdě-
láním a zkušenostmi. „Ne všechno dokáže vyřešit územní
plán, který je závazným dokumentem pro stavební řízení
státní správy. Proto bude městský architekt  v konkrétních
případech vyjadřovat vůli a stanoviska města, přičemž po-
slední slovo při povolování staveb bude mít i nadále staveb-
ní úřad. Vypořádat se však bude muset s připomínkami
městského architekta,“ uvedla náměstkyně primátora pro
strategický rozvoj a územní plánování Ivana Popelová.
Vedení radnice doufá, že pracovníci nového odboru budou
prosazovat zájmy města v oblasti architektury a urbanismu
a z tohoto pohledu také upozorňovat na chyby, které hrozí
při necitlivých opravách a rekonstrukcích starých budov.
„Má-li naše město působit kulturně a přívětivě, je třeba se
starat nejen o historické památky, ale i o koncepčnost a es-
tetiku stavebních aktivit. To je důvod, proč se radnice
 rozhodla zřídit nový odbor, v jehož čele stane městský
 architekt. Ten bude zastupovat město a hájit jeho zájmy při
všech územních řízeních a vydávat odborná stanoviska
k připravovaným záměrům a plánům,“ vysvětlil primátor
 Juraj Thoma. 

Absolventi
Jihočeské univerzity
měli v červenci 
promoce
Více než 2 000 absolventů bakalářského a magisterské-
ho studia opustilo v červnu brány Jihočeské univerzity.
Během července se konaly jejich slavnostní promoce.
Na JU se slavnostní vyřazení ze studia pořádá obvykle
v letním termínu a na některých fakultách také v pod-
zimním termínu. Promocím je vždy vedle členů vedení
příslušné fakulty přítomen i zástupce vedení univerzity.
Počty absolventů přibližně odrážejí velikost fakulty,
nejvíce je jich tedy na Pedagogické fakultě, a to 644.
Následuje Ekonomická fakulta, která se může pochlu-
bit 379 absolventy, pomyslné třetí místo pak patří
Zdravotně sociální fakultě, jejíž lavice v letošním roce
opustilo 334 studentů. V roce 2010 absolvovalo univer-
zitu 2 750 studentů, v roce 2009 to bylo o 280 méně.

Majitelé památek mohou 
z Programu regenerace městské památkové
rezervace získat až tři miliony
23 městských, 48 církevních a 77 privátních objektů spravuje v současné době odbor památkové péče magistrátu. Na obno-
vu těchto památkově chráněných staveb letos město vydá tři miliony korun. Stát pak přidá dalších téměř 500 tisíc korun.
Majitelé památek se mohou o příspěvek z Programu regenerace městské památkové rezervace přihlásit pomocí anketního
dotazníku, který slouží jako jeden  z podkladů pro jednotlivé  akce  v Programu regenerace. „Dotazníky poskytujeme už ně-
kolik let, vždy v souvislosti s aktualizací Programu na příslušný rok. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem
záchrany, zachování a zhodnocení památek. Nemůže je získat vlastník, který má vůči státu dluhy, a nemohou být  použity
ani na obnovu kulturní památky, pokud je součástí ručení k úvěru, jenž není v řádném termínu splácen. Poskytované  finance
jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty, nikoliv
na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy“, popisuje princip náměstkyně
primátora Ivana Popelová. „Mezi letošními úspěšnými  žadateli je například  Děkanství u kostela sv. Mikuláše, které bude
čerpat finanční příspěvek na dokončení fasády děkanství v ulici U Černé věže, Biskupství českobudějovické na restaurátor-
skou obnovu křížové chodby v dominikánském klášteře a úpravu rajské zahrady, dále Český zahrádkářský svaz na novou
uliční fasádu domu v Kněžské ul. 11 a město České Budějovice na obnovu střechy Domu umění na náměstí Přemysla Ota-
kara II.,“ doplnila náměstkyně Ivana Popelová. Dotazník získají žadatelé na webových stránkách www.c-budejovice.cz nebo
přímo na  odboru památkové péče. Vyplněný a odevzdaný jej pak musí odevzdat nejpozději do 1. září 2011.
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V nové mapě jsou
České Budějovice poprvé
označeny jako přístavní město
Krajské město na soutoku řek Vltavy a Malše je na nové mapě
poprvé označeno jako přístavní město pro lodní dopravu.
 Mapa v měřítku 1:50 000 vydaná na podkladech Kartografie
Praha má trojjazyčnou legendu a předkládá turistům aktuální
stav v první polovině roku 2011 na území Českých Budějovic
a nejbližším okolí zahrnujícím oblast od Třeboňska přes Boro-
vansko až ke Kleti. Koupit si ji můžete za 79 korun. 
Skládací brožurka představuje také nejbližší okolí, in-line
a cyklostezky, aktuální linky MHD a seznam pětatřiceti dopo-
ručených restaurací s webovými adresami v Českých Budějo-
vicích a nejbližším okolí – Hluboké nad Vltavou a Litvínovicích.

Budvar je druhým největším
exportérem mezi českými pivovary
Zdražení energií, zvýšení spotřební daně, pokles zákazníků v restauracích. S takovými problémy se v uplynulých letech
potýkalo české pivovarnictví. Krizi pocítil také českobudějovický národní podnik Budvar. I přesto Budvar vyvezl do zahra-
ničí více než 600 tisíc hektolitrů piva, tedy téměř padesát procent své produkce, a dosáhl tak na druhou příčku mezi
 tuzemskými exportéry. Vedení pivovaru hodnotí loňskou hospodářskou bilanci jako velmi dobrou. „Pivovar je 115 let od
založení moderním podnikem s odpovídajícím technickým zázemím, vysokým lidským potenciálem, vynikající kvalitou
vyráběného piva a silnou značkou Budweiser Budvar,“ tvrdí ředitel Jiří Boček.
Svou ztrátu z gastronomických zařízení dohnal Budvar maloobchodním prodejem. Výtoč v restauracích měl loni
o 7,2 procenta nižší než v roce 2009, v maloobchodě však jeho prodej stoupl o 7,3 procenta. Do maloobchodní sítě
 významně prorazil také v sousedním Německu. „V německém maloobchodě jsme jedničkou mezi importovanými pivními
značkami,“ pochlubil se obchodní ředitel Robert Chrt.
Budějovické pivo mohou ochutnat lidé v padesáti osmi zemích světa. „Klíčové jsou pro nás trhy v Evropě,“ poznamenal
Chrt. „Rozhodující podíl na odběru našeho piva má silná pětka – Německo, Velká Británie, Slovensko, Rakousko a Rusko.
Loni jsme ztrojnásobili prodej v Číně, prvních tisíc hektolitrů jsme prodali v Indii, exportujeme do Austrálie nebo do Mon-
golska. Hledáme rovněž trhy v Jižní Americe,“ doplnil obchodní ředitel. 
Celkový zisk národního podniku za loňský rok je 220 milionů korun před zdaněním, což je o sedm procent více v porov-
nání s rokem 2009. Tržby za pivo dosáhly výše 1 935 miliardy korun. Dobrou bilanci má českobudějovický Budvar také
za prvních pět měsíců letošního roku. „Zatím to vypadá pozitivně, ale rozhodující bude letní sezona a prodej piva v červnu,
červenci a srpnu,“ dodal ředitel Jiří Boček.

Rodiče si nejvíce
oblíbili jméno Adéla
Celkem 1 184 novorozenců přišlo na svět v Českých
Budějovicích od ledna do června letošního roku. V loň-
ském roce jich bylo o 75 více. Dvě z letošních miminek
se narodila doma. Nejoblíbenějším jménem se stala
Adéla, která byla na předních příčkách v každém
z uplynulých měsíců. Mezi chlapci v prvním čtvrtletí
vedl Jakub, poté jej vystřídala jména Ondřej a Tomáš.
V posledním měsíci prvního pololetí se narodilo v jiho-
české metropoli 200 dětí, tedy o 10 méně než loni, 
z toho 105 chlapců a 95 dívek. Mezi novými přírůstky
bylo šest párů dvojčat, což je dvakrát více než v loňském
roce. Stejně jako loni mělo jedenáct dětí otce cizince
a 77 dětí přišlo na svět mimo manželství.
Kromě stále oblíbených jmen jako Tomáš, Ondřej, David,
Lukáš, Filip a Jakub, u děvčátek Eliška, Adéla, Kateřina
a Tereza, se objevila i jména méně obvyklá – Alfréd,
Gustav, Oliver, Matouš, Doriana, Adriana, Isabela, Bere-
nika a Justýna.
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Změna územního plánu
umožní vybudovat 
parkoviště
Šanci vybudovat nové parkoviště pro studenty a návštěv-
níky má nyní Vysoká škola technická a ekonomická
sídlící v českobudějovické Okružní ulici. Českobudějo-
vičtí zastupitelé totiž koncem minulého měsíce schválili
návrh na změnu územního plánu v městské lokalitě 
Za Otýlií. Zastavitelné území pro obytné kolektivní byd-
lení se má změnit na území veřejné dopravní vybave-
nosti pro školství. Areál vysoké školy totiž nedisponuje
dostatečným počtem parkovacích míst a chybí mu vnitř-
ní rozvojové plochy. „Prostory získané případnou změ-
nou územního plánu mohou být využity rovněž pro
 výstavbu nových školních budov,“ uvedla náměstkyně
primátora Ivana Popelová. Veřejné projednání tohoto
návrhu se uskuteční 
29. července ve 13 hodin
v zasedací místnosti 
zastupitelstva na radnici.

