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Milí čtenáři,

srpen byl na zajímavé události opravdu bohatý.

 Budějovice se bavily, jak se na léto sluší. A že jim

k tomu občas spadlo na hlavu pár kapek? To „jiža-

nům“ nevadilo.  Na náměstí jsme si tak mohli zatan-

čit salsu, vlnit se v rytmu reggae nebo si vychutnat

parádní jazzové kousky v podání špičkových umělců.

Všem lidem, kteří se o tyto skvělé akce zasloužili,

patří velký dík. Organizace jim dala určitě spoustu

práce a my jen přišli, jak se říká, „k hotovému“. Letní

zábava ale ještě nekončí. Na vážnější notu se můžete

naladit při Hudebních slavnostech Emy Destinnové,

jejichž 22. ročník právě odstartoval. Uctít slavnou

 jihočeskou rodačku přijedou i umělci z italské La

Scaly a slyšet jejich výkony bude nepochybně velký

zážitek. 

Aby hvězd na budějovickém nebi nebylo letos v létě

málo, sjeli se do našeho města čeští volejbaloví

 reprezentanti, kteří se zde připravovali na nadchá-

zející evropský šampionát mužů. Sportovní fanoušci

tak měli možnost v českobudějovické Sportovní hale

zhlédnout dva přípravné zápasy s výběrem Kanady

a radovat se z výhry českých volejbalistů.

V srpnovém čísle si můžete přečíst také rozhovor

s veterinářkou Kateřinou Pokornou, která v krajském

městě provozuje mobilní veterinární službu, a tak

hned máte o starost méně. Kdyby vašeho miláčka

na výletě píchla vosa, stačí zavolat a pomoc je na

dosah. Nebojte se zvednout telefon, i když se nám

často zdá, že naši zvířecí přátelé, kteří „už už pro-

mluvit“, říct, co je bolí, bohužel neumí.

Málo starostí a hodně zábavy!
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Třebotovičtí
dostanou nová světla
Celkem pět nových stožárů veřejného osvětlení během
srpna dostane komunikace v Třebotovicích, kde dosud světla
chyběla. „Město tak vyhovělo požadavkům tamních obyvatel
a veřejné osvětlení doplní,“ uvedl náměstek primátora Kamil
Calta. Náklady na tuto akci jsou 264 562 korun. Město také
na základě podnětu z jednání územní komise překontroluje
stav založení stávajících stožárů. Stožáry budou odkopány,
odborníci prověří stav jejich založení a případné závady
budou odstraněny.

Jediný pozemek
komplikuje výstavbu
Zanádražní
komunikace
Výstavbě čtvrté etapy Zanádražní komunikace v jiho-
české metropoli brání jediná, dosud nevykoupená ne-
movitost – bývalá výměníková stanice, kterou současní
majitelé užívají jako garáž. Dva znalecké posudky
 nemovitosti zhotovené na žádost města se pohybují
 kolem částky 350 tisíc korun, majitel oponuje posudky,
které se blíží částce 900 tisíc. 
„Měli jsme možnost odkoupit nemovitost za 750 tisíc,
na tuto částku by přistoupila i druhá strana, ale rada
města rozhodla, že tak neučiníme, a pověřila mne dál
jednat. Zahájíme proto proces vyvlastnění,“ uvedl první
náměstek primátora Miroslav Joch. „Zřejmě budou roz-
hodovat soudy a třeba budeme nemovitost kupovat za
700 nebo 800 tisíc, třeba to koupíme za 400. Určitě
 bychom se neměli blížit k ceně 900 tisíc korun,“ vysvět-
lil situaci Joch. „Se všemi vlastníky jsme se nějakým
způsobem domluvili. Město se nemůže o cenách doha-
dovat,“ řekl náměstek. Rada města chce tímto postu-
pem zabránit spekulacím při výstavbě další etapy
 Zanádražní komunikace. 
Zarážející je také velký rozdíl v posudcích. „Vedli jsme
diskusi o tom, jestli oslovit nějakou komoru soudních
znalců, která by nám dokázala rozklíčovat, proč dva
znalci dají cenu takovou a dva znalci dají více než dvoj-
násobnou. Možná se obrátíme na komoru soudních
znalců,“ řekl Miroslav Joch. 
Sporný objekt byl v minulosti vlastnictvím teplárny.
„Před několika roky současný vlastník nemovitost kou-
pil, ale údajně zaplatil částku 80 tisíc. Výměníková sta-
nice mu slouží jako garáž, a kdyby si chtěl postavit
 novou, tak určitě ho to bude stát nějaké peníze, ale
jsem přesvědčený, že by se cena neměla pohybovat
okolo 900 tisíc korun,“ dodal Joch.

Český statistický
úřad zkoumá
vzdělávání dospělých
Sto náhodně vybraných domácností v Českých Budějovi-
cích navštíví do 15. prosince speciálně vyškolení tazatelé.
Statistický úřad totiž organizuje plošné výběrové šetření
o vzdělávání dospělých v České republice, které navazuje
na pilotní šetření uskutečněné v letech 2007–2008. Smyslem
akce je nejen zmapovat situaci u nás, ale díky jejímu mezi-
národnímu charakteru vyhodnotit a porovnat aktuální stav
v celoevropském kontextu. Pracovníci zapojení do projektu
AES Vzdělávání dospělých 2011 se budou prokazovat
 průkazem tazatele, příslušným pověřením a občanským
průkazem.

V krajském městě
vzniknou nová hřiště
Nová hřiště vyrostou do konce tohoto měsíce v lokali-
tách Meteor, u Jižní zastávky a v ulici U Cihelny, na
sídlišti Máj v oblasti ulic Loucká a Dubenská a v ulici
Fr. Ondříčka na Vltavě se objeví nové herní prvky. 
„Kvalitní dětské hřiště musí být bezpečné, promyšlené
a mít dostatek možností k zábavě, což je hlavním mot-
tem společnosti Karim z Hulína, která je v Českých
 Budějovicích postaví,“ říká k investici za 700 tisíc
 korun vedoucí správy veřejných statků Vladimíra Hruš-
ková. V současné době je v Českých Budějovicích 
36 plácků pro děti a s výstavbou dalších se počítá
v příštím roce.
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České Budějovice se zapojí do čtvrtého ročníku
soutěže Obec přátelská rodině
S projekty z oblasti školství, sociálních věcí a prorodinné politiky se budou České Budějovice prezentovat v již čtvrtém
ročníku soutěže Obec přátelská rodině. Vyhlašovatelem klání je Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se
Stálou komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Asociací center pro rodinu a Sítí mateř-
ských center. České Budějovice budou letos soutěžit vůbec poprvé. Krajské město spadá do kategorie měst s více než
padesáti tisíci obyvateli. S jakými ambicemi České Budějovice do soutěže vstupují? „Domnívám se, že naše město v tuto
chvíli asi nebude úplným favoritem, ale rozhodli jsme se, že i tak se v letošním roce přihlásíme a získáme zkušenosti,
bereme to jako zkoušku. Důležitější pak pro nás bude příští ročník. Město do toho nevloží žádné finanční prostředky,
pouze se může stát, že nějaké prostředky získáme,“ uvedl náměstek primátora Petr Podhola. 
Řada připravených projektů se ještě neuvedla do praxe, v přihlášce ale podle Podholy město zmiňuje především kroky,
které podniká v oblasti rozšiřování sítě předškolního vzdělávání nebo postihy rodičů při záškoláctví dětí. „Připravíme
 celý sumář věcí, které město dělá v kontextu grantových programů z oblasti podpory volnočasových a sportovních aktivit
mládeže i oblasti sociálních věcí – všech služeb, které se týkají rodiny,“ dodal náměstek.
„Myslím, že České Budějovice mají co nabídnout, ale pokud chci být objektivní, tak musím říct, že celá řada měst bude
určitě nabízet obdobné věci. Novinky, s nimiž letos přicházíme, jsme ještě zcela neuplatnili v reálné praxi, ale v průběhu
roku to chceme dotáhnout do konce a věřím, že v dalším ročníku bychom mohli být v soutěži většími favority,“ uzavřel
Petr Podhola.

Město investovalo téměř čtyři miliony do oprav silnic
Více než tisíc výtluků za celkovou částku 3,75 milionů město opravilo během první poloviny letošního roku. „Pracovníci
odboru správy veřejných statků permanentně mapují stav povrchu vozovek a současně reagují na podněty a připomínky
občanů, kteří ohlašují aktuální závady prostřednictvím městských webových stránek,“ řekl primátor Juraj Thoma. 
„K nejčastějším závadám na komunikacích se řadí výtluky. S jejich odstraňováním se začíná zpravidla v březnu, kdy
 začínají fungovat obalovny živičných směsí,“ dodal Thoma.

