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Milí čtenáři,
právě před rokem jste ve svých schránkách našli
první číslo Budějovického Samsonu. Slibovali jsme
vám v něm zprávy z Českých Budějovic, rozhovory
se zajímavými lidmi, tipy na výlet i recepty inspiro-
vané jednotlivými státy. Myslím, že jsme svým slo-
vům dostáli. Ze stránek našeho měsíčníku z jiho-
české metropole k vám promluvil bývalý primátor
města Miroslav Tetter i současný Juraj Thoma, mini-
str spravedlnosti Jiří Pospíšil nebo Česká miss
2011 Jitka Nováčková. Každý měsíc se snažíme vy-
zpovídat i nějakého sportovce, přečíst jste si proto
mohli o volejbalistech Radku Motysovi nebo Davi-
du Juračkovi. Loňskou fotbalovou sezonu SK Dyna-
ma na našich stránkách zhodnotil také slavný Jiho-
čech Karel Poborský. Snažíme se také přinášet nej-
důležitější zprávy z našeho města a informovat vás
o zajímavých kulturních akcích. Protože ale víme,
že život není jen růžový, najdete u nás i krimi rubri-
ku. Nezapomínáme však ani na zábavu, vyluštěné
sudoku nebo křížovka jistě každého potěší.  
V tomto „narozeninovém čísle“ najdete kromě ob-
vyklých rubrik také stránky věnované tématům, kte-
rá jako Budějovičáci stále řešíme. Prvním z nich je
dopravní situace v našem městě, která je den ode

dne horší, a na lepší časy se nám stále
neblýská. Jednoduchý recept na ře-

šení této situace určitě  není, vedení
města by ale mělo vyslyšet hlasy
nespokojených obyvatel a začít
jednat. Druhým tématem, kterému
se v tomto čísle věnujeme, je způ-
sob, jak se v našem městě tvoří

Strategický plán rozvoje kultury. Po-
dle vedení města by měl být ukázkou

„kreativních průmyslů“, kolem autora, financo-
vání projektu i budoucnosti tohoto plánu ale vy-
vstala řada otázek. Budeme na ně hledat odpovědi.

Doufám, že nám i nadále 
zachováte přízeň. 
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Roční nestabilita budějovické TOP 09 skončila volbami do vedoucích orgánů městké, regionální a krajské organizace.
V sobotu 3. září se sešel regionální sněm TOP 09 České Budějovice, aby si zvolil nový regionální výbor. Novým před-
sedou se stal Miroslav Nejedlý, místostarosta Boršova nad Vltavou. Dvěma místopředsedy byli zvoleni Kamil Calta, ná-
městek primátora Č. Budějovic a Slavoj Dolejš, předseda městské organizace Č. Budějovice. Předsedou krajské
TOP 09 se posléze stal poslanec a budějovický zastupitel Zdeněk Bezecný, který ve funkci vystřídal Vlastu Parkano-
vou. Bezecný se tak vedle stávajících funkcích bude pravděpodobně ucházet ještě o post hejtmana v krajských vol-
bách, které se uskuteční příští rok. Ve vnitrostranických volbách naopak neuspěl lídr TOP 09 v komunálních volbách
advokát Tomáš Bouzek, který nezískal podporu ani v městské organizaci. Bouzek byl spolu s Jurajem Thomou archi-
tektem radniční koalice na českobudějovickém magistrátu. Ztráta jeho pozic ve vlastní straně tak muže zkomplikovat si-
tuaci i samotnému primátorovi, který v něm ztratil silného partnera. Ve volbách opakovaně neuspěl ani Jiří Kořínek,
Bouzkův politický souputník, který byl krátce před komunálními volbami vyškrtnut z kandidátky a kterého budějovická
TOP 09 před časem usadila do křesla místopředsedy dozorčí rady Teplárny ČB. 
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Příprava stavby dálnice D3
v úseku Úsilné – Staré Hodějovice pokračuje
Krajský úřad Jihočeského kraje dnes zamítl odvolání občanského sdružení Jihočeské matky a jedné občanky Starých Hodě-
jovic, které se týkalo přípravy stavby dálnice D3 v úseku Úsilné – Staré Hodějovice. Potvrdil tak územní rozhodnutí, které
českobudějovický stavební úřad vydal letos v květnu. Jihočeské matky argumentovaly například tím, že trasa dálnice limituje
urbanistický rozvoj města a že provoz dálnice zatíží přilehlé území dopravním hlukem a emisemi výfukových plynů. Proti roz-
hodnutí krajského úřadu se nelze odvolat. 
„Skutečnost, že pro sedmikilometrový úsek Úsilné – Hodějovice již existuje platné územní rozhodnutí, považuji za dobrou
zprávu nejen pro občany našeho města, ale pro všechny obyvatele a návštěvníky Jihočeského kraje. Vedle této trasy má Ře-
ditelství silnic a dálnic v současné době k dispozici již také územní rozhodnutí pro tři kilometry dlouhý úsek Borek – Úsilné,
kde jsou přibližně z devadesáti procent majetkově vypořádány dotčené pozemky. Jsem přesvědčený, že nyní již nic nebrání
tomu, aby se začalo s přípravou stavebního povolení pro celý dálniční obchvat Českých Budějovic vedoucí od Borku po Ho-
dějovice. Věřím, že ministři financí a dopravy nakonec najdou společnou řeč a ve státním rozpočtu pro příští rok několikaná-
sobně navýší objem finančních prostředků pro stavbu D3,“ řekl primátor Juraj Thoma.
„Je pro mne těžko představitelné, že by odpo-
vědní členové vlády jednoduše ignorovali ne-
popiratelnou skutečnost, že kvůli chybějícímu
obchvatu projede denně téměř centrem Čes-
kých Budějovic na 40 tisíc automobilů. Předsta-
vitelé města České Budějovice v předchozích os-
mi letech uskutečnili celou řadu zásadních kroků,
které byly v kompetenci samosprávy, aby
pomohli urychlit realizaci obchvatu měs-
ta. Zastupitelstvo provedlo složité změny
územního plánu města, učinili jsme rov-
něž dílčí opatření v majetkoprávní přípra-
vě území. Po velice složitých jednáních
jsme dosáhli dohody se všemi městy a ob-
cemi, které leží na plánované trase dálnice D3
tvořící obchvat města, a tuto linii držíme bez
ohledu na funkční období a složení jednotli-
vých zastupitelstev,“ doplnil Juraj Thoma.