Budějovice 
koupily za téměř
17 milionů 
dům s divadelní 
pokladnou
Českobudějovičtí zastupitelé po šestnácti letech schválili
 návrh rady města a odkoupí budovu tvořící historický celek
s divadlem. V současné době je zde divadelní pokladna,
 obchodní oddělení a zkušebna, technické zázemí i šatny.
 Objekt byl před šesti roky soudním rozhodnutím převeden na
Statutární město České Budějovice, ale restituenti podali ús-
tavní stížnost a krajský soud roku 2007 rozhodl o vrácení ob-
jektu původním majitelům. Majitelé z USA tak nyní dostanou
osm milionů korun a 490 tisíc dolarů. O důležité transakci se
rozhodovalo během posledních tří let už počtvrté a také ten-
tokrát předcházela hlasování bouřlivá debata.  Zastupitelé totiž
schválili záměr odkoupit budovu už v roce 2009 a primátorovi
uložili jednat o ceně. „První usnesení bylo o ceně 19,2 milionu
korun, druhé o 16,5 milionu a naposledy o 17,5 milionu. To
ukazuje, jak je to složité, protože jedna nabídka se zdála

 vysoká městu, další zase nízká vlastníkům,“ uvedl budějovic-
ký primátor Juraj Thoma. Opoziční ODS se ale stále zdá, že
město za dům  na rohu ulic Dr. Stejskala a Zátkova nábřeží
zaplatí přemrštěnou cenu. „Zcela otevřeně říkám, že mám
problém s nákupem budovy. Nemohu se zbavit dojmu, že
 cena 16,4 milionu se ještě zdaleka neblíží skutečné tržní hod-
notě této budovy,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ODS Vladi-
mír Brůha. Divadlo si dosud objekt pronajímalo za 1,4 milionu
korun ročně. Zastupitelé požadovali, aby si radní nechali vy-
pracovat nový posudek o hodnotě nemovitosti, která byla
v 90. letech minulého století spojena s budovou Jihočeského
divadla do jednoho celku. Pro koupi budovy nakonec zvedlo
ruku 26 ze 37 přítomných městských zastupitelů. A protože to
stihli ještě v posledním dnu prvního pololetí, z letošního náj-
mu už uhradí Budějovice jen polovinu.

 Jihočeská
univerzita
hledá 
zajímavé 
fotografie
Jedinečnou šanci prezentovat své fotografie z prostředí
výuky, cvičení, praxí, ze studentského života a kultur-
ních akcí v kampusu i mimo něj nabízí vedení Jihočeské
univerzity. 
Pokud chcete, aby vaše zdařilé snímky viděli také další
lidé, zašlete nejpozději do 30. září pět až deset vybra-
ných fotografií (minimální velikost fotky 1600:1200,
 jedno foto max. 5 MB) na adresu bumbova@jcu.cz nebo
jvana@jcu.cz. 

Nejlepší fotografie budou s uvedením jména autora pre-
zentovány na webu Jihočeské univerzity a budou dále
používány pro propagační účely.
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 Vedení radnice nechce 
v Budějovicích prodejnu
syntetických drog

  Obyvatelé krajské metropole rok od roku více dbají na třídě-
ní odpadu.  Počet tun vytříděného odpadu měl za poslední
tři roky rostoucí tendenci a rovněž letošní čísla vykazují ná-
růst. V Českých Budějovicích se tak za rok 2008 vytřídilo
celkem 2 698 tun papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
Následující rok vzrostlo množství na 2 856 tun a v roce 2010
byla dokonce překročena hranice 3 000 tun. „Podle kvalifiko-
vaných odhadů se dá očekávat, že občané letos vytřídí ještě
více odpadu. Napovídají tomu čísla za první pololetí roku
2011,“ uvedl primátor Juraj Thoma. 
Vedení města se snaží vytvářet příznivé podmínky k separo-
vání odpadu. „Na území Českých Budějovic je nyní rozmís-
těno 1 165 nádob na sběr vytříděného papíru, plastů a skla.
Dalších pětatřicet kontejnerů je určeno pro odložení drob-
ných elektrozařízení. Občané v centru města mají navíc
možnost využít pytlového sběru plastů,“ řekl primátor.
Kromě speciálních kontejnerů na papír, plasty, sklo, nápojo-
vé kartony a v poslední době také upotřebené potravinářské
oleje obyvatelé rovněž stále častěji využívají služby, které
město nabízí prostřednictvím mobilních a stabilních sběr-
ných dvorů. „Od května funguje na sídlištích Máj a Šumava
zkušební provoz sběru upotřebených potravinářských olejů
do speciálních nádob a první výsledky jsou uspokojivé,“
upřesňuje Juraj Thoma.

Obyvatelé Českých Budějovic 
se zlepšují v třídění odpadu

Vedení českobudějovické radnice chce zamezit prodeji syn-
tetických drog, které distribuuje síť obchodů Amsterdam
shop. Počátkem června se objevila v Rudolfovské třídě pro-
dejna této sítě s upomínkovými předměty obsahujícími ně-
které návykové látky. Prodejna je zatím zavřená a vedení
radnice i bezpečnostní orgány pozorně sledují situaci.
„Realizujeme všechny možné legální kroky, aby prodej
 tohoto zboží v Českých Budějovicích nebyl umožněn,“ říká
rezolutně náměstek primátora Petr Podhola po setkání 
s Jiřím Dubem, majitelem objektu, kde se prodejna polské
firmy nachází. „Prostory v Rudolfovské třídě byly několik let
prázdné a jejich pronájem zprostředkovala realitní kancelář.
S pronájemcem jsem nikdy nebyl v žádném kontaktu, o pod-
nikání této firmy jsem se dozvěděl až ze sdělovacích
 prostředků,“ říká Dub, který celou záležitost předá svému
právnímu zástupci s požadavkem, aby prověřil možnosti
ukončení nájemní smlouvy. 
Vedení radnice velmi pozorně monitoruje situaci. „Prodejna
je nyní zavřená. Kontrolní i bezpečnostní orgány jsou však

v pohotovosti. Věřím, že se nám společně s majitelem objek-
tu podaří chystaný prodej syntetických drog v našem městě
zmařit,“ doufá náměstek Podhola.
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Unikátní historické vozy
budou propagovat krásy 
jižních Čech
444 kilometrů za 3 dny. Taková je trasa spanilé jízdy dvou desítek historických
 vozidel  po jihočeských silnicích, která bude letos propagovat přírodní krásy  
i technické a kulturní památky zdejšího regionu.

Akce se uskuteční v rámci projektu Trofeo Niké Bohemia, který je zaměřený na podporu turistického ruchu v naší republice.
Kolonu automobilů povede závodní Tatra úspěšného šestinásobného vítěze Rallye Paříž – Dakar pilota Karla Lopraise.
Letošní jedenáctý díl projektu se uskuteční uprostřed prázdnin, a to 29. až 31. července.
Slavnostní start  je naplánován na pátek 29. července, vozy vyrazí v 9 hodin  z českobudějovického náměstí Přemyla Otakara II.
Během první etapy se nablýskaní plechoví veteráni zastaví v Hluboké nad Vltavou, Bechyni, Zvíkovském Podhradí a Písku.
Druhá etapa povede na zámek Kratochvíle, do Prachatic a Volar, nádhernou pošumavskou krajinou poté zamíří do Lipna
nad Vltavou a Českého Krumlova. Závěrečná etapa zmapuje severovýchodní oblast kraje a potěší diváky v Třeboni, Jin-
dřichově Hradci a Červené Lhotě. Cílovým městem je Tábor, kde spanilá jízda skončí v neděli 31. července ve tři hodiny
odpoledne. 
Diváci mohou na cestách vidět kromě Lopraisovy Tatry také P. A. Barbiera s vozem
Hudson 27A vyrobeným roku 1912, Jiřího Krejsu s vozem Lagonda z roku 1933,
 Viliama Miklíka s vozem Aero 1000S z roku 1934, Ladislava Nováka s vozem Bentley
(1936), Jacquese Lessuera s Peugeotem 302 Darl Mat (1937), Vladimíra Kudrnu se
Škodou Popular (1939) nebo Jiřího Lukeše s vozem Alvis TD 21.
Součástí projektu organizovaného společností International Sports Marketing a pod-
porovaného agenturou Czech Tourism a Hospodářskou komorou České republiky jsou
také doprovodné programy při  zastávkách na trase, jejichž cílem je upozornit návštěv-
níky na turisticky atraktivní místa. Z Trofeo Niké Bohemia 2011 vznikne také dokumen-
tární film a CD fotobanka mapující jízdu historických vozidel  Jihočeským krajem. 