Budějovice bojují se záškoláctvím
Přibližně 8 500 neomluvených hodin se na konci letošního školního roku objevilo
na vysvědčení žáků základních škol. Město se proto rozhodlo zpřísnit v této oblasti
 pravidla. „Od 1. září nebudeme záškoláctví tolerovat. Novými pravidly se budou řídit
všechny školy zřizované městem České Budějovice. Naším cílem je potlačit tento
 negativní sociální jev,“ uvedl náměstek primátora Petr Podhola. „Někteří žáci se
 stávají záškoláky z povolání, my je chceme vrátit zpátky do lavic. Jakkoli je pobyt
na čerstvém vzduchu v parku či na Lannově třídě osvěžující, úkolem žáka je přede-
vším se vzdělávat,“ komentuje situaci Podhola. Zodpovědnost nesou také rodiče.
„Musíme je stimulovat, aby plnili své zákonné povinnosti. V minulém roce byly udě-
leny sankce rodičům záškoláků jen dvakrát, a to pouze částka 500 korun,“ dodal
 náměstek. V novém školním roce začne platit několik nových opatření, která se do-
tknou nejen záškoláků, ale také jejich rodičů. Pokud bude mít žák méně než 10 neomluvených hodin, situaci bude
řešit příslušná škola. Nad hranici 10 hodin projednají věc zákonný zástupce žáka, ředitel školy, výchovný poradce
a také zástupci  odboru školství a sociálních věcí.  Sociální kurátoři také provedou šetření v rodině. V případě, že žák
překročí limit 25 neomluvených absencí, bude jeho rodičům v přestupkovém řízení udělena finanční sankce v rozmezí
1 020 korun až 3 000 korun. „Pokud se jedná o rodiče, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, budou jim na tři měsíce
pozastaveny,“ dodal Podhola.
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Lidé bez práce
se aktivně
zapojují 
do veřejné
služby
Téměř šest tisíc hodin odpracovali od letošního března lidé
bez trvalého pracovního poměru ve prospěch města. Již
 šestý měsíc se zvyšují počty zapojených osob a také počty
hodin odpracovaných při údržbě veřejných prostranství
a dalších činnostech, pro jejichž vykonávání by jinak magi-
strát musel angažovat placené síly.
V březnu se podílelo na úklidu krajského města 24 lidí bez
trvalého pracovního poměru, kteří odpracovali 528 hodin. 
Za duben čísla vzrostla na 51 lidí a 1 287 hodin, v květnu
pracovalo ve prospěch města 67 lidí 1 817 hodin, v červnu
se o práci přihlásilo 94 lidí, kteří odpracovali 2 254 hodin.
„Finanční úspora pro město je v každém případě veliká,
 protože tyto lidi za odváděnou práci neplatíme,“ konstatuje
 náměstek primátora Kamil Calta.
Lidé se hlásí do služby proto, aby se jim sociální dávka ve
výši 3 156 korun nesnížila na úroveň existenčního minima.
Pokud neodpracují dvacet hodin měsíčně, dostanou jen  
2 020 korun, ale když odpracují například třicet hodin,
 dostanou 3 679 korun. Veřejnou službu vykonávají nezamě-
stnaní nejčastěji při úklidu městských lokalit, likvidaci čer-
ných skládek nebo prázdninové údržbě ve školách. V červnu
se někteří zapojili do práce v městských lesích, čistili
 cyklostezku,  odstraňovali polepy z veřejného osvětlení nebo
pytlovali  písek pro případ povodně.

Jesličky
zahájily
nový školní rok
Již od poloviny srpna fungují nově zateplené
jesličky E. Pittera. „Kapacita zařízení bude od
1. září 2011 navýšena o pět míst, takže tady
bude postaráno o padesát dětí,“ poznamenal
náměstek primátora Petr Podhola a připo-
mněl, že nové zateplení obvodového pláště
jeslí stálo 1,5 milionu korun. „Město provozuje
ještě další jeslové zařízení v ulici K. Štěcha,
kde je kapacita 30 dětí. Během prázdnin  
tady byly vymalovány vnitřní prostory a za-
koupena nová kuchyňská linka. Provoz bude
 zahájen 29. srpna,“ dodal náměstek Petr
Podhola.

Nové bydlení od října pouze
s podmínkou ZTV
Budějovičtí radní se rozhodli zamezit výstavbě rodinných domů v zahrád-
kářských oblastech, jako jsou například Suchomelská cesta a Husova
 kolonie. „Lidé se často na stavební úřad obracejí s žádostmi o povolení
stavby rodinných domů v lokalitách, které nemají žádné základní technic-
ké vybavení,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová. „Běžnou praxí
je, že jakmile dům stojí, začnou se jeho obyvatelé striktně dožadovat vy-
budování nové silnice, veřejného osvětlení, přípojek a podobně,“ popisuje
náměstkyně. Výstavba nových komunikací v zahrádkářských koloniích,
které nejsou ani dimenzované na běžný provoz, není prioritou města.
„Ročně jde z městského rozpočtu na opravy a údržbu městských komuni-
kací přes třicet milionů korun. Není možné na tyto záležitosti  rezignovat
a postavit za peníze  jednu silnici na úkor všech občanů. Proto se vedení
města rozhodlo, že od 1. října bude ze strany města čili samosprávy jako
účastníka stavebního řízení vydáváno negativní stanovisko k výstavbě
 rodinných domů tam, kde není ZTV,“ uvedla Popelová.
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Město investuje
do školských zařízení
110 milionů korun
Přístavba spojovací chodby, nové učebny nebo zateplení a výměna oken. Tak vypadají některé z investic do školských zaří-
zení v krajském městě. V Základní škole Oskara Nedbala se například již v září žáci projdou novým koridorem za více než
osm milionů korun. „Nový koridor, který byl 27. července předán do předčasného užívání, propojuje stávající objekty školy
s pavilonem jídelny, čímž se jednoznačně zlepší komfort. Věřím, že novou chodbu ocení nejen téměř devět stovek žáků, kteří
školu navštěvují, ale i jejich učitelé,“ říká náměstek primátora Petr Podhola. Lešení je také na budovách Základních škol Máj
I. a II., kde nyní provádějí dělníci zateplení a výměnu oken. „Práce budou prováděny ve dvou etapách, první z nich bude
 realizována letos, druhá příští rok,“ poznamenal k jedné z vůbec největších letošních investičních akcí za 44,7 milionu korun
primátorův náměstek Kamil Calta. Další významnou akcí je plošné zateplení školních budov v Kubatově ulici, kde dojde také
k výměně oken a dveří. Termín dokončení prací za 7,36 milionu korun je září 2011. Celková letošní investice do městských
školských zařízení bude pravděpodobně 110 milionů korun.

Provoz na silnici E. Rošického je od pondělí
15. srpna omezen, doprava je zde vedena
pouze jedním jízdním pruhem, a to kyvadlo-
vě pomocí semaforů. Rekonstrukce silnice
bude rozdělena na čtyři etapy a potrvá do léta
příštího roku. Každá ze čtyř etap přinese
 určitá omezení a dojde i na uzavření někte-
rých ulic na Zavadilce a také ulice K. Štěcha,
vždy se bude jednat o prostor výjezdu na  
E. Rošického. Pro tranzitní dopravu je vyzna-
čena objízdná trasa přes obec Branišov
a Dubné na Žabovřesky a České Budějovice.
„O této variantě uzavírky komunikace roz-
hodli sami občané, kteří se většinově shodli
na šachovnicové uzavírce,“ uvedla náměst-
kyně primátora Ivana Popelová. Veřejného
projednání na konci června se zúčastnilo
124 osob, z nichž dvě třetiny hlasovaly pro
šachovnicovou variantu a 45 lidí by raději
dalo přednost postupným úplným uzavír-
kám. „Stavba tak sice bude dokončena až
v příštím roce, ale cesta na Zavadilku a do
Haklových Dvorů zůstane po celou dobu
jedním jízdním pruhem průjezdná. Menši-
novou podporu získala varianta, jejíž hlavní
výhodou by bylo dokončení stavebních pra-
cí již v prosinci letošního roku, ovšem za
cenu, že by tamní řidiči museli jezdit pouze
objízdnou trasou přes Dubné nebo Čejkovi-
ce,“ vysvětlila náměstkyně primátora Ivana
Popelová.

Most Elišky Krásnohorské dostane nový kabát
Oprava mostu v ulici Elišky Krásnohorské omezí dopravu v Českých Budějovicích. Komplexní oprava železobetonového
mostu v českobudějovické ulici Elišky Krásnohorské začala již v pondělí 15. srpna. „Uzavírka potrvá do konce října,“ řekl
primátor města Juraj Thoma. Objízdná trasa povede sousední ulicí Železničářská. Oprava sedmadvacetiletého mostu
bude stát 2,27 milionu korun a spočívá v zachování stávající nosné konstrukce a výměně mostního svršku i zábradlí.
„Nosná konstrukce bude odhalena a na mostě se provede nová izolace, obrubník, vozovka, nový povrch chodníku a cel-
ková sanace stavby,“ popsal rozsah prací primátor Thoma. 

Občané rozhodli
o uzavírce
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Obyvatelé krajského města měli 3. srpna jedinečnou mož-
nost vidět amerického astronauta na vlastní oči a pohovořit
s ním na tiskové besedě. Do Česka jej pozvala Akademie
věd České republiky ve spolupráci s Astronomickým ústa-
vem AV ČR, Americkým centrem Velvyslanectví USA v Pra-
ze a Českou kosmickou kanceláří. Spolu s astronautem
Feustelem přijeli obdivovat krásy Česka také jeho dva syno-
vé a manželka Indira Feustelová, jež má po mamince české
kořeny. Do jižních Čech přicestoval astronaut Feustel
i s českým Krtečkem, který zůstává symbolem pro zvídavost
dětí a pro vzdělávání mladé generace. Vzdělávací program
Do kosmu s Krtkem tak bude pokračovat i nadále. 

Na astronauta stáli lidé frontu
Feustel měl během své návštěvy Jihočeského kraje nabitý
program. V dopoledních hodinách jej přijali představitelé
 kraje v Českých Budějovicích, následovalo krátké setkání
v Regionálním muzeu Český Krumlov u keramického mode-
lu města s místostarostkou Českého Krumlova Jitkou Zik-
mundovou. Astronaut se poté s rodinou prošel historickým
centrem Krumlova a navštívil také barokní divadlo na krum-
lovském zámku. Poté odjela výprava zpět do krajské metro-
pole a v půl sedmé již Feustel vyprávěl o svých zážitcích
 posluchačům před nabitým sálem v budějovickém planetá-
riu. Ředitelka Jana Tichá měla pro amerického hrdinu

 přichystané překvapení. Astronaut obdržel certifikát, který jej
informoval o tom, že je podle něj pojmenována planeta.
Spoluobjevitelka planetky Jana Tichá říká: „Tradičně dostá-
vají planetky jména po významných osobnostech vědy
a umění. Astronautů a kosmonautů je mezi nimi už povícero.
Andrewu Feustelovi umístění v astronomických katalozích
a potažmo na hvězdné obloze určitě patří.“
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Andrew Feustel přivezl do Budějovic krtečka
Nerudovy Písně kosmické, česká vlajka a známá plyšová postavička Krtečka
Zdeňka Milera se podívaly v roce 2009 a 2011 do vesmíru. Doprovázely totiž ame-
rického astronauta Andrewa Feustela, který se zúčastnil mise STS-134 raketoplánu
Endeavour k Mezinárodní kosmické stanici (ISS). Mise kromě jiných úkolů vypustila
družici AMS-2. Do vesmíru letěl Feustel už před dvěma lety jako účastník letu
 raketoplánu Atlantis STS-125 na poslední servisní misi u Hubblova kosmického
teleskopu.