volila vedení, 
Bouzek přišel o pozice



Rozsáhlá rekonstrukce ulic 
v Havlíčkově kolonii je dokončena
Nová vozovka a chodníky, rekonstruovaný hlavní kanalizační řad, vodovod a veřejné osvětlení. Tak vypadala kompletní
obnova ulic Čechova a Roháče z Dubé, která byla dokončena první zářijový týden. „Součástí stavby byla také přeložka
parovodu,“ dodal k rozsahu prací náměstek primátora Kamil Calta. Rozsáhlá rekonstrukce, která trvala sedm měsíců, si
podle primátora města Juraje Thomy vyžádala téměř 50 milionů korun. „Náklady na Čechovu ulici byly 34 miliony 500 ti-
síc korun a na komunikaci Roháče z Dubé 15 milionů 418 tisíc korun. Stavba je částkou 32 miliony 308 tisíc korun spo-
lufinancována z dotačního programu ROP NUTS II Jihozápad,“ uvedl primátor. „Vzhledem k postupu rekonstrukce Če-
chovy ulice již od 5. září jezdí linka číslo 12 po své původní trase, a to ulicemi Čechova, Marie Vydrové a Dukelská,“ řekl
Radek Filip z Dopravního podniku města. 
Na příští rok je naplánována druhá etapa rekonstrukce ulice Čechova v úseku od Mlýnské stoky až do křížení s ulicí
Žižkova. „Předpokládané náklady na tuto investici jsou asi 40 milionů korun a rozsah prací bude stejný jako v první eta-
pě. Zahrnovat bude také rekonstrukci mostu přes Mlýnskou stoku,“ uvedl náměstek primátora Kamil Calta s tím, že za-
hájení prací bude pravděpodobně na přelomu března a dubna 2012.