Informace o cestě naleznete na oficiálních stránkách projektu www.trofeonike.cz
a www.kudyznudy.cz. Aktuální informace pak na partnerských webech www.hkcr.cz,
www.impuls.cz, www.iregiony.cz, www.e-Veteran.cz, www.loprais.cz a samozřejmě
na stránkách Jihočeského kraje www.kr-jihocesky.cz a webech partnerských měst
a památek v čele s Českými Budějovicemi  www.c-budejovice.cz a www.npu.budejovice.cz.

Zdroj: archiv Trofeo Niké Bohemia (4 ks)



Jiří Mádl,
student vysoké školy a herec
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Osobnost
Jméno: Jiří Mádl
Narozen: 23. října 1986 v Českých Budějovicích
Mádl absolvoval Biskupské gymnázium J. N. Neumanna
v Českých. Nyní studuje Sociální a masová komunikaci
na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze, v roce
2007 neuspěl u zkoušek na FAMU. Do roku 2003 hrál
v Českých Budějovicích hokej, pak si zlomil ruku. V té
době se přihlásil na casting k filmu Snowboarďáci
(2004). Ten ho společně s Vojtou Kotkem katapultoval
mezi mladé herecké talenty českého filmu. V dubnu
2010 vystoupil v klipu určeném pro mládež „Přemluv
bábu a dědu, ať nevolí levici,“ který zvedl vlnu vášní
a stal se tématem polemiky na stránkách osobních blogů.
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Rozhovor

Od „debutu“ ve Snowboarďácích přibyla ve
Vaší filmografii pěkná řádka filmů. Jak se Vám
daří skloubit herectví a studium vysoké školy?
Máte ještě čas na své přátele nebo koníčky?
No těžko, ale snažím se. Dělám spoustu dalších věcí kolem,
třeba hokej, fotbal, a taky rád chodím pít s mojí „Šlemgruppe“,
ale to bych asi říkat neměl, že? Ale když řeknu, že pijeme
mléko, tak to výchovné být může...

Podle čeho si vybíráte role? 
Kritéria jsou různá. Někdy podle režiséra, někdy podle scé-
náře, někdy podle role samotné, fakt se to liší. S filmy je to
jako se ženami. Člověk nemůže bejt ve všech, ale je třeba
pokusit se o to bejt v těch dobrejch.

Jakou roli byste odmítl?
Blbou.

Na který film vzpomínáte nejraději?
Na všechny, kde jsem hrál, a jinak na ty, které mě pronesly
životem... Vinnetou, Superman, Ať žijí duchové, Sám doma,
Forrest Gump, Prci, prci, prcičky, Chicago, Věčný svit ne-
poskvrněné mysli, Klub rváčů, Životy těch druhých, Kurs
negativního myšlení.

V letošním roce jste natočil filmy Konfident
a Probudím se včera, jaké v nich máte role? 
To jsou dva naprosto odlišné filmy. Konfident je skutečný pří-
běh agenta Stb a Probudím se včera je zase naprostá fikce,
kterou si spousta lidí ale už určitě mnohokrát představovala.
Vrátit se pár let zpátky a něco napravit. U Konfidenta jsem
začal mít psychické problémy a bez prášků na spaní jsem
skoro nemohl spát a u Probudím se včera jsem každý den
velmi uvolněný a natáčení si užívám.

Jiří Mádl (24) nemá o herecké příležitosti nouzi. Před nedávnem dokončil film „Kon-
fident“ a na začátku letních prázdnin se přesunul k malebnému zámku v Ploskovi-
cích, kde společně s režisérem Miloslavem Šmídmajerem a filmovým štábem zahájil
natáčení netradičně pojaté studentské komedie Probudím se včera.

Kvůli dalšímu filmu Čtyři slunce režiséra
Bohdana Slámy jste musel radikálně změnit
účes. Jak se Vám jako „pankáči“ žilo?
Mně dobře, lidem kolem mě moc ne.

Před časem jste si vyzkoušel také prkna, která
znamenají svět, v Divadle na zábradlí. O jakou
roli se jednalo? 
Už jsme derniérovali. Hrál jsem roli herce Parchy, kterej se
vydá s neznámou Dzinou na drogový tah napříč Polskem.
Krásná to látka. Navíc se skvělou Teresou Brannou z Jiho-
českého divadla.

Vnímáte nějaký rozdíl mezi hraním v divadle
a ve filmu?
Je to pořád herectví. Jen divadlo se hraje chronologicky
a pro skupinu lidí, film na přeskáčku a pro kameru nebo dvě.

Jaká je Vaše vysněná filmová role?
Takovou nemám.

A herecký vzor?
Leonardo DiCaprio, Javier Bardem a Gael García Bernal.

Před sebou máte studium v zahraničí…jaký
obor budete studovat a proč právě New York
Film Academy? 
Už jsem tam byl a byl jsem moc spokojený. A New York mě
zas nabije na léta dopředu.

2 3
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Zdroj: 1 (www.jirimadl.com), 2 (autor Jiří Ráček), 
3,4 (www.jirimadl.com)
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Novostavba Zemědělské fakulty bude umístěna v těsném
sousedství současných objektů, s nimiž utvoří ucelený kom-
plex naplňující požadavky pro výukovou a výzkumnou činnost.
Třípodlažní objekt postavený na půdorysu písmene Y vyroste
místo pavilonu mechanizace v sousedství zootechnického
pavilonu. Budova s plochou střechou a prosklenými částmi
atrií bude mít celkovou užitnou plochu 4 800 m2. Významnou
přidanou hodnotou projektu je unikátní pojetí environmentál-
ního konceptu budovaného objektu, který umožní výrazné
úspory energií při jeho budoucím provozu. Letos v červnu
byl zahájen projekt týkající se výstavby objektu Zemědělské
fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod. Pavilon Přírodově-
decké fakulty vyroste v nezastavěné části areálu univerzity
v těsném sousedství objektů Přírodovědecké fakulty a labo-
ratoří Biologického centra AV ČR, v.v. i. Stavba s půdorysem
písmene H bude sestávat z jednoho podzemního a tří nad-
zemních podlaží o celkové užitné ploše objektu 4 750 m2.
Budou v něm umístěny jak specializované laboratoře,
 odborná pracoviště, přednáškové sály a učebny včetně
technického a hygienického zázemí, tak společné prostory
provozu fakulty a studovna, jež budou navazovat na centrál-
ní dvoranu v 1. NP. Výstavbou nových objektů a pořízením
špičkového zařízení získají fakulty zázemí pro realizaci

 experimentální výuky, která je velmi důležitá pro propojení
magisterského a především doktorského studia s výzkumem
a praxí. Vlastní realizace projektu Přírodovědecké fakulty
 byla zahájena letos v květnu. 

Na financování stavby se významně 
podílí Evropská unie
Finance na výstavbu budovy Zemědělské fakulty získala
Jihočeská univerzita z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace. Náklady na stavbu bu-
dou v celkové výši maximálně 295 milionů korun, přičemž
podíl prostředků Unie přesahuje 250 milionů Kč. Také výstav-
ba objektu Přírodovědecké fakulty bude financována přede-
vším z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České
republiky prostřednictvím Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace, a to v celkové výši maximálně 363 mi-
lionů korun, Evropská unie na stavbu přispěje minimálně
308 miliony korun. 
„Realizace těchto projektů, jak pro Přírodovědeckou fakultu
a Zemědělskou fakultu, tak pro projekt CENAKVA, přispěje
výrazně rozvoji magisterského a doktorského studia s vaz-
bou na zapojení studentů do výzkumných úkolů. Společ-