Z
d
ro

j: 
w

w
w

.p
la

n
e
tk

y.
c
z

Planetka Feustel
Planetku (191282) Feustel objevili astronomové z Obser-
vatoře Kleť na snímku pořízeném 22. března 2003 po-
mocí 1,06-m teleskopu KLENOT vybaveného elektronic-
kou CCD kamerou. Planetka patří mezi tělesa hlavního
pásu planetek nacházejících se v prstenci mezi drahami
velkých planet Marsu a Jupiteru. Kolem Slunce oběhne
po eliptické dráze jednou za 3,88 roku a dosahuje roz-
měru cca 2 kilometrů. Planetka je příliš malá na to, aby
byla pozorována pouhým okem, na její zaznamenání je
třeba použít větší hvězdářský dalekohled. Pojmenování
planetky Feustel navrhli astronomové z Observatoře
Kleť, poté jej schválila a 15. července 2011 publikovala
Mezinárodní astronomická unie.

Amerického astronauta 
Andrew Feustela 

přijal vicehejtman 
Jihočeského kraje 

Martin Kuba.



O osudu 
Slavie
se rozhodne 
po prázdninách
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Při veřejné debatě letos v září by se mělo diskutovat nejen
o budoucím architektonickém ztvárnění objektu, ale také
o ekonomice provozu. „Vedle architektů by se debaty měli
zúčastnit divadelníci a ekonomové. Hodně by pomohlo zalo-
žení nadačního fondu zaměřeného na rekonstrukci KD Sla-
vie,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová. „Pozve-
me zřejmě také profesionálního moderátora, aby diskuse
proběhla na úrovni,“ dodává.
Budoucnost Slavie řeší českobudějovická radnice už několik
let. Mělo se sem například stěhovat ochotnické divadlo 
J. K. Tyla, plánoval se zde zábavní technický park „Hry a kla-
my“, ale žádný z těchto záměrů se neuskutečnil. Neúspě-
chem nakonec skončilo i nedávné výběrové řízení na pří-
padného provozovatele kulturního stánku. Nyní se čeká také
na závěry projektu Budějovice kulturní, který se zabýval
i Slavií.  „Bylo by dobré ustanovit tým, který by se zabýval
dramaturgií objektu v dosud využitelném stavu a připravil
budoucí  vizi, zároveň by participoval na přípravě projektové

Vestavba nového sálu pro tisíc poslu-
chačů nebo rozšíření budovy směrem
k Jihočeskému muzeu. Tak vypadají dva
nové projekty na rekonstrukci kulturní-
ho domu Slavie. Rozhodovat by se mělo
na workshopu, který se bude konat po
prázdninách.

dokumentace a rekonstrukci objektu, po níž by případně
mohl být zapojený do správy objektu,“ popisuje možné řešení
náměstkyně Popelová.
Budova na břehu řeky se blíží k hranici havarijního stavu,
ale stále je možné ji využívat. Město nyní na opravu hledá
peníze. Rekonstrukce historické budovy postavené v letech
1871 až 1872 by město přišla na stovky milionů korun, celou
částku ale investovat nemůže. Podle náměstkyně primátora
Ivany Popelové by bylo vhodné zainteresovat podnikatele,
nabízí se také možnost využít některé dotace, například
v roce 2013 Norské fondy.

Architekti předložili dva různé projekty
Dvě varianty pro rekonstrukci kulturního domu Slavie, které
vzešly z celostátní architektonické soutěže o cenu Petra
Parléře, připravily různé architektonické týmy. Nabízejí nejen
odlišné pojetí prostoru, ale i ekonomiky a provozu kulturního
domu.
Podle návrhu českobudějovického ateliéru by ve Slavii vznikl
sál pro přibližně tisícovku posluchačů. Realizace by ale
možná narazila na negativní stanovisko odboru památkové
ochrany. „Realizace této vestavby by v podstatě eliminovala
stavbu Rejnoka, případně by se stala jeho alternativou,“
uvedla náměstkyně Popelová. Městu už by totiž potom tolik
nechyběl velký sál na reprezentativní akce, který by jinak
mohlo nabídnout právě Koncertní a kongresové centrum An-
tonína Dvořáka, které v krajském městě plánuje vybudovat
Jihočeská společnost přátel hudby. Nový sál by mohla využít
například Jihočeská komorní filharmonie. Druhou variantou
příští podoby budovy je dostavba východního křídla směrem
k Jihočeskému muzeu. Odpovídá to původnímu záměru sta-
vitelů objektu v 19. století. Objekt by tak získal prostor pro
výtah a další techniku, která se nyní do budovy už nevejde.
„Pomohlo by to i rozšíření hlavního sálu,“ zmínila Popelová.
Druhý projekt podle náměstkyně sází spíše na víceúčelové
využití Slavie, takže by nabídla zázemí například i pro klubo-
vou hudební scénu, jako je tomu nyní. 
„Bylo by určitě vhodné, aby v kulturním domě Slavie byly
zkušebny, kam by měly přístup amatérské soubory, které by
zde mohly zkoušet a pak například recipročně uspořádat
nějakou akci,“ říká ředitel II. soukromé základní umělecké
školy Jiří Novák s tím, že náklady na nájmy prostor jsou pro
takové skupiny vysoké. „Ohledně stavby Rejnoka jsem pesi-
mista, pokud jej vůbec někdy postaví, bude pouze pro profe-
sionální tělesa,“ domnívá se. „Ve Slavii byl dříve bohatý kul-
turní život, sám jsme zde hrál v tanečních, nyní je objekt
 nevyužitý a jen chátrá,“ uzavírá Novák. 
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Od historie ke klinické praxi je poměrně daleko.
Kdy jste zjistila, že z Vás nebude právnička, 
ale veterinářka?
Mými prvními oblíbenci byla zvířata kolem babiččina domu,
když jsme se pak přestěhovali do Budějovic na sídliště, poří-
dila si naše rodina fenku kokršpaněla, ke které časem přiby-
la ještě její dcera. Zvířata jsem měla vždycky ráda, ale také
mě hodně bavil dějepis, takže jsem při vybírání vysoké školy
byla rozpolcená. Osudové setkání s doktorem Holešovským

měla na svědomí naše nemocná kokřice, se kterou jsme za
ním přišli na doporučení mé profesorky biologie. Zjistila
jsem, že je skutečný odborník, který se maximálně věnuje
zvířatům a dokáže výborně komunikovat také s jejich majiteli.
Začali jsme se stýkat častěji, protože jsem se starala o nale-
zence, mládě netopýra, a on mi radil, jak o něj pečovat. Pan
doktor pak navrhl mé mamce, abych zkusila veterinu, že
bych se na takové povolání hodila. 

K veterině
mě přivedlo mládě netopýra
Veterinářka Kateřina Pokorná se o zvířata na babiččině dvorku starala již od dětství,
na gymnáziu ji ale nejvíc bavil dějepis, a tak přemýšlela o studiu práv. „Nechtěla
jsem ale věčně sedět nad knihami, raději něco sama vymýšlím, proto jsem se na-
konec rozhodla studovat přírodovědu. Můj konečný výběr vysoké školy významně
ovlivnilo setkání s doktorem Ivanem Holešovským, který mě přesvědčil, že veterina
je pro mě to pravé,“ říká mladá lékařka, která v krajském městě začala provozovat
terénní ambulanci a již rok vyjíždí za svými pacienty do jejich domovů.
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Po gymnáziu jste ale na veterinu nezamířila…
Přihlášku jsem si nakonec nedala hned po maturitě, chtěla
jsem si dát rok pauzu, a nastoupila jsem proto na praxi do
ordinace pana doktora Holešovského. Toho rozhodnutí jsem
nikdy nelitovala, zjistila jsem, o čem práce veterináře vlastně
je a že ji chci opravdu dělat. Po roce jsem začala studovat
školu nejprve v Brně a později v Košicích a celou dobu jsem
chodila na praxi k panu Holešovskému, kde jsem se setkala
s mnoha zajímavými případy. Se svým „učitelem“ doktorem
Holešovským jsem stále ve styku, občas mi asistuje při ope-
racích a konzultuji s ním některé případy a čerpám z jeho
zkušeností. 

Kdy jste se rozhodla stát se terénní veterinářkou?
Mít vlastní ordinaci Vás nelákalo?
Chtěla jsem po škole začít sama na vlastní pěst, do ordi-
nace k nějakému staršímu lékaři jsem jít nechtěla. Neuzná-
vám komerční přístup, se kterým jsem se u některých vete-
rinářů setkala. Dnes se totiž někdy dělají zbytečné zákroky,
na prvním místě už není zvíře, ale jde hlavně o byznys.
 Mobilní veterina tady na trhu chyběla, tak jsem si řekla, že
rozšířím nabídku a budu dělat terénního veterináře pro
malá zvířata. Pořídila jsem si auto, vybavení do terénu
a začala jsem jezdit.

Jak jste získala své klienty?
První pacienti pocházeli z okruhu známých, informace o této
nové službě se pak šířilo tou nejlepší agenturu JPP, jak se
říká – Jedna Paní Povídala, fungovalo dobré doporučení.

Kdo byl Vaším prvním pacientem?
Ačkoli většinu mých případů tvoří psi a kočky, mým prvním
pacientem byl papoušek. Zavolal mi jednou odpoledne starší
pán s tím, že mu připadá jeho korelka vybledlá. Na místě
jsem zjistila, že jsou v kleci dvě korely a jedna z nich byla
skutečně jinak vybarvená, což si sama nedovedu vysvětlit.
Po prohlídce jsem zjistila, že má na pařátku proleženinu,
 otlak a nateklý kloub. Vypadalo to na infekci v noze, která se
rozšířila do celého těla. Nasadila jsem proto antibiotika.
 Zároveň jsem majitele poučila o základních pravidlech pro
chov těchto exotů, protože tam některé věci byly úplně špatně.
Papoušek se nakonec úplně vyléčil.

K jakým případům nejčastěji vyjíždíte?
Obvykle to bývá prevence, nebo naočkování a odčervení
zvířátka. Lidem se někdy nechce jet do ordinace a čekat
tam, vystavovat zvíře stresu, protože mnoho z nich se ordina-
ce bojí, dalším typem zákroků jsou samozřejmě akutní stavy
v noci, kolapsy, zažívací potíže, epileptické stavy. Často si
mě majitelé volají také k eutanazii, což je taková odvrácená
stránka téhle mobilní služby. Ale když si zvířátko dožije svůj
věk, je dobré, když odejde doma, jeho poslední okamžiky
neprovází stres.

Kolik výjezdů týdně absolvujete?
Je to různé, stane se, že někdy týden nejedu nikam, a pak
se další týden nezastavím, je to opravdu hodně nárazové.

Stává se často, že Vás lidé zavolají zbytečně?
Určitě je lepší se o zvířátko bát, než mu nevěnovat dostateč-
nou péči. Je lepší zavolat si mě v uvozovkách zbytečně, než
volat minutu po dvanácté. Raději přijedu na místo a uklidním
majitele, že se neděje nic strašného. Nezlobím se, chápu,
když se majitel bojí. To je vždy ta lepší varianta. Na druhou
stranu některé epileptické záchvaty by zvířata do rána
 nepřežila, a pak opravdu není na co čekat. Čím dříve mě
 zavolají, tím je prognóza lepší.

Bojíte se někdy, co Vás na místě čeká 
a zda si s případem poradíte?
Určitě, respekt jsem neztratila, když jej doktor nemá, tak je
to vždycky špatně. Pokud si je člověk jistý v kramflecích
a začne to brát jako rutinu, obvykle se něco přihodí. Raději
všechno desetkrát zvážím, dívám se na věc z různých úhlů,
když si nejsem jistá, požádám o konzultaci Ivana Holešov-
ského. Pochybovat není od věci.

V dubnu jste si otevřela navíc 
i vlastní ordinaci…
Po zkušenostech z terénní veterinární služby jsem se rozhod-
la otevřít si i vlastní praxi. Stávalo se totiž, že jsem zvířátko
 léčila na místě, ale pak jsem si už nemohla ten případ dotáh-
nout do konce a musela jsem jej posílat k někomu  jinému. Na
telefonu 608 800 949 jsem ale i tak pořád,  případně se lidé
mohou podívat na stránky www.veterinamaj.webnode.cz. 
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„Kukuřice je již od otevření v červenci přes dva metry vyso-
ká, lehce se v ní schovají také dospělí,“ říká provozovatelka
Labyrintu Marie Verboon Filipová. Při cestě bludištěm prová-
zí návštěvníky tabulky, které je informují, v jakém městě se
spolu s cestovatelem Fogem právě nachází. „Je to takové
zábavné luštění, vždycky jim dáme malou nápovědu, co je
čeká na příštím stanovišti,“ vysvětluje provozovatelka. „Po-
kud nenajdou všechny destinace, pomůžeme jim zorientovat
se na mapě,“ dodává. 
V bludišti se mohou bavit děti i dospělí. „Měli jsme už i ná-
vštěvníky v důchodovém věku. Myslím si, že kdo se chce
bavit, u nás se mu to určitě podaří,“ říká Marie Verboon Fili-
pová. Atrakci navštěvují lidé ze všech koutů České republiky,
do bludiště vyrazili i turisté z Holandska nebo Německa. La-

Lidé si oblíbili
cestování s panem Fogem

Cesta kolem světa za 80 dní. Takové je
letošní téma kukuřičného Labyrintu,
který vyrostl na Farské louce v Rudolfo-
vě u Českých Budějovic. Druhý ročník
unikátního projektu zaznamenal velký
úspěch. Na 80minutovou výpravu do
bludiště se spolu s průvodcem Willy
Fogem vypravilo více než 4 500 lidí.
 Návštěvnosti atrakce prospělo také le-
tošní počasí. 

byrint nabízí kromě velkého kukuřičného bludiště také další
atrakce, čtyři menší bludiště, hry pro celou rodinu, pískoviš-
tě nebo malování na obličej.  
Od poloviny srpna si mohou návštěvníci vychutnat také
bloudění s kapesní svítilnou. „Každý páteční a sobotní večer
v bludišti patří Noci pochodní, jedinou podmínkou pro pořád-
nou zábavu je odvaha,“ říká provozovatelka. Při této akci je
bludiště otevřené až do 22.30 hodin. Do 4. září můžete La-
byrint navštívit denně od 10 do 18 hodin, po zbytek měsíce
je pak otevřeno v pátek od 14 do 22.30, v sobotu od 10 do
22.30 hodin a v neděli od 10 do 18 hodin. Jednotlivé vstup-
né je pro dospělé a děti starší tří let 100 korun, děti do tří let
platí 30 korun. Provoz labyrintu bude ukončen v neděli 25. září
slavností Kukláskobraní.

Marie Verboon Filipová
s manželem Janem
provozují na sídlišti
Máj známou hernu
Hřiště BezBot. Minulý
rok chtěli svým
návštěvníkům i široké
veřejnosti nabídnout
nevšední a zajímavou
zábavu také na léto.
„Nápad vznikl v lednu
2010 a inspirací byla návštěva podobného
bludiště ve Velké Británii, kde jsme několik
let žili,“ říká provozovatelka Labyrintu.

Je možné se v Labyrintu skutečně ztratit?
Jste na takovou možnost připraveni?
Možné to asi je a jsme na to připraveni. Návštěvníci,
pokud chtějí, si mohou u vstupu vzít praporek a tím
v případě nouze zamávat, obsluha je pak přijde vysvo-
bodit. V případě nouze je samozřejmě také možné
 zavolat na číslo uvedené na vstupence. 

Na co by se měli návštěvníci před návštěvou
bludiště připravit? 
Doporučení se týká hlavně oblečení a obutí. Je třeba
mít na mysli, že bludiště je v poli, a podle toho volit
sportovní obuv, v horkých dnech ochranné prostředky
proti slunci – klobouk, kšiltovku, brýle, ochranný krém
a dostatek tekutin. Nápoje jsou v prodeji na místě.
 Naopak v mokrém počasí si vzít třeba i holinky na
 přezutí, popřípadě pláštěnku. Za vytrvalého deště je
Labyrint uzavřen. Návštěvníci si mohou ověřit, zda je
Labyrint v dešti otevřen, na tel.: 774423873/4. Dovoluji
si také návštěvníky požádat, aby respektovali pravidla
Labyrintu, která jsou zveřejněna na webových strán-
kách a budou jasně viditelná u vstupu do Labyrintu.

Co bude s Labyrintem, až se v září zavře?
Provoz Labyrintu bude ukončen Kukláskobraním v ne-
děli 25. září 2011. Poté se kukuřice sklidí a použije jako
krmivo pro zvířata. A my začneme plánovat Labyrint
pro rok 2012. 
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Festivalové léto 
v Českých Budějovicích

Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. hostilo během letošních prázdnin
hned několik festivalů, pod slunečnou i deštivou oblohou Samsonovy kašny se tak
tančila salsa, zněly tóny reggae a na své si přišli také příznivci jazzu.