Jihočeská univerzita
získala dotace na výstavbu nových objektů

Moderní posluchárny, učebny, laboratoře s novým přístrojovým vybavením, pracovny
pedagogů a doktorandů, velkorysé prostory technického a provozního zázemí. Na
 takové podmínky se již za tři roky mohou těšit studenti Přírodovědecké a Zeměděl-
ské fakulty a také studenti Fakulty rybářství a ochrany vod. V kampusu Jihočeské
univerzity ve Čtyřech Dvorech totiž do podzimu 2014 vyrostou dva nové objekty.
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ným úsilím vedení zúčastněných fakult, rektorátu a MŠMT
jsou tak naplňovány priority obsažené v Investičním pro-
gramu  Jihočeské univerzity pro roky 2010–2015. Vedení Ji-
hočeské univerzity vytváří a zajišťuje podmínky a opatření
pro splnění těchto náročných akcí,“ uvedla rektorka Jiho-
česká univerzity prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.
Díky vybudování nových výukových a výzkumných kapacit
vzniknou odpovídající prostory pro rozvíjející se fytotech-
nické obory, které jsou nyní umístěné v objektu Ekonomic-
ké fakulty, dále by mělo dojít k posílení kvality magisterské-
ho a doktorského studia v biotechnologických a technic-
kých oborech, jejichž rozvoj je přímo závislý na vytvoření
ucelených diagnostických a měřicích pracovišť, resp. labo-
ratoří s moderním přístrojovým vybavením apod. Dostateč-
nými výukovými prostory bude disponovat také atraktivní
a dynamicky se rozvíjející obor  Rybářství ve všech stup-
ních studia. Budovy zajistí adekvátní podmínky pro rozvoj
nově plánovaných doktorských oborů náročných na labora-
torní prostory a špičkové laboratorní  vybavení, jako jsou
ochrana vod, fytotechnické a biotechnologické obory,
ochrana rostlin a agroekologie a další. Ve vznik-lých pro-
storách se budou vyučovat obory, jež lze rozdělit do tří od-
borných okruhů: experimentální biologie, chemie a fyzika.
Zavedením nebiologických oborů se v regionu umožní roz-
voj jediné vzdělávací instituce, jež bude schopna vzdělávat
 odborníky v chemických, fyzikálních, fyzikálně technických,
matematických a informatických disciplínách v interakci
s biologickými obory, a to na vysokoškolské úrovni s úzkou
vazbou na výzkumné aktivity. Plné zprovoznění vzděláva-
 cího objektu Přírodovědecké fakulty je naplánováno k datu
30. 10. 2014, komplex Zemědělské fakulty a Fakulty rybář-
ství a ochrany vod bude studentům k dispozici o měsíc
později.
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Most přes Malši je předmětem bouřlivých sporů již několik let,
vedení radnice totiž v červnu 2008 přislíbilo, že nová stavba
bude sloužit stejným účelům jako původní lávka.  Zanedlouho
po otevření ale radní změnili územní plán a umožnili vjezd ta-
ké automobilům. Magistrát tím chtěl ulevit přetíženému systé-
mu v době, kdy se opravovala Mánesova ulice. S tímto roz-
hodnutím se ale nechtěli smířit místní občané, dlouhodobě
proti němu vystupovala i sdružení Calla a Jihočeské matky.
Obyvatel Jan Veselý a občanské sdružení Modrý most se
 nakonec odvolali ke krajskému úřadu, který však rozhodnutí
magistrátu v říjnu téhož roku potvrdil. Tím ale kauza neskonči-
la, a spor proto putoval k další instanci – Nejvyššímu správní-
mu soudu. Ten uznal námitky občanského sdružení Modrý
most, že jej stavební úřad  neoprávněně vyloučil z některých
úředních jednání, a v květnu 2010 vrátil věc k novému projed-

Budějovická radnice
prohrála soud o Modrý most

Kdysi nová lávka pro pěší a cyklisty, později most pro automobilovou dopravu
v obou směrech a nyní opět místo, kam mají automobily vjezd zapovězený. Tak
 vypadá stručná historie takzvaného Modrého mostu, spojujícího ulice Matice škol-
ské a Marie Vydrové. Stavba u českobudějovické Polikliniky Jih, která byla po po-
vodních postavena na místě lávky pro pěší a cyklisty, je předmětem sporů již několik
let. Po dlouhých tahanicích nyní odpůrce provozu na mostě přes Malši vyslyšel
 Nejvyšší soud takže auta sem již oficiálně nesmí. Konec provozu to ale neznamená,
zákaz vjezdu totiž ne všichni řidiči respektují. Modrý most je totiž výhodnou zkrat-
kou,  automobily se díky němu vyhnou přetížené křižovatce ulic Lidická a Mánesova.
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Historie mostu
Modrý most je silniční most přes Malši v Českých
 Budějovicích, mezi Havlíčkovou kolonií a Lineckým
předměstím. Na místě původního přívozu byl v roce
1923 postaven dřevěný most, pojmenovaný podle pri-
mátora Svobody Svobodova lávka. V roce 1973 byl pro-
vizorně zpevněn ocelovou konstrukcí. Při povodních
v roce 2002 byl natolik poškozen, že byl na jeho místě
postaven nový most. 
Současný most byl postaven v roce 2003. Jde o ocelový
obloukový most typu Langerův trám s dolní mostovkou.
Délka mostu je 46,2 m, šířka vozovky 6,5 m a obou-
stranně jsou vně oblouků dvoumetrové chodníky. Most
byl původně určen pouze pro pěší a cyklisty, v roce
2007 byl upraven pro jednosměrný provoz automobilů,
později pro obousměrný, což vyvolalo řadu protestů
místních obyvatel. Přestože má most nosnost 22 tun
(výhradní 40 tun), je na něm povolen pouze provoz
 vozidel do 3,5 tuny. Pro most se ujal, díky modrému
nátěru, název Modrý most.
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nání. Dopravní odbor českobudějovického magistrátu musel
zrušit dodatečná řízení a vrátit provoz na mostě do stavu
z první poloviny roku 2008. „Jelikož bylo zrušeno stavební po-
volení vydané    17. června 2008, je kolaudační souhlas neplat-
ný a Modrý most mohou využívat pouze chodci, cyklisté
a složky integrovaného záchranného systému,“ sdělil tajemník
primátora Michal Bosák. Zástupce občanského sdružení Mod-
rý most Jan Veselý  se k současné situaci odmítl vyjádřit.

Radnice chce zažádat o dodatečné povolení
Jak se spor kolem Modrého mostu bude vyvíjet v budoucnu,
stále není jisté. V současné době totiž běží řízení o odstra-
nění stavby, do něhož se podle správních lhůt uvedených na
úřední desce může až do 26. března 2012 zapojit také veřej-
nost. Radnice zároveň shromažďuje podklady, aby zažádala
o dodatečné povolení. „Město odstraní formální chyby, to
jest pozve k jednání občanské sdružení, jehož stížnosti Nej-
vyšší správní soud vyhověl a podle zákona o životním
 prostředí jej uznal účastníkem řízení. Dále zadá zpracování
hlukové studie podle požadavku ministerstva zdravotnictví,“
popsal další činnost náměstek primátora Karel Calta. 
Ne všichni obyvatelé ale rozhodnutí Nejvyššího soudu vítají.
Mnoho řidičů si už na výhodnou zkratku zvyklo, most využívají
zejména ve špičkách, kdy je křižovatka ulic Lidická a Mánesova
téměř neprůjezdná. „Je to složité hodnotit,“ říká Milan Sova
z Havlíčkovy kolonie. „Jako řidič jsem zprůjezdnění Modrého
mostu určitě uvítal, je to zkratka, která mi ušetří mnoho
 času. Jako obyvatel dříve klidné Havlindy jsem ale skutečně
poznal, že se tady provoz výrazně zvýšil. Pokud by auta
přes most v budoucnu zase jezdila, měla by tam být třeba
omezená rychlost. Většina řidičů totiž tu předepsanou vůbec
nedodržuje.“   

Radnice chce most znovu otevřít
S uzavřením Modrého mostu nesouhlasí také primátor Juraj
Thoma. Podle Thomy se ještě víc zahustí doprava v přetíže-
ných přilehlých ulicích. „Zahájíme znovu všechna řízení po-
třebná k tomu, aby byl most znovu průjezdný i pro osobní
 auta,“ řekl Thoma. „Předpokládám, že to bude trvat několik
měsíců,“ domnívá se primátor. V novém povolovacím procesu
zřejmě město bude muset provést na mostě technická opatře-
ní ke snížení nadměrných decibelů – vybudovat kvalitnější
 vozovku, protihlukové zábrany nebo také jednosměrný provoz.
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Na pravém břehu Malše v Českých Budějovicích byl na
volném prostranství postaven v letech 1871 a 1872 roz-
sáhlý objekt Spolku budějovických Němců, který Němci
nazývali Deutsches Haus. Pro české obyvatelstvo to byl
Německý dům. Projekt byl zadán pražskému architektu
Ignáci Ullmannovi, který v té době stavěl v Praze zajíma-
vé novorenesanční budovy (např. Prozatímní divadlo,
Českou techniku, Českou spořitelnu aj.). Ullmannův pro-
jekt poněkud zjednodušil místní inženýr Carl Schmidt.
Objekt nemá sochy a vertikály typické pro pražskou novo-
renesanci.
V roce 1945 byl v domě zřízen krajský sekretariát KSČ
a název Německý dům byl změněn na Slovanský dům.
Ale nový termín se neustálil; asi proto, že současně byla
v provozu restaurace U Slovanů v ulici Na Sadech a ná-
zvy se pletly. Naopak se ujal název Stalinův dům, hovoro-
vě Staliňák. Po roce 1952 převzala dům armáda a nazva-
la ho Posádkový dům armády, později Dům armády. Voj-
sko drželo objekt do roku 1962, kdy jej dostala Osvětová
beseda a poté Park kultury a oddechu.

Armáda v domě pořádala např. taneční a čaje pro civilní
obyvatelstvo, zřejmě úspěšně, poněvadž lidový termín
„Armáďák“ byl a je tak silný, že přežil několik majitelů
a názvů domu a používá se hovorově dosud. Ještě ne-
dávno se dával do závorky i na pozvánky – Kulturní dům
Slávie (Armáďák). 
V současné době je Kulturní dům Slávie uzavřen. Magi-
strát města rozhoduje o tom, co s ním. Převažuje názor,
že by to měl být nadále kulturní dům města. Má velký sál,
malý sál, bývalou tělocvičnu, klubovny, restauraci a letní
scénu. Sídlilo zde Divadlo pro 111, Divadlo hudby, divadlo
ProVás, Divadlo poezie, orchestr Metroklub, soubor Úsvit,
hudební skupiny, kluby, fotografové a navíc  přes ulici stojí
Jihočeské divadlo a herecké domy (traduje se, že herci
jen přebíhali v kostýmech ulici).    
Dnes stojí Kulturní dům Slávie topograficky v centru měs-
ta, a tak má šanci být střediskem kultury města, jihu Čech
nebo, což se také navrhovalo, evropským domem.
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Reggae oživí náměstí
Jamajčan Pat Kelly s kapelou, Rastafidli Orkestra ze Slaného nebo jihočeští Fadzitulikistulan. Tyto a další kapely se mi-
lovníkům reggae i dalším návštěvníkům představí na Festivalu pozitivních vibrací, který se koná v sobotu 13. srpna od
16 hodin na náměstí v Českých Budějovicích. Festival organizuje známý českobudějovický klub Mighty Bar Velbloud.
Role moderátora se ujme pražský DJ a MC Selector Boldrik, o hudební doprovod mezi jednotlivými koncerty se postarají
DJové Jaquin Step & Jah Kub z kapely Pub Animals. Zábava na náměstí skončí úderem desáté hodiny večerní, ale fes-
tival se přesune do Mighty Baru Velbloud, kde se bude konat afterparty. 

Historie budějovických domů:
Dům kultury Slávie
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výzkumy. Bude to procházka historickým centrem se za-
stávkami u těch nejzajímavějších míst,“ uvedl Chvojka.
Návštěvníci uslyší, jak vypadalo osídlení Českých Budě-
jovic ještě před založením královského města, o výzku-
mech na Piaristickém náměstí a na nádvoří radnice či
 o průzkumu hrobky pod kostelem sv. Mikuláše. Archeo-
log přinese na ukázku i několik nálezů.

Procházka začíná vždy před budovou Jihočeského mu-
zea, vstupenky se prodávají na místě za 60 korun nebo
v předprodeji v českobudějovickém Turistickém a mapo-
vém centru. „V loňském ročníku byla průměrná návštěv-
nost 28 osob na jednu prohlídku. Věříme, že lidé budou
mít zájem i letos,“ řekl Marcel Goetz.

Poznejte 
Budějovice
za úplňku
Na netradiční prohlídku budějovických památek v měsíč-
ním světle můžete vyrazit při nejbližším úplňku, a to 13. 8.
Role průvodce se ujme archeolog Ondřej Chvojka. „Chtěl
bych návštěvníky seznámit s místními archeologickými

Horké latinskoamerické rytmy v podání venezuelské
skupiny Salsa Los Alegres, bubenická show kapely Ba-
tukatum nebo brazilští Rio Dance Show s karnevalovými
kostýmy s péry se představí 30. července na náměstí
Přemysla Otakara II. Přesně ve 14 hodin zde odstartuje
festival Rumba latina open aire Budwies 2011, na který
jsou všichni obyvatelé krajské metropole srdečně zváni.
Akci pořádá sdružení Nová Solnice, provozovatel klubu
Horká vana. Organizátoři využili možnost získat grant na
akce pořádané na budějovickém náměstí, a Jihočechům
se tak představí 3 taneční a 3 hudební skupiny, jejichž
aktéři mají kořeny v Jižní Americe. „V bývalé Solnici se
často tančilo, pořádali jsme například kurzy salsy, které
byly velmi oblíbené. V Horké vaně již nejsou, a nám se
po tancování stýská,“ říká organizátorka Radka Doležalo-
vá. „V dalších evropských městech jsou tyto  taneční ak-
ce již tradicí, například v Mnichově tančí tisíce lidí, velký
úspěch zaznamenali také pořadatelé ve Švýcarsku.
Chtěli jsme nabídnout podobnou příležitost také lidem
v našem městě,“ vysvětluje Doležalová. „Jižní Čechy jsou
vlastně také jižanský region, a teď to lidé můžou doká-
zat,“ usmívá se.
Na náměstí čekají návštěvníky kromě vynikajících inter-
pretů a temperamentních tanečníků také výborné koktejly
nebo stánky, kde si mohou nakoupit stylové oblečení. 
Na akci mohou bez obav dorazit také lidé, kteří tančit
neumí. Půl hodiny po zahájení je totiž připraven workshop
latinskoamerických tanců, který povedou rodilí tanečníci.
Akce na náměstí skončí ve 22 hodin, poté se zábava
přesune do Marty's klubu v KD Slavie, kde mohou lidé
tančit až do ranních hodin.

Budějovické náměstí 
se změní ve velký 
taneční parket
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Jihostroj posílí smečař z Venezuely
Téměř dva metry vysoký a 90 kg vážící smečař Andy Agustin Rojas Guevara v nadcházející sezoně posílí extraligový
 volejbalový klub Jihostroj České Budějovice. 33letý zkušený rodák z Caracasu loni hájil barvy španělského klubu CAI
 Voleibol Teruel. „Je vítězem španělské ligy,“ uvedl manažer českobudějovického klubu Zdeněk Scheichl. „Tento hráč má
dost zkušeností, neměl by chybovat, reference na něj byly výborné,“ dodal asistent trenéra Stanislav Pochop, který něko-
lik let působil právě ve španělské lize. S nadějí vyhlíží novou posilu také libero Jihostroje David Juračka. Slyšel jsem, že tento
hráč také dobře přihrává, a to je pomoc celému týmu. Doufám, že se osvědčí, neboť dobrého smečaře potřebujeme jako
sůl,“ říká Juračka.

Trenéra budějovického týmu trápí na začátku přípravy hned
několik zranění jeho svěřenců, kteří usilovali o své místo
v ligové sestavě. Po operaci ramene je Fernando Hudson,
artroskopii menisku má za sebou Jan Halama a naštípnutý
palec na noze vyřadil na tři týdny z tréninku i dalšího Brazilce
Sandra.
Problémy tak mají Jihočeši především na krajích záložní
formace, kde se v utkání proti Linci objevil trochu překvapi-
vě sparťanský fotbalista Jan Krob. „Sparta Honzu nechce,

my ho známe, tak jsme si ho chtěli teď v přípravě vyzkou-
šet. Máme týden na to, abychom se rozhodli nebo aby nás
on přesvědčil, že má na to, aby tady u nás zůstal. Je to také
trochu reakce na zranění Sandra. Nyní na ten post máme
Martina Jasanského, a kdyby třeba nastala nějaká další
komplikace, tak chceme být připraveni,“ řekl otevřeně trenér
Dynama.
Jan Krob ale není jedinou alternativou, nad kterou kouč
 Kotrba momentálně přemýšlí. „Tenhle post na levém kraji

A-tým 
Dynama 
se připravuje
na novou 
sezonu



17

Francouzské Stade Poitevin Poitiers, italské Bre Banca
 Lannutti Cuneo a německý Generali Unterhaching. Takové
 soupeře určil pro příští ročník Ligy mistrů budějovickému
 volejbalovému týmu VK Jihostroj vídeňský los. Při losování
nejprestižnější evropské klubové soutěže se volejbalisté
 Budějovic dostali až do čtvrtého losovacího koše. „Skupina
je těžká, máme v ní týmy z volejbalově nejvyspělejších zemí
Francie a Itálie. V této konkurenci je ale těžké si vybrat,“
 komentoval soupeře manažer jihočeského klubu Zdeněk
Scheichl, jenž se losování ve Vídni zúčastnil. „Soupeři jsou
hodně kvalitní, ale myslím, že se s nimi dá hrát. Pokusíme
se pro český volejbal vybojovat nějaké vítězství,“ dodal
Scheichl. „Naši soupeři nebudou jednoduchý oříšek,“ sou-
hlasí s manažerem také univerzál Radek Motys. „Los byl ale

budeme řešit buď Krobem, a nebo jabloneckým Danielem
Kocourkem, který se k týmu připojí po návratu Jablonce ze
soustředění v Jablonci. Navíc by měl přijet ještě další jeden
hráč,“ vypočítal trenér Dynama.
Jasné jsou již také první odchody ze současného týmu. „Ra-
kovan a Kaňák odejdou na hostování do Čáslavi. Chceme to
uzavřít tak, abychom měli do ligy připravených osmnáct hrá-
čů. Teď už potřebujeme, abychom mohli mužstvo nějak se-
hrát,“ řekl mimo jiné Kotrba.