Boldrik & Messenjah a speciální host Mr. Ricky z legendární
francouzské reggae kapely Sai Sai. „Organizace afterparty by-
lo asi to jediné, co bych festivalu vytkla, Velbloud je poměrně
malý klub, a aby se do něj vešli všichni lidé, kteří se přesunuli
z náměstí, to opravdu nebylo možné. Hodně lidí proto muselo
stát venku,“ říká Veselá. 
Posledním festivalovým příspěvkem letošních prázdnin byl
 nový festival South Bohemia Jazz Fest, který na budějovické
náměstí přivedl světový i jihočeský jazz. „South Bohemia
JazzFest vychází z kořenů původního Bohemia Jazz Festu, je
ale více orientovaný na místní scénu,“ říká dramaturg a orga-
nizátor festivalu Jiří Grauer. Role moderátora festivalu se ujal
příznivec jazzu a místní rodák Karel Roden. V Českých Budě-
jovicích na dvou trojkoncertech vystoupila kapela se vztahem
k jižním Čechám, poté zahráli zástupci evropské nebo české
klubové scény a vrcholem byla světová hvězda první velikosti.
Neděle 21. srpna patřila na českobudějovickém náměstí Pře-
mysla Otakara II. Štěpánu Markovičovi a cikánské kapele Gu-
ločar, držitelce Anděla, jako druhá v pořadí vystoupila Beata
Hlavenková Trio s Marcelem Bártou a třešničkou na dortu byl
francouzský Mina Agossi Quartet. „Mina Agossi se svým triem
je mixem hudebníků pocházejících z Francie, Velké Británie,
Senegalu a Japonska. Zpěvačka nahrazuje svým hlasem ky-
tarová a saxofonová sóla, v jejím repertoáru kromě vlastních
skladeb jsou zjazzovaní Jimmy Hendrix nebo Pink Floyd,“ po-
pisuje dramaturg. „Je to velmi šarmantní a energická žena,
která dokáže zmanipulovat publikum,“ říká Jiří Grauer. Ponděl-
ní koncert zahájilo budějovické seskupení Fi.Jazz Co, které
předvedlo pod taktovkou Jiřího Klimeše taneční rytmy, po něm
vystoupila kapela Jack Cannon Blues Band a večer zakončil
největší evropský trumpetista současnosti, 
švýcarský hudebník Erik 
Truffaz.  
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Fanoušci horkých latinskoamerických rytmů se na náměstí
sešli poslední červencový den. Sdružení Nová Solnice, pod
které spadá klub Horká vana, zde uspořádalo první ročník
festivalu Rumba latina open aire Budwies 2011. „V bývalé Sol-
nici se často tančilo, pořádali jsme například kurzy salsy, kte-
ré  byly velmi oblíbené. V Horké vaně již nejsou, a nám se po
tancování stýskalo,“ řekla organizátorka Radka Doležalová.
Na pódiu před radnicí se tak tančila za doprovodu kapek deš-
tě salsa, své umění předvedla venezuelská skupina Salsa Los
Alegres, kapela Batukatum nebo brazilští Rio Dance Show.
O 14 dní později se náměstí změnilo ve slunnou Jamajku
a téměř tisícovku lidí rozvlnily tóny reggae. Festival pozitiv-
ních vibrací měl také větší štěstí na počasí. Ačkoli druhou
srpnovou sobotu ještě v poledne skrápěl dlažbu náměstí
drobný déšť, na zahájení vyšlo slunce z mraků. Příznivé po-
časí vydrželo celý večer, a lidé si tak mohli rozložit deky na
náměstí a akci si pořádně užít. „Reggae máme rádi, je to
muzika, která se k létu hodí, nikoho neurazí, může si ji po-
slechnout každý,“ vysvětluje výběr žánru organizátor Viktor
„Vikk“ Řehák. „Akce se určitě povedla,“ potvrzuje Markéta
Veselá z Vodňan. „Bavila jsem se po celou dobu. Reggae je
pohodová hudba, která nabije člověka pozitivní energií.“ Ce-
lý program festivalu zahájila stálice jihočeské Ska/Reggae
scény Fadžitulikistulán, o hodinu později ovládlo pódium se-
skupení ve žlutých a oranžových úborech Rastafidli Orkest-
ra. Dalším interpretem byl českobudějovický MC Myschag,
známý pod jménem Colectiv. Markétě Veselé se nejvíce líbil
první zahraniční host festivalu, kterým byli švýcarští Open
Season. „Tahle kapela byla opravdu dobrá, jejich vystoupení
mělo švih,“ říká. Naopak ji trochu zklamala největší hvězda
Jamajčan Pat Kelly. „Čekala jsem od něj víc,“ vysvětluje mla-
dá příznivkyně reggae stylu. 
Úderem desáté hodiny skončil program na náměstí a festival
se poté přesunul do Mighty Baru Velbloud, kde v rámci 
afterparty vystoupila česká reggae
hvězda Selector 
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Break Beat fungoval celých 14 let pod
vedením Josefa Bukovského, který po skončení letošní sezony odchází a skupinu
přenechává těm, kteří v ní zanechali spoustu úsilí, poctivé práce a krásných vzpomí-
nek. „Za těch 14 let prošlo skupinou nespočet lidí. Zažili jsme úspěchy na poli soutěž-
ním (mistři jižních Čech i Evropy) i divadelním (taneční divadelní projekty 

"
Nejsi

sám" a
"
Svoboda není sen"), prožili nezapomenutelné chvíle a navázali krásná

 přátelství,“ vzpomíná Danča Kupčáková, vedoucí lektorka úspěšné skupiny.
Letošní sezonu již začínají sami s novým jménem NewG. „Po seznámení se
s Bárou Čepičkovou a Markétou Málkovou se nám otevřela možnost úžasné spo-
lupráce v kouzelné atmosféře taneční školy Kredance, kde budeme od září tan-
čit,“ těší se na novou sezonu Kupčáková. A dodává: „Máme lektory, kteří se ve
světě Street dance pohybují již desítky let a mají vám toho hodně co nabídnout.
Jsme si jisti, že nabídka naší taneční skupiny bude zajímavá pro každého.“
NewG nabídne lekce pro děti od 5 let, lekce pro mládež i pro dospělé. Ve stylech
Street dance a Break dance. Ve všech nabízených kurzech budou lektoři své stu-
denty důkladně připravovat na taneční soutěže, divadelní představení i na vystoupe-
ní na nejrůznějších společenských akcích. Taneční prostor Kredance nabízí naopak
nesoutěžní kurzy z oblasti divadla a současného tance, a také otevřené hodiny pro
dospělé. Nábory budou probíhat v termínech 12., 14. a 16. září od 16 do 20 hodin
v prostorách Kredance (Riegrova 51, za Poliklinikou Sever).

Taneční 
skupina
Break Beat
končí. 
Přichází
NewG.

Poslední šanci prohlédnout si zajímavá místa v nočním
světle mají zájemci 12. září. Na tento den totiž připadá
úplněk, a uskuteční se tak poslední ze tří netradičních let-
ních prohlídek. Průvodcem po zajímavých místech bude
archeolog Ondřej Chvojka, který se účastnil otevírání tří
kupolí – na Černé věži, radnici a bývalém kostele sv. Anny.
„Ve všech jsme našli řadu zajímavých dokumentů, mimo

jiné bankovky a mince, ostatky svatých, ceníky potravin
i dobový tisk. Myslím, že to jsou věci, které by mohly lidi
 zajímat, a proto o nich chci pohovořit,“ řekl Chvojka.
Noční výlet 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
v měsíčním světle
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Devět koncertů vážné hudby nabízí letošní Hudební slavnosti
Emy Destinnové. Již 22. ročník festivalu potrvá do 13. září,
 jeden z koncertů se letos odehraje před publikem v Písku. Na
programu je pestrá škála skladeb, které provedou jak čeští,
tak i zahraniční špičkoví umělci. „Hlavním tahákem letošního
ročníku by měl být koncert operních árií, na němž vystoupí
italští operní pěvci, sopranistka Katia Pellegrino a tenorista
Antonello Palombi,“ uvedl organizátor festivalu Antonín Kazil.
„Mají repertoár převážně ze skladeb Giuseppe Verdiho, který
má letos 110. výročí od úmrtí, a Giacoma Pucciniho,“ dodává
Kazil. Pěvce doprovodí brněnská filharmonie s dirigentem
Leošem Svárovským. Koncert se uskuteční v sobotu 10. září
v českobudějovické sportovní hale. 
Příznivci kvalitní hudby si přijdou na své také při vystoupení
světoznámého Panochova kvarteta nebo na závěrečném festi-
valovém koncertu Symfonického orchestru hlavního města
Prahy FOK. „Tento koncert symfonického orchestru je bohužel
jediný, který mají obyvatelé Budějovic možnost během roku
navštívit,“ lituje Kazil. Organizátora mrzí i fakt, že Hudební
slavnosti prakticky nenavštěvují studenti konzervatoře. „Uměl-
ci, kteří zde vystupují, jsou skutečně české i světové špičky,
ale stále velmi vstřícní lidé, setkání s nimi a například diskuse
o skladbách by pro studenty byly velmi přínosné,“ domnívá se
Kazil. „Ale asi mají dnes mladí pocit, že již všechno umí.“ 
Mezinárodní hudební festival se v krajském městě koná již
od roku 1990, kdy organizátoři k 90. výročí úmrtí Destinnové
v Českých Budějovicích uspořádali galakoncert a před opra-
venou budovu Jihočeského divadla umístili bustu pěvkyně.
Festival každoročně navštíví kolem 3 500 lidí.
Sopranistka Ema Destinnová (vlastním jménem Emilie Vác-
lavka Jindřiška Pavlína Kittlová) žila v letech 1878 až 1930.
Během své kariéry ztvárnila mnoho velkých rolí, úspěch za-
znamenala na scénách v Berlíně, v Covent Garden v Londýně
a v Metropolitní opeře v New Yorku. Posledních 15 let života
prožila v ústraní na svém zámečku ve Stráži nad Nežárkou
na Jindřichohradecku, kde ve věku 52 let zemřela.

24. 8. v 19.30 hodin, Klášterní kostel P. Marie 
Zahajovací koncert
Český filharmonický sbor Brno 
W. A. Mozart – Jubillate exultate
J. Kř. Vaňhal – Stabat Mater
H. Škarková – soprán, L. Hilscherová – alt
Český filharmonický sbor Brno (ženský sbor)
Čeští komorní sólisté (Ivan Matyáš – um. vedoucí)
P. Fiala – dirigent 

Budějovice hostí 22. ročník
Hudebních slavností 
Emy Destinnové

30. 8. v 19.30 hodin, Klášterní kostel P. Marie  
Varhanní koncert
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart
P. Dostál – Berg – Tromba soprana, Tromba clarina, šofar
Christian v. Blohn – varhany 
1. 9. v 19.30 hodin, Český rozhlas Č. Budějovice 
Komorní koncert
J. S. Bach – Suita č. 2 d moll pro violoncello solo
A. Dvořák – Klid lesa pro violoncello a klavír
A. Piazzolla – Grand Tango pro violoncello a klavír
B. Martinů – Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír
T. Fialová – klavír, P. Nouzovský – violoncello 
5. 9. v 19.30 hodin, Koncertní síň O. Jeremiáše 
Varhanní koncert 
G. F. Händel – Sonáta F dur 
P. A. Genin
Carneval de Venise
A. Piazzolla
La Historia del Tango
1 Bordel 1900
2 Café 1930
3 Nightclub 1960
J. S. Bach
Koncert pro varhany d moll BWV 596
Y. Oshima – flétna, J. Tůma – varhany
6. 9. v 19.30 hodin, Klášterní kostel P. Marie 
Octopus Pragensis
Missa festiva pro imperatori nostri Rudolph II.
P. Černý – varhany, P. Daněk – um. vedoucí 
8. 9. v 19.30 hodin, Koncertní síň O. Jeremiáše 
Panochovo kvarteto 
Joseph Haydn, W. A. Mozart, A. Dvořák
10. 9. v 19 hodin, Sportovní hala
Operní galakoncert k poctě Emy Destinnové
Árie a dueta z oper Aida, Othello, Tosca, Komedianti
K. Pellegrino – soprán, A. Palombi – tenor
Filharmonie Brno, Leoš Svárovský – dirigent 
12. 9. v 19.30 hodin, Děkanský kostel Písek 
Varhanní koncert
J. S. Bach – Preludium a fuga, A. Vivaldi – Alleluja, 
J. Klička – Legenda
N. Higano – soprán, I. Chřibková – varhany
13. 9. v 19.30 hodin
Divadelní sál Metropol
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 
Carl Maria von Weber – Koncert pro fagot a orchestr 
F dur, op. 75 / Igor Stravinskij – Pták Ohnivák 
Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 2 D dur, op. 36
J. Kout – dirigent, L. Hucek – fagot 
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Již třetí ročník fotbalového kempu Karla Poborského Ste-
vecamp 2011 proběhl stejně jako v loňském roce ve dvou
termínech v polovině července. Letošní Stevecampy byly
přichystány pro fotbalisty ročníků 1997 až 2000 v Dřítni
(účastnilo se 18 hráčů) a pro ročníky 2001 až 2005 v Hlu-
boké nad Vltavou ve Sportovně relaxačním areálu, kde
 nakonec bylo celkem 35 hráčů! „Hráči přijeli z Tábora,
 Milevska, Příbrami, Prahy, okolí Budějovic, provinčních
klubů Budějovic a samozřejmě také z Dynama,“ vypočítal
účastníky Stevecampů vedoucí a hlavní trenér kempu Petr
Požárek.
Mladí fotbalisté se během Stevecampu zaměřili přede-
vším na práci s míčem. „Využívali jsme klasické velikosti
č. 5, č. 4, č. 3 a také jsme zařadili č. 1. Použitím těchto
 míčů si hráči osvojovali lepší práci s velkým míčem,“ řekl
dále Požárek, který si pro své malé svěřence připravil
i nejrůznější speciality: „Účastníci si vyzkoušeli například
i „australský“ trénink, který se zaměřuje na propojení zdra-

Plzeň si odvezla
z Budějovic 
výhru 3:2
Vstup do bojů východní divize European Trophy hokejis-
tům HC Mountfield nevyšel. První zápas, ve kterém na
ledě Budvar Arény přivítali západočeský tým z Plzně,
prohráli domácí 2:3 v prodloužení. Na zápas se přišlo
podívat přes 1 500 diváků, někteří ještě ve znamení let-
ních prázdnin polehávali v hledišti se šnorchly nebo
v koupacích úborech. 
Budějovičtí hokejisté svedli s Plzní vyrovnanou bitvu, po
první bezbrankové třetině rozvlnil síť za budějovickým
gólmanem Jakubem Kovářem ve 37. minutě kanadský
bek v plzeňských službách Geoff Kinrade. Zápas nabral
obrátky, když se o minutu později v přesilovce trefil bu-
dějovický Kašpařík tečující Ptáčkovu střelu od modré.
Dvanáct minut před koncem zápasu během další z mno-
ha přesilovek otočil stav na budějovickou stranu obránce
Vydarený, ale Plzeň dostala zápas do prodloužení, když
se v 54. minutě podruhé trefil Kanaďan Kinrade. Vítěz-
ství Západočechů obstaral v čase 62:54 nejproduktivněj-
ší hráč loňské extraligy Tomáš Vlasák, jenž se trefil po
přihrávce od Františka Kaberleho. 
Hráč Západočechů Geoff Kinrade, který vstřelil obě
branky hostů, byl vyhlášen první hvězdou utkání. Druhou
hvězdou se stal domácí brankář Jakub Kovář a třetím
nejlepším hráčem zápasu byl zvolen gólman Plzně
Adam Svoboda.

V červenci proběhl
Karla Poborského
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ročník kempu 

vého posilování s vlastní vahou těla a boxerských prvků.“
Vedle fotbalu přišla na řadu pochopitelně i další sportovní
odvětví. „V rámci tréninku jsme zařadili Adrenalin park,
Adventure minigolf, stolní tenis, basketbal, baseball, no-
hejbal, plážový fotbal, zumbu a skákání na obří bublině.“

Prostor byl pochopitelně i pro relaxaci a volnější zábavu.
„Volný čas jsme využili k výletu na parníku z Hluboké do
Českých Budějovic. Navštívili jsme turnaj na Hluboké,
kde mezi sebou soupeřily týmy z první a druhé ligy. Vyfo-
tili jsme se s A-týmem SK Dynamo České Budějovice.
Besedu a trénink s Karlem Poborským si užili ti nejmen-
ší,“ dodal Petr Požárek, který si průběh obou turnusů le-
tošního ročníku Stevecampu moc pochvaloval: „Děkuji
všem třiapadesáti dětem za účast a píli při všech aktivi-
tách Stevecampu. O hráče se starali studenti Jihočeské
univerzity a trenéři SK Dynamo České Budějovice Petr
Čížek a Filip Dohnal.“

3.
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Dva
budějovické
volejbalové
týmy hrály
v Dřevěnici
Celkem patnáct mužských volejbalových družstev se zúčast-
nilo největšího antukového turnaje na světě, jehož 58. ročník
se první srpnový víkend konal ve východočeské vesničce
Dřevěnice. Extraligoví volejbalisté z Jihostroje zde skončili
pátí, prvoligový tým EGE obsadil desátou příčku.
Jihostroj se poprvé představil pod taktovkou reprezentační-
ho trenéra Jana Svobody a hladce postoupil ze základní
skupiny, v níž porazil Zlín 2:0, Hradec Králové 2:0 a ČZU
Praha B 2:0. Nedařilo se mu pouze s týmem Ústí nad
 Labem, kterému podlehl 1:2. Po čtvrtfinálové prohře s ČZU
Praha 1:2 bojovali letošní mistři o páté místo, když vždy ve
dvou setech překonali Hradec Králové i Via Volley. Hráči
prvoligového EGE skončili na desáté příčce. Elitní skupinu
turnaje nakonec vyhrála Lhota pod Libčany, v jejímž týmu
byli také reprezentanti Aleš Holubec nebo Jan Štokr, nad
 výběrem ČZU Praha 2:1.
„Dřevěnice pro nás byly zpestřením přípravného období,“
konstatoval trenér Jan Svoboda. „Byl to náš první turnaj
s novým nahrávačem Petrem Zapletalem, vyzkoušeli jsme
si, jak bude vypadat souhra. Asi nám bude chvíli trvat, než
si na tento způsob hry zvykneme, protože Petr Zapletal,
který působí také v reprezentaci, přihrává opravdu velmi
rychle,“ řekl univerzál Radek Motys. Do turnaje aktivně za-
sáhlo všech devět volejbalistů, které měl trenér Svoboda
k dispozici, Radek Mach a Michal Sukuba dokonce ode-
hráli plný počet zápasů. Omluvenku měl nový nahrávač Fi-
lip Habr, který rehabilituje po operaci kolena, budějovické-
mu týmu chyběl i Štěpán Smrčka, který má zablokovanou
krční páteř. K dispozici nebyl ani Venezuelan Andy Rojas,
jenž momentálně hájí barvy své země a posílí Jihostroj až 
v průběhu září.

Starší dorost vyhrál
turnaj v Pardubicích
Pardubickou ČEZ arénu obsadily ve dnech 13. a 14.
srpna mladé hokejové naděje. Konal se zde totiž turnaj
starších dorostenců. Hostitelé z Pardubic kromě doros-
tenců HC České Budějovice přivítali také týmy Olo-
mouce, Zlína a Liberce. Na tradičním předsezonním
klání mužstvo Českých Budějovic předvedlo skvělé vý-
kony. Turnaj se hrál systémem každý s každým, při-
čemž hrací doba byla 3x15 minut. HC České Budějovi-
ce dosud v přípravě ani jednou neprohrál a svou nepo-
razitelnost dlouho držel i na tomto turnaji. V prvním
utkání si jihočeští mladíci poradili s Olomoucí 4:2. Sou-
peř sice v utkání vedl, ale Českobudějovičtí dokázali
zápas obrátit na svou stranu. Druhý zápas sehráli Bu-
dějovičtí s libereckými Bílými Tygry. Utkání bylo dlouho
vyrovnané, rozdílovou a zároveň konečnou branku
vstřelil budějovický Emil Švec. Ve třetím utkání zazna-
menali Jihočeši první porážku, když nestačili na celek
Zlína, utkání skončilo výsledkem 3:1 pro jihomoravský
tým. V posledním zápase na turnaji se představil HC
České Budějovice proti domácímu mužstvu Pardubic.
Utkání bylo dlouho vyrovnané a rozhodla ho až branka
Davida Bílka, která dala Českobudějovickým náskok
o jeden gól, a Jihočeši se tak mohli radovat z výhry
3:2. Starší dorostenci HC Mountfield na turnaji obsadili
první místo a českobudějovický centr Emil Švec byl se
čtyřmi góly vyhlášen nejlepším střelcem a zároveň
i útočníkem turnaje.
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Týden před začátkem nového ročníku
Gambrinus ligy získali fotbalisté Dyna-
ma do svých řad zajímavou posilu. Na
následující tři roky spojil svou kariéru
s budějovickým klubem záložník Michal
Klesa, který posledních šest let oblékal
dres 1. FK Příbram.