Rozlosování volejbalové Ligy mistrů 
Skupina A: Maaseik, Iraklis Soluň, Izmir, CSKA Sofia

Skupina B: Zenit Kazaň, Lennik, Friedrichshafen, Zalau

Skupina C: Trentino, Kedzierzyn, Teruel, Partizan Bělehrad

Skupina D: Poitiers, Cuneo, Unterhaching, České Budějovice

Skupina E: Fenerbahce Istanbul, Novosibirsk, Innsbruck, Macerata

Skupina F: Belchatów, Tours, Lublaň, Budva

České Budějovice již znají 
své soupeře 
ve volejbalové 
Lize mistrů

přece jen o něco příznivější než předloni. Zřejmě nejvyrov-
nanější bitvu můžeme předvést s německým celkem Unter-
haching, kde nahrává vynikající slovenský hráč Braňo Skla-
daný, kterého známe z Kladna.“ 
Jihočechům se v předchozích ročnících Ligy mistrů vůbec
nedařilo, nevyhráli ani jeden zápas a nepostoupili ze základní
skupiny. Naposledy narazili v sezoně 2009/2010 na velikány
Dynamo Moskva, Olympiakos Pireus a italské Trentino, kteří
byli nad jejich síly. Jihostroj pro letošní sezonu výrazně posílil.
V Lize mistrů bude hrát 24 týmů z 16 zemí, soutěž odstartuje
v polovině října. Do play-off postoupí 12 týmů, o vítězi se
rozhodne v březnu. První utkání nového ročníku Ligy mistrů
sehrají svěřenci trenéra Svobody 17. listopadu na domácí
palubovce, kde přivítají celek z francouzského Poitiers.

Toho v dosavadní přípravě mrzí, že nemá v kádru žádné-
ho hráče, který by dokázal ostatní spoluhráče vyburcovat
k větší aktivitě. „Potřebujeme, aby byli hráči aktivní sami
od sebe, a ne aby čekali na pobídku z lavičky. Snažíme se
pochopitelně najít takového hráče, který je prostě takový,
aby svou aktivitou a bojovností ostatní hráče na hřišti
 vyhecoval k lepším výkonům. Je jasné, že když je na něja-
kém zápase hodně fanoušků, tak je trenér pak na lavičce
zbytečný, protože není slyšet,“ dodal trefně Jiří Kotrba.
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Český hokejový útočník Aleš Kotalík se po více než dvou letech vrací v NHL  do
Buffala. Dvaatřicetiletého rodáka z Jindřichova Hradce, kterému se v poslední
 době v zámoří nedařilo a část uplynulé sezony strávil na farmě Calgary v Abbots-
fordu, vyměnili Flames spolu s obráncem Robynem Regehrem a volbou v druhém
kole draftu v příštím roce za beka Chrise Butlera a forvarda Paula Byrona.
Kotalík v Buffalu, které jej draftovalo v roce 1998 v šestém kole, strávil své nejlepší
sezony v NHL. Působil tam od roku 2001 a v březnu 2009 byl vyměněn do Edmon-
tonu, kde dohrál sezonu. Pak podepsal jako volný hráč tříletou smlouvu s New York
Rangers na devět milionů dolarů. V únoru loňského roku jej získalo Calgary, ale tam
se mu podobně jako v Rangers nedařilo podle jeho představ. Nyní se vrací do klubu,
který jej jako hokejistu vychoval. „Dá se říct, že od doby, co jsem odešel z Buffala,
nemohu najít sám sebe jako hokejistu, a věřím, že mi návrat pomůže nejenom ke
sportovním úspěchům, ale vrátí mi zase chuť do hry,“ říká Kotalík.

Věřím, 
že v Buffalu 
zase najdu chuť 
do hry
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V zámoří hrajete již deset let. Po úspěšných
letech v Buffalu přišel přestup do New York
Rangers a následný odchod do Calgary.
V těchto týmech se Vám ale příliš nedařilo…
Své předchozí sezony jsem si rozhodně představoval jinak,
nejdříve přišel přestup z New York Rangers do Calgary, ale
tam, než jsem se stihl nějak představit nebo uvést, skončila
sezona. V dalším roce jsem se chtěl vrátit na pozice, které
jsem v předchozí sezoně ztratil, v kempu jsem byl totiž nej-
lepší střelec a vypadalo to, že si své místo vybojuju zpátky
a budu dávat góly. Bohužel jsem si ale v posledním příprav-
ném zápase před začátkem NHL smolně poranil oba vazy
v levém koleni, a to mě dlouhodobě vyřadilo ze hry. Léčba se
protáhla na tři měsíce, a tak jsem začal opět hrát až v polovině
prosince. Po návratu jsem už od trenérů nedostal prostor, na
hřišti jsem strávil málo času, a neměl jsem tak prakticky
   žádnou šanci se střelecky prosazovat. Tahle „nepozice“, kte-
rou jsem pak v týmu měl, vyústila v to, že mě dali k dispozici
dalším týmům NHL prostřednictvím takzvaného Waiver listu
a vzápětí mě poslali na farmu na předměstí Vancouveru,
kde jsem odehrál 25 zápasů. Bylo tedy jasné, že v organizaci
Flames už nemám budoucnost. Pak proběhl velký byznys
mezi týmy Buffala a Calgary, jehož součástí jsem byl také já,
a výsledkem je můj návrat do klubu, kde jsem začínal.

Jak se na působení v Buffalu těšíte? Znamená
pro Vás novou motivaci? 
Vracím se tam, kde jsem se svou profesionální kariérou
před 10 lety začínal, kde mě vychovali v hráče, kterým dnes
jsem. Pomohli mi k úspěchům, kterých jsem ve své kariéře
dosáhl. Opravdu si toho vážím a věřím, že navážu na to, kde
jsem skončil. Pro mě je to taková zvláštní sezona, možná
i poslední v mé zámořské kariéře, chci si ji proto hlavně užít.
Uvidíme, jak na tom tým bude, pro mě je to výzva, těším se
na lidi, se kterými jsem hrál, ale také na přátele, které jsem
si v tomto městě během sedmi let svého působení udělal.
Pokud měla nějaká změna proběhnout, je skvělé, že je to
právě Buffalo, místo, kde mě jako člověka a hráče znají a re-
spektují. Doufám, že se zapojím do hry a budu pro klub plat-
ným hráčem.

Má Buffalo v nadcházejícím ročníku vysoké
ambice? Už víte, s jakými hráči se budete v Sabres
potkávat na ledě? Hraje tam někdo zČechů?
V Buffalu teď proběhly velké změny, má nového majitele,
olejového magnáta, který chce do hokejového klubu dát velké
množství peněz. Samozřejmě má také odpovídající ambice,
rodí se tady poměrně hodně zajímavý tým. Hráči se za ty
dva roky částečně obměnili, ale jádro klubu je stejné, stále
je tam spousta hráčů, se kterými jsem kdysi hrál a vyrůstal
jsem mezi nimi. Českých hokejistů tam kdysi bylo hodně,
například Venca Varaďa nebo Láďa Špaček, dnes tam již
 není žádný Čech, ale hraje zde Rakušan s českými kořeny
Thomas Vanek nebo Slovák Andrej Sekera. 

Na novou sezonu se připravujete v Českých
Budějovicích… Jak vypadají Vaše tréninky? 
Máme tréninkovou skupinu s kluky, kteří hrají v Rusku nebo
v NHL, jako třeba Martin Hanzal, Milan a Zbyněk Michálkové

nebo Jirka Novotný. Již od června se připravujeme pod
 vedením trenéra Dana Fekla, trénujeme v posilovně u Pou-
zara i venku. Příprava se skládá z několika cyklů, nejdříve je
nutný silový trénink, pak nastává rozvoj výbušnosti a síly.
Tréninky se postupně mění, tak jak se blížíme k nástupu na
led. Je to zabíračka, projevuje se také věk. Tréninky, které
jsem absolvoval před deseti lety, mě už dneska docela
zmáhají.

Kdy se chystáte na led?
Obvykle chodíme na led koncem července, letos to bude  
24. července. Máme takovou směs hráčů z Evropy, amatérů
i kamarádů, je to určitě dobrý začátek, člověk si zase na led
pomalu zvykne. V srpnu jsem vždycky byl zvyklý připravovat
se s kluky z Mountfieldu, trenéři a vedení mi to umožnili
a věřím tomu, že to tak bude i v tomto roce. Teď jsem v ta-
kové fázi, že se na led zrovna moc netěším, možná je to
ale dané tím, že mě v minulých sezonách provázela taková
smůla, která mi pak bere chuť do hokeje. Léto je vždycky
takové příjemné, člověk si ho tím ledem nechce kazit, ale
vím, že to jinak nejde, jinak by nebyla šance se na tu sezonu
připravit. 

  Vedení budějovického klubu usilovalo 
o Váš návrat na jih Čech. Je již jasné, že letos
Vás budějovičtí fandové ještě neuvidí, ale co
v příštích sezonách? 
K Budějovicím jako městu a budějovickému hokeji mám
 pozitivní vztah a kontakty s vedením probíhají neustále.
Rád bych se sem jednou vrátil, to už jsem řekl několikrát,
a jestli to bude už po téhle sezoně, která může být má
 poslední v NHL, nebo ještě o chvíli později, to ukáže čas.
Ale rozhodně bych se vrátit chtěl a přispět k nějakému
úspěchu zdejšího klubu, protože tady to město i celkově
region sportem žijí a hokej tady má obrovskou tradici, lidé
ho mají rádi. Myslím si, že klub si zaslouží, aby se po letech
vrátil zase na výsluní.
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Agresor skončil v rukou
českobudějovických kriminalistů
Výtržnictví, ublížení na zdraví a krádež má na kontě 20letý muž z Českobudějo-
vicka. Podezřelý muž v prosinci loňského roku na náměstí Přemysla Otakara II.
v Českých Budějovicích po předchozích verbálních útocích fyzicky napadl tři
osoby – dva muže (21, 22 let) a 18letou dívku. Mladší z poškozených mužů
v důsledku napadení skončil s lehkým zraněním v českobudějovické nemocnici.
Trestného činu výtržnictví se podezřelý muž dopustil již v minulosti, kdy byl za
své nezákonné jednání pravomocně odsouzen a potrestán. Zřejmě se ale
 nepoučil. V průběhu dalšího prověřování navíc vyšlo najevo, že má podezřelý
muž na svědomí i krádež mobilního telefonu. Telefon odcizil na zastávce MHD
v Nádražní ulici v Českých Budějovicích 21letému muži. Způsobil tak škodu
nejméně za 2 600 korun. Zpytovat svědomí bude nyní před soudem. 

Lidé zaplatili miliony korun,
auta ale nedostali
Téměř čtyři a půl milionu korun 
vylákali 33letý Tomáš H. a 24letý 
Vladimír P. z důvěřivých klientů. Jako 
zástupci společnosti Soli Trade 
zprostředkovávali prodej luxusních
vozidel – Mercedes Benz, Volks-
wagen, Volvo, Audi nebo Škoda.
Podvodníci vybírali finanční zálo-
hy poté, co si poškození u nich 
vybrali vozidlo, které mělo jít do 
aukce pořádané významnou dražební
společností Naxos a po vydražení se mělo
dostat do rukou poškozených. Podvodníci si necha-
li posílat peníze na svůj bankovní účet s příslibem, že 
automobil bude určitě vydražen ve prospěch zákazníka. K žádné
aukci ani předání vozu ale nedošlo. Peníze, které od kupců získali jako 
zálohu, shromažďovali na vlastním bankovním kontě.
Jihočeští kriminalisté ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie v minulých dnech oba falešné
prodejce zatkli. Tomáš H. je obviněný ze zločinu podvodu, Vladimír P. se bude zpovídat z přečinu podvodu formou spolu-
pachatelství. Jihočeští kriminalisté nyní vyzývají další poškozené nebo svědky, kteří s oběma podvodníky byli v obchodním
styku, aby kontaktovali kriminální policii na čísle 974 221 478 nebo vyšetřujícího kapitána Romana Trhlíka na čísle
777 934 154, případně volali tísňovou linku 158.

Mladík
okradl 
důvěřivého
příbuzného
Více než 45 tisíc korun neoprávněně
vybral z bankomatu 19letý mladík. Pla-
tební karty a PIN k nim získal v bytě
svého 60letého příbuzného. Čtyřdvor-
ští policisté však velmi dobrou opera-
tivní činností podezřelého vypátrali
a usvědčili. „Věc se nyní řeší ve zkrá-
ceném přípravném řízení, do čtrnácti
dnů se o trestu rozhodne u soudu,“
uvedl tiskový mluvčí Milan Bajcura.

Muž nakupoval
bez peněz, zadržela jej police
Balení bavlněných ponožek a dvě mražené pizzy si chtěl z českobudějo-
vického obchodního centra bez placení odnést 21letý muž. Zboží si uvnitř
prodejny schoval pod bundu a poté se snažil projít přes pokladnu, kde si
ho ale všiml pracovník ochranky.  Přivolaní policisté si nenechavce pře-
vzali. Při následné lustraci vyšlo najevo, že muž již byl v posledních třech
letech za podobný skutek trestán. Muž byl předveden na Obvodní oddě-
lení policie České Budějovice, kde si vyslechl sdělení podezření ze spá-
chání přečinu krádeže.
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Muži přistál 
na hlavě půllitr
Ranou do hlavy skončila hádka 50leté ženy z Českobudějo-
vicka a 38letého muže ve zlivské restauraci. Výtržnice nako-
nec muže udeřila prázdným půllitrem do hlavy a způsobila
mu tržnou ránu na levém spánku. Následně z místa činu
utekla. Celý incident sledovala téměř plná restaurace hostů,
kteří policistům podali svědectví. Žena si minulý týden
 vyslechla sdělení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví.
Do čtrnácti dnů se tak dostane před soud.

Mladík má na kontě krádeže
a výrobu pervitinu
Vloupání, krádež a nedovolenou výrobu drog má na
svědomí 24letý mladíka z Budějovicka. Začátkem května
vnikl se svým o dvanáct let starším komplicem do areálu
firmy v Hrdějovicích a odnesl odtud 11 metrů měděného
kabelu. „Později se společně vloupali i do garáže v Bla-
hoslavově ulici, kde sebrali kovové trubky a nářadí, a do
firmy v Hluboké, odkud si rovněž odnesli nářadí,“ po-
psala budějovická policejní mluvčí Regina Tupá. Škoda,
kterou po sobě zloději zanechali, dosahuje 134 tisíc ko-
run. V průběhu dalšího vyšetřování pak vyšlo najevo, že
mladší z pachatelů navíc od roku 2009 vyráběl pervitin,
který pak distribuoval  dalším osobám. Nyní už zpytuje
svědomí v cele a byl podán návrh na jeho vzetí do vazby.
Trestní stíhání 36letého muže je vedeno na svobodě.

Noční požár
zničil výrobní halu
v Litvínovicích
Ničivý požár zachvátil zkraje července výrobní halu
v Litvínovicích. Místo rychle zajistili příslušníci Hasič-
ského záchranného sboru Jihočeského kraje. Hasiči
požár během noci lokalizovali a v ranních hodinách
zcela uhasili. Při záchranných pracích nedošlo k ohro-
žení zdraví a životů dalších osob. V dalších dnech na
místo vyjeli specialisté Odboru kriminalistických technik
a expertíz, kteří provedli zajištění předmětů, které by
měly osvětlit příčinu požáru. Majitelé objektu vyčíslili
škodu na bezmála 15 milionů korun.

Nepoučitelný
zloděj 

pokoušel štěstí
Dokonce dvakrát v jeden den se 30letý zloděj z Českých
Budějovic vydal na nákup drogistického zboží v obchodním
centru v Nádražní. Poprvé uložil krém do batohu a prošel
přes pokladní zónu. Jeho počínání však monitorovali pra-
covníci bezpečnostní agentury, kteří  povedeného „nakupují-
cího“ zadrželi a na místo přivolali policisty. Nepoučitelný
 zloděj se ale ještě jednou vrátil na místo činu. Scénář večer-
ního „nákupu“ byl stejný, a tak opět skončil v rukou českobu-
dějovických policistů. Na policejní služebně si 30letý muž
vyslechl podezření ze spáchání přečinu krádeže. Jak se
později ukázalo, měl problémy se zákonem už v minulosti.
Za obdobnou majetkovou trestnou činnost byl totiž v uplynu-
lých třech letech pravomocně odsouzen a potrestán. V pří-
padě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody v délce
trvání šesti měsíců až tří let.