Michal Klesa: 
Budějovice jsou pro mě
velkou výzvou

První fotbalové krůčky udělal Michal Klesa v pražském So-
kolu Běchovice. Přes Újezd nad Lesy a Horní Počernice se
dostal v roce 2002 do Bohemians Praha, kde začala jeho
kariéra profesionálního fotbalisty. První ligu si zahrál poprvé
ale až v Příbrami, kam přestoupil v lednu 2005. „V Příbrami
jsem byl vlastně šest a půl roku. Takže jsem určitě toužil po
změně. Když je člověk tak dlouho v jednom klubu, tak začne
pomalu ztrácet motivaci na sobě nějak výrazněji pracovat.
Nyní jsem v novém prostředí a chci Budějkám co nejvíce
pomoci k nejlepším výsledkům. Věřím, že i já osobně mohu
jít fotbalově nahoru,“ říká Michal Klesa zcela otevřeně po
svém příchodu do budějovického klubu. Na dlouhé roky
v Příbrami bude ale vždy vzpomínat jen v dobrém. „Pan

Starka samozřejmě z mého odchodu nadšený nebyl. V klubu
jsem byl ale dlouhou dobu a byli jsme dohodnuti, že pokud
by přišla pro obě strany zajímavá nabídka, že by mě uvolnil.
Protože se dlouho nic nedělo, moc jsem nepočítal s tím, že
by mě pan Starka týden před ligou pustil. Nakonec to ale vy-
šlo, já jsem mu poděkoval, že mi umožnil přestup. A po šesti
letech jsem změnil dres,“ dodává. 

Změna na poslední chvíli
Jihočeši se sice Michalu Klesovi ozvali již na konci června,
avšak na přestup do jihočeské metropole to dlouho vůbec
nevypadalo. „K prvnímu kontaktu mezi mnou a Dynamem
došlo ve chvíli, kdy se zranil na začátku přípravy Ferda 
Hudson. Řekl jsem, že když se kluby mezi sebou dohodnou, 
tak se přestupu bránit nebudu. Pak se dlouho nic nedělo
a všechno se pak z ničeho nic upeklo během čtvrtka  
21. července. Hned následující den jsem byl hráčem Dyna-
ma a poprvé jsem tady trénoval,“ říká s úsměvem.
Budějovický tým sondoval situaci Kolem Michala Klesy již
v minulém roce, ale tehdy k jednání mezi kluby vůbec
 nedošlo. „Pan Kotrba mě zná a ví, jaký jsem hráč. Většinu
kluků v klubu znám, takže zapadnout do týmu nebyl určitě
žádný problém. Dynamo hraje trochu jiným stylem než Pří-
bram, takže si musím na spoluhráče ještě zvyknout. Mým
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úkolem bude posílit útočnou činnost týmu a budu se snažit,
aby tomu tak bylo,“ říká osmadvacetiletý fotbalista.
Přestup do Českých Budějovic bere Michal Klesa jako po-
sun na vyšší metu. „Příbram je každou sezonu pasována na
sestup. Přestože Dynamo se třeba v loňské sezoně pohybo-
valo ve stejných vodách jako Příbram, jak zázemím, tak fi-
nančně je to větší klub,“ dodává. Zatímco jako hráč Příbrami
žil s rodinou v Praze, tak po přestupu do Českých Budějovic
plánuje i stěhování. „Dojíždět by asi nemělo smysl, takže se
s rodinou přestěhujeme. Aspoň budeme mít možnost poznat
jižní Čechy,“ dodává. 

Příbrami bude stále fandit
Fotbalisté Příbrami patří k tradičním účastníkům ligy. V ne-
dávné minulosti klub sice pamatuje i účast v poháru UEFA,
v posledních letech ale častěji bojuje o záchranu v lize. 
„V Příbrami jsem byl v osmadvaceti letech druhý nejstarší
hráč. Přestože jsme byli vždy odepisovaní, tak se nám dařilo
zachránit se. Věřím, že to kluci zvládnou i letos,“ věří Michal
Klesa svým bývalým spoluhráčům. Zároveň ale doufá, že
 jako hráč Dynama nebude muset s Příbramí o setrvání v lize
svádět přímé souboje. „Rád bych si zahrál v týmu tak, aby-
chom nemuseli bojovat o záchranu. Snad bude v našich
 silách, abychom hráli na vyšších příčkách tabulky,“ dodává. 
Michal Klesa se po svém příchodu na jih Čech těší na obno-
vení spolupráce s technickým záložníkem Rudolfem Otep-
kou, se kterým v minulosti působil v Příbrami. „S Rudou
jsem byl v Příbrami tři roky, takže se dobře známe. Už jsme
spolu jeli hned po mém podpisu smlouvy v pátek na první
trénink. Je ale pravda, že jsem si po jeho odchodu z Příbra-
mi myslel, že už se s ním v jednom týmu nikdy nesetkám,“
dodává Klesa s úsměvem. 
Michal Klesa se také hodně těší na spolupráci s důraznými
budějovickými útočníky, které by měl zásobovat gólovými
přihrávkami. „Kluci v útoku jsou výborní, na spolupráci se tě-
ším. Když jsme hráli proti Dynamu nyní v létě ten přípravný
zápas, tak náš Lukáš Pleško našim útočníkům nadával, že
vůbec nebojují. On jako obránce byl hrozně okopaný od
Zdeňka Ondráška a Tomáše Stráského a dával je za příklad,
že takto by to útočníci měli hrát,“ přikyvuje.

Osobnost
Jméno: Michal Klesa
Datum narození: 13. 5. 1983
Výška: 184 cm
Váha: 77 kg
Pozice: záložník
Klub: České Budějovice (CZE)
Kariéra:
2007–2008 FK Marila Příbram /2. liga/
2008–2009 1. FK Příbram /Gambrinus liga/
2009–2010 1. FK Příbram /Gambrinus liga/
2010–2011 1. FK Příbram /Gambrinus liga/
2011–2012 SK Dynamo České Budějovice

/Gambrinus liga/
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Suchovrbenští policisté zachránili
život pohřešované ženě
Dramatické rozuzlení mělo pátrání po 61leté ženě
z Hrdějovic, která odešla z domova. Svědek následující
den po jejím zmizení nahlásil, že v zaplaveném býva-
lém pískovcovém lomu ve čtvrti Suché Vrbné vidí plavat
mrtvolu. Na místo vyrazili strážníci Ladislav Škopek
a Vladimír Lavička. Policisté zde asi 4 metry od břehu
spatřili ležet tělo, oblečené do tmavých kalhot a červené
mikiny s kapucí, která byla přetažena přes hlavu. Když
zjistili, že se osoba hýbe, skočili do vody a tělo následně
dopravili na břeh a okamžitě zahájili resuscitaci – nepří-
mou masáž srdce a dýchání z plic do plic. Mezitím se
na místo dostavil i další policista z obvodního oddělení
Suché Vrbné a prostřednictvím radiostanice podal infor-
maci operačnímu důstojníkovi a požadoval příjezd rych-
lé zdravotnické pomoci. Žena pak začala sama dýchat
a policistům řekla, že se chtěla utopit. Kontrolou osob-
ních údajů pak vyšlo najevo, že se jedná právě o pohře-
šovanou ženu u z Hrdějovic.

Vandal
„vylepšil“
vůz BMW
Škodu na vozidle BMW za nejméně 150 000 korun má
na svědomí neznámý vandal, který navštívil volně přís-
tupný dvůr v Chelčického ulici v Českých Budějovicích.
Během čtyř hodin auto „vylepšil“ a nezjištěným předmě-
tem na nejméně dvaceti místech prosekal jeho karoserii.
Neznámý „umělec“ se tak provinil poškozením cizí věci
a v případě dopadení mu u soudu mimo jiné hrozí trest
odnětí svobody na dobu až jednoho roku. 
Případem poničeného BMW se nyní intenzivně zabývají
policisté z českobudějovického obvodního oddělení.
 Žádají tímto obyvatele města, kteří si mohli v souvislos-
ti s touto trestnou činností všimnout jakéhokoliv podez-
řelého dění, aby své informace předali policistům na
 telefonním čísle 974 226 700 nebo na lince 158.

Seniorka skončila v cele
Krádeží spáchanou ve stadiu pokusu a přečinem poru-
šování domovní svobody se zřejmě provinila 72letá ci-
zinka, když nezákonně vnikla do rodinného domku
v jedné z obcí na Boršovsku. Na místě pak vzala kabel-
ku a peněženku majitelky domku a chystala se odcizit
finanční hotovost. Krádež jí ale nevyšla – při odchodu
z domu byla zadržena synem poškozené. S historkou,
že si jen potřebovala dojít na toaletu, bohužel neobstá-
la. Na místo přivolaní boršovští policisté následně
 podezřelou ženu převezli na policejní služebnu. Strážci
zákona nyní prověřují, zda nemá povedená seniorka na
svědomí i další trestnou činnost. 

Zloději kradou
na zastávce 
i v restauracích
Mobilní telefon Nokia a MP3 přehrávač odcizil neznámý pa-
chatel dívce, která stála na zastávce městské hromadné do-
pravy Družba v Českých Budějovicích. Poté z místa utekl.
Poškozené tak způsobil škodu přesahující částku 1 000
 korun. Českobudějovičtí policisté po pachateli pátrají. Další
případ krádeže českobudějovičtí policisté vyšetřují v jedné
z restaurací v centru krajského města. Zatím neznámý
 zloděj překonal vchodové dveře do restaurace a následně
ze zásuvky baru ukradl tržbu v celkové výši bezmála 20 000
korun. Po neznámém návštěvníkovi policisté pátrají.

Měděné okapy
se staly terčem 
pro zloděje
Nejméně pět krádeží měděných okapových svodů z rodin-
ných domků v krajském městě má na svědomí dvojice
 pachatelů středního věku. Podezřelé muže ve věku 46 let
a 54 let se českobudějovickým kriminalistům podařilo vypá-
trat, zadržet a následně i obvinit z trestného činu krádeže.
Mladší z dvojice pachatelů má s obdobnou majetkovou trest-
nou činností již své zkušenosti. Měděné okapy v hodnotě
bezmála 50 000 korun tak přijdou oba podezřelé muže pěkně
draho.
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Za napadení cestujících
v MHD až na dva roky za mříže
Hrubému slovnímu a poté i fyzickému útoku se musel
bránit řidič noční MHD i cestující, kteří tímto spojem
cestovali. V dalším řádění opilému muži zabránili až na
místo přivolaní policisté. Výtržník následně s pouty na
rukou putoval na policejní služebnu. 
Agresorem byl 28letý muž z Českobudějovicka, které-
mu nyní za výtržnictví a napadení hrozí trest odnětí
svobody v délce trvání až dvou let. 

Z krádeží
se bude zpovídat u soudu
Bižuterii, kosmetiku a oblečení za přibližně 8 000 korun
si chtěla v obchodním domě v Českých Budějovicích
pořídit 38letá žena. Protože ale za vybrané zboží
 nehodlala zaplatit, zadrželi ji policisté. S majetkovou
trestnou činností má žena navíc již zkušenosti, zpyto-
vat svědomí bude nyní před soudem.

Podvodník
vybíral
na dobročinnou akci
Všímaví lidé pomohli dopadnout podvodníky, kteří vybírali
peníze na smyšlenou dobročinnou akci. Věc nahlásili na
 policii, a na parkoviště před nákupním centrem v Českém
Vrbném proto vyrazili strážníci. „Hlídka jednoho z mužů za-
držela. Ten se snažil prokázat jakýmsi potvrzením, které, jak
se při následném prověřování prokázalo, nebylo příslušnými
úřady nikdy vydáno,“ uvedl Sup s tím, že příslušná úřednice
hlídce sdělila, že o žádné podobné sbírce nic neví a muže
nezná. Případ převzala Policie ČR. Falešnému výběrčímu
hrozí  přestupkové řízení, případně trestní stíhání pro podvod.

Muž
zpronevěřil
firemní majetek
Motorovou naftu za přibližně 53 tisíc korun natankoval na
 firemní kartu 34letý muž. Na různých benzinových čerpacích
stanicích v Jihočeském kraji ale tankoval do svého osobního
vozidla nebo načerpanou naftu následně rozprodával a utr-
žené peníze použil pro svoji potřebu. Svým jednáním tak
 poškozenou firmu připravil o nejméně 53 000 korun. Jeho
protiprávní jednání se však českobudějovickým kriminalis-
tům – specialistům na odhalování hospodářské trestné čin-
nosti – podařilo rozkrýt a dotyčnému muži bylo sděleno
 podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry. Za tento
delikt, v případě prokázání viny, stanoví zákon trest odnětí
svobody v délce trvání jednoho roku až pěti  let. 

Nenávratná 
půjčka přišla 
ženu draho
Částku 230 tisíc korun si od jiné osoby půjčila v le-
tech 2006 až 2008 35letá žena z Českobudějovicka.
Finanční obnos ale v domluvené lhůtě nevrátila.
Poškozené věřitelce tak došla trpělivost a skutečnost
oznámila hlubockým policistům. Ti začali rozplétat
smyčky výmyslů, osočování podezřelé ženy vůči po-
škozené a svědkům a popírání pravdivosti tvrzení. Po
několika výsleších se poté českobudějovickým krimi-
nalistům k věci doznala. V polovině týdne českobudě-
jovičtí kriminalisté zahájili trestní stíhání pro podezření
ze spáchání trestného činu podvodu.



Císařský trhanec 
INGREDIENCE
• 4 polévkové lžíce rozinek  • 2 lžičky rumu   
• 250 g polohrubé mouky  • na špičku nože soli   
• 4 žloutky  • 2 polévkové lžíce cukru
 • 1 šálek studeného mléka  • 4 bílky  
• 4 polévkové lžíce másla • práškový cukr na posypání

POSTUP: Rozinky vypereme v horké vodě, necháme
okapat a pokapeme rumem. Rozmícháme mouku se solí,
žloutky, 1 polévkovou lžící cukru a takovým množstvím
mléka, aby vzniklo husté těsto. Bílky ušleháme se zbý-
vajícím cukrem a sníh vmícháme do těsta. Na pánvi
rozpustíme máslo, přilijeme těsto a posypeme rozinka-
mi namočenými v rumu. Těsto pečeme, až je spodní
strana křupavá a hnědá, potom otočíme a opečeme i na
druhé straně. Pak je roztrháme na malé kousky dvěma
vidličkami. Trhanec ještě necháme několik minut na
pánvi, potom vložíme na předehřátou mísu. Posypeme
práškovým cukrem.

Recepty22

Polévka
po štýrsku
INGREDIENCE
• 800 g vepřové plece
• 3 menší cibule 
• 2 mrkve
• ¼ celeru • 1 bílá řepa
(vodnice, tuřín)
• 4 velké brambory • 1 stroužek česneku • 1 lžička soli
• na 2 špičky nože  bílého pepře • 2 hřebíčky
• ½ bobkového listu • 1 polévková lžíce octa 
• 1 polévková lžíce nastrouhaného křenu
• 2 polévkové lžíce nasekané petrželky

POSTUP: Maso omyjeme a nakrájíme přibližně na tří-
centimetrové kostky. Cibuli oloupeme a přepůlíme.
Mrkev oškrábeme, omyjeme a nakrájíme na proužky.
 Celer a bílou řepu očistíme, omyjeme a rovněž nakrájíme.
Brambory oloupeme, omyjeme a rozčtvrtíme. Česnek
oloupeme, nasekáme nahrubo, smícháme se solí a utře-
me. Maso s přichystanou zeleninou, česnekem, pepřem,
hřebíčkem a bobkovým listem dáme do hrnce. Zalijeme
vodou a přivedeme k varu. Vaříme přikryté 30 minut.
Přidáme brambory a vše vaříme dalších 20 minut. Bob-
kový list vyjmeme. Jídlo ochutíme octem, křenem a podle
potřeby ještě trochu přisolíme a opepříme. Přikryté vaří-
me tak dlouho, dokud maso nezměkne. Před podává-
ním posypeme nasekanou petrželkou.

Tyrolské špekové knedlíky
INGREDIENCE
• 6 tvrdších housek • 200 g uvařeného uzeného 
vepřového masa  • 100 g slaniny • ½ malé cibule 
• 1 polévková lžíce nasekané petrželky 
• 5 polévkových lžic hladké mouky • 2 vejce 
• po špetce soli a bílého pepře • ¼ l studeného mléka
• 1 lžička soli     

POSTUP: Housky nakrájíme na centimetrové kostičky.
Maso a slaninu nakrájíme na malé kostičky. Cibuli oloupe-
me a nakrájíme nadrobno. Slaninu opečeme na velké
pánvi, přidáme nasekanou cibuli a petrželku a za stálého
míchání osmahneme. Přidáme masové a houskové kos-
tičky a vše za stálého míchání při mírné teplotě restujeme
asi 10 minut. Směs dáme do mísy a smícháme s moukou.
Rozkvedláme vejce se špetkou soli, pepře a s mlékem
a přelijeme přes houskovou směs. Vše dobře prohněteme,
pevně stlačíme a necháme 10 minut v klidu. K varu přive-
deme 3 litry osolené vody. Z houskové směsi vytvoříme
8 knedlíků, vložíme je do vařící osolené vody a při mírné
teplotě vaříme 15–20 minut. Podáváme s kyselým zelím.

Vzpomínky
na Rakousko
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1 Stropní trám
2 Ochrnutí
3 První část tajenky
4 Presy
5 Spojka
6 Malý Ford
7 Býv. ital. platidlo
8 Druhá část tajenky
9 Zátopkovo jméno

10 Znova
11 Iniciály zpěv. Nekonečného
12 Napůl
13 Třetí část tajenky
14 Malý Ota
15 Podobně
16 Obal
17 Lyžařská disciplína
18 Pot
19 Popularita
20 Turek / Starořekové
21 Část chodidla / Kožešnická firma
22 Geologické útvary
23 Jiráskovo jméno / Vonná bylina
24 Menší koš / Přikrývky
25 Americké velehory
26 Stavební prvek /

Doslovný překlad
27 Vzdáleno / Chlad
28 Barmská jednotka délky
29 Modlitební pravidlo / Červenat
30 Túje / Příbuzná
31 Motorová vozidla
32 Špalek
33 Prodejný novinář
34 Upravovati pluhem / Svalovina
35 Mravouka / Zákaz

36 Nátěr / Slované
37 Disneyův trpaslík
38 Prožitky / Síně
39 Muž. jméno / Lovy
40 Mazlík
41 Uzavřená skupina / Sruby
42 Častá / Úkaz na obloze
43 Zasévat
44 Sebranka / Vady
45 Obdržet / Kaučuk
46 Německý bakteriolog
47 Hráč FC Chelsea / Kout
48 Ruský spisovatel / Máchnout
49 10 gramů
50 Muž. jméno
51 Pracovní stůl
52 Jazz. zpěvy / Zubní pasta
53 Přání / Žid. mytol. postava
54 Krétské pohoří /

Představený kláštera
55 Potahy
56 Hříšnice / Palivo
57 Zušlechtěné železo / Skřet
58 Oblečení
59 Čára na sportovišti /

Státní podnik
60 Próza / Dětský pozdrav
61 Hudební značka
62 Stanislava
63 Řecký filozof
64 Nářečně doušek
65 Zvlhčit
66 Léze

67 Baal; Ída; Kalou; klut; Koch; lan.; 
soldo

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 7/2011

George Sterling (1869–1926); americký básník: 
„Ze všech tyranů, ...“ (dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 7/2011: ...by o něm měl pomlčet, mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán.