Za neodvedené daně 
hrozí muži 
tři roky vězení
Podvodné jednání 32letého jednatele jedné z firem ob-
jasnili policisté specializující se na hospodářskou krimi-
nalitu. Muž totiž záměrně neodváděl povinné platby za
své zaměstnance.
Šlo o zákonem dané dávky pojistného na sociální zabez-
pečení a zdravotní pojištění a zálohy na daň fyzických
osob. „Tyto finanční prostředky určené pro konkrétní
platby byly přitom zaměstnancům z mezd řádně strhá-
vány. Muž tak způsobil celkovou škodu okolo 70 tisíc
korun. Nyní čelí trestnímu stíhání pro podezření ze
spáchání přečinu neodvedení daně, pojistného na so-
ciální zabezpečení a podobné povinné platby,“ uvedla
mluvčí policie Regina Tupá. V případě prokázání viny
hrozí podezřelému trest odnětí svobody v délce trvání
až tří let.
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Vzpomínky

na Afriku

Tunisko

Čočková polévka
s česnekem
INGREDIENCE
• 400 g loupané půlené čočky 
• 2 l slepičího vývaru  • 3 cibule • 2 rajčata 
• 4 stroužky česneku • 2 polévkové lžíce másla 
• 1 lžička soli • na špičku nože černého  pepře 
• 2 lžičky mletého římského kmínu

POSTUP: Čočku přebereme a vypereme. Slepičí vývar při-
vedeme ve velkém hrnci k varu. Cibuli oloupeme, 2 cibule
rozčtvrtíme, třetí nakrájíme na malé kostičky. Rajčata olou-
peme a rozčtvrtíme. Česnek oloupeme a nakrájíme nahru-
bo. Čočku se čtvrtkami cibule, rajčaty a česnekem vhodíme
do vařícího vývaru a vaříme při mírné teplotě 45 minut do-
měkka; pokličku přitom necháme mírně odklopenou. V pánvi
rozpálíme ½ polévkové lžíce másla a za stálého míchání na
něm necháme zhnědnout kostky cibule. Polévku scedíme
přes síto, ještě jednou ohřejeme, okořeníme solí, pepřem
a římským kmínem. Krátce před podáváním přidáme do po-
lévky zbylé máslo a osmahnutou cibuli. Můžeme podávat
s plátky citronu.

Guinea
Kuře v arašídové
omáčce
INGREDIENCE
• 1 kuře (asi 1,5 kg) • 2 lžičky soli  
• 4 bobkové listy • 3 cibule • 6 rajčat 
• 1 malá konzerva rajčatového protlaku (70 g) 
• 250 g arašídového másla 
• na špičku nože soli a bílého pepře     

POSTUP: Kuře omyjeme, rozporcujeme na 8 dílů a se
solí a bobkovým listem vaříme ponořené ve vodě a při-
kryté při mírné teplotě přibližně hodinu a půl doměkka.
Cibuli oloupeme a nakrájíme nahrubo. Rajčata oloupe-
me, nakrájíme na kousky a rozmixujeme s cibulí a raj-
čatovým protlakem na pyré. Porce kuřete vyjmeme z vý-
varu a udržujeme teplé. Z kuřecího vývaru odměříme
¾ l a procedíme do jiného hrnce. Přidáme rozmixované
pyré a necháme 10 minut povařit v otevřeném hrnci.
Hrnec odstavíme ze sporáku a po lžících vmícháme
sněhovou metlou arašídové máslo. Omáčku povaříme
při mírné teplotě dalších 10 minut, osolíme, opepříme
a vložíme do ní kuřecí maso. Podáváme s vařenou rýží.

Egypt

Pomerančové koblihy 
s medem
INGREDIENCE
Na těsto: 4 vejce  • 4 polévkové lžíce oleje   
• 4 polévkové lžíce pomerančové šťávy    
• nastrouhaná kůra z jednoho pomeranče
 • 50 g cukru  • 375 g polohrubé mouky  • 1 balíček
prášku do pečiva
Na medový sirup: 400 g cukru  • šťáva z jednoho 
citronu  • 1 šálek medu  • 500 g tuku na smažení

POSTUP: Vejce ušleháme s olejem, pomerančovou
šťávou, kůrou a cukrem do hladké směsi. Prosejeme
mouku s práškem do pečiva a polévkovou lžící vmícháme
do vaječné směsi takové množství mouky, aby vzniklo
měkké, ale tvárné těsto. Těsto necháme přikryté 30 minut
v klidu. Na sirup smícháme cukr, 3/8 l vody a citronovou
šťávu, necháme povařit, po rozpuštění cukru necháme
ještě 5 minut vřít. Vmícháme med a sirup, mírně vaříme
dalších 5 minut, poté sirup udržujeme teplý. Tuk na sma-
žení rozpálíme na 180 stupňů. Z těsta vytvarujeme 10
zploštělých koblih. Do středu každé koblihy vytlačíme
díru. Smažíme v horkém tuku po 2 koblihách 2–3 minuty
z každé strany, dáme na savý papír, necháme okapat
a udržujeme teplé. Koblihy potom několikrát propíchne-
me dřevěnou špejlí, namočíme v teplém sirupu a ihned
podáváme.
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7 6 3
9 4 2
5 6 2 4

1 3 8 7

5 4 9 1
5 4 9 2

7 8 5
4 2 1

9 2
1

8 9 3
7 6

1 2 7 8
3 1 5

6 9
6 3 2 7

2 8 4

5 8
6 3 9

3 9 2
2 6 3

4 6 7
9 6 5

7 8 1
8 1 5

4 3

2 4 9
4 3

3 4 7
9 7 8 6

8 2 1
5 1 6 2

1 6 5
4 3

9 8 6

8 5
4 6 5 1
9 1 4
6 2

2 9 1
7 1 3

9 7 3

  8 4 7

9 1 7
1 5
3 5 4

7 1 4 2
8

1 6 3 7
2 1 8

5 3
8 7 6

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

1 Vodní hlodavec
2 Občan
3 Druh firmy
4 Sloven. Toník
5 Krymský přístav
6 Namlátit
7 Číslovka
8 Revolver
9 Hlasité kroky

10 Matka
11 Strojírny v Brně
12 Soused Moravana
13 Kyslík. sloučenina
14 Jenž
15 Amer. velkoměsto
16 Ostravský revír
17 Zn. něm. motocyklu / Léta
18 Jamajská hudba
19 Renesance
20 Chlapák / Prostředek
21 Textilní rostlina / Ostří
22 První část tajenky
23 Ludolfovo číslo
24 Vašinkovy iniciály
25 Mládě lichokopytníka / Kožní maz
26 Dámský klobouk / Besídka
27 Známý bajkař / Jeskyně
28 Asi / Číslovka
29 Španěl. žen. jméno / Nevoják
30 2. osoba / Kontakt
31 Odpočinek / 

Dívky stejného jména
32 Táta
33 Diakritické vlnovky / Angl. spoje
34 Drancování / Tmavá
35 Tuhá tkáň
36 Pokaždé

37 Stavení se studnou
38 Uzlový tel. obvod / Formulář
39 Švédský akad. slovník (zkr.) /

Výnosy
40 Krátké vlny / Zpěv
41 Druhá část tajenky
42 Tržiště
43 Krátká sukně / Vyhynulý kůň
44 Den v týdnu / Hloupě
45 Chem. droga / Soulad
46 Kabriolet Audi
47 Léčka / Pohřební hostina
48 Bláboly / Úžera
49 Květenství / Využívat židli
50 Klepetáč
51 Sportovní loď / Angl. dveře
52 Název hlásky / Kainův bratr
53 Skandin. aerolinie/ 

Zvětšovací sklo
54 Zpěvák skup. Elán
55 Angl. číslovka
56 Středověké sídlo
57 Halucinogen / Vidiny
58 Zmrzlá voda / Paseka
59 Rokycanská SPZ / Zlořečit
60 Třetí část tajenky / 

Franc. mluv. člen
61 Zpěvná slabika
62 Zájmeno
63 Předložka
64 Důchody
65 Název hlásky
66 Kočkovitá šelma
67 Chem. zn. hliníku
68 Zaseknout

69 SAOL; sebil; sebum; tildy; TT

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 6/2011

Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.); římský filozof, přírodovědec, básník, politik: 
„Ten, kdo udělal dobrý skutek...“ (dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 6/2011: ...lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.