Regeneraci Máje
mohou lidé sledovat
na webových stránkách
Obnova největšího českobudějovického sídliště Máj, kde ži-
je přes třicet tisíc obyvatel, byla zahájena před dvěma lety.
Informace o termínech i konkrétních opatřeních mají své
místo i na městském webu www.c-budejovice.cz, konkrétně
na pravé straně, kde je samostatný odkaz na regeneraci
sídliště Máj. „Nejaktuálnější změna se týkala struktury dat
a úpravy situačních plánů tak, aby byly ještě přehlednější
a uživatelsky příjemné. Hned po rozkliknutí se tak uživatelé
dostanou na rozcestník, kde jsou průběžně aktualizovány
informace k jednotlivým obnovovaným úsekům. Lidé se mo-
hou dozvědět i to, v jaké fázi je schvalovací proces k na-
vrženým úpravám. Ve formátu pdf jsou zveřejňovány i náhle-
dy projektových dokumentací,“ upozorňuje náměstek primá-
tora Kamil Calta.
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Cesta z Nemanic
na Borek 
bude bezpečnější
Vzdálenost pouhých 600 metrů od sebe dělí točnu
MHD v Nemanicích a kruhovou křižovatku směrem
k Makru u Borku. Tento krátký úsek je ale díky husto-
tě provozu pro cyklisty i chodce velmi nebezpečný.
Denně tudy projedou stovky aut, protože jde o výpa-
dovku směrem na Prahu. Občané si také stěžují na
chybějící chodník. Lidem se ale blýská na lepší časy.
Již v listopadu začne v tomto úseku firma stavět no-
vou stezku pro cyklisty. Cyklisté a chodci by ji měli
využívat od června příštího roku. Cyklostezka vyjde
na pět milionů. 
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Trh U vrby, nový 
farmářsko-řemeslný trh v Budějovicích

Biopečivo, ovocné šťávy, hlívu ústřičnou nebo čerstvé ryby ze Šu-
mavy si mohli nakoupit lidé, kteří 10. září zavítali na nový farmář-
sko-řemeslný Trh U vrby v Českých Budějovicích. Trhy, které se
budou ve dvoře domu Riegrova 51 konat vždy jednou za 14 dní
od 7 do 13 hodin, organizuje Jihočeská rozvojová, o.p.s. „Naším
cílem je pravidelné pořádání sobotního farmářského trhu, který
povede ke zvýšení zájmu obyvatel města a okolí o produkty vyrá-
běné a pěstované s ohledem na šetrné využívání přírodních zdro-
jů, podpora farmářů a drobných výrobců v regionu. Rádi bychom,
kdyby se povedlo obohatit tradici tržišť jako takovou, ale také pod-
pořit atmosféru jedné z historických čtvrtí v centru Českých Budě-
jovic,“ uvedla koordinátorka projektu Dana Kalistová. 
Na prvním trhu se objevily například výrobky z včelařské farmy
u Šímů z Dolní Pěny, bylinky Fröhlich z Písku nebo čerstvě pražená
káva od TH Kaffee. Nenudily se
ani děti, dopoledne jim zpestřil
speciální doprovodný program.
Hanka Landová přišla na trh i se
svými dvěma dětmi ve věku

4 a 1,5 roku. „Moc se nám tady líbilo, děti zaujala hlavně pohádka. Nejen že jsme si na-
koupili domácí med a pečivo z lomnické pekárny, ale také jsme ochutnali dýňovou polév-
ku. Byla skvělá, takže hned jsme jednu dýni koupili domů a uvaříme si ji také.“ Trh ji zaujal

i tím, že se tady potkala s řadou
známých, kteří, stejně jako ona,
vyhledávají potraviny přímo od
výrobce. První rodinný farmář-
ský trh si nenechal ujít ani David
Čermák z českobudějovického
City restaurantu. „Chtěli jsme podpořit atmosféru přicházejícího
podzimu, takže jsme uvařili dýňovou polévku, která šla opravdu na
odbyt. Stejně jako domácí zázvorová limonáda. Na příštím trhu bu-
deme připravovat na grilu ryby, které si lidé mohou koupit živé
u jednoho z prodejců, a také dršťkovou polévku z hlívy ústřičné. Tu
tady zase nabízel další prodejce. Myslím, že návštěvníci vítali mož-
nost, že se po nákupu mohou i občerstvit.“ Na další trh můžete vy-
razit 8. a. 22. října. Podzimní termíny najdete na www.trhuvrby.cz.

Do Haklových Dvorů 
pojede kyvadlová doprava
Linka autobusu číslo 1 projde kvůli rekonstrukci ulice Evžena Rošického malou změnou. Mezi zastávkami Antonína Bar-
cala a Haklovy Dvory nepojedou několik měsíců nízkopodlažní autobusy, autobus číslo 1 nahradí v úseku mezi zastáv-
kami Antonína Barcala a Haklovy Dvory kyvadlová doprava. Vozy by totiž musely jezdit po rozkopané silnici, tudíž by
mohlo dojít k jejich poškození. „Rada schválila nahrazení autobusů kyvadlovou dopravou v úseku zastávek Antonína
Barcala a Haklovy Dvory,“ uvedl primátor Juraj Thoma. Na dalším úseku linky zůstane provoz nezměněný. Rekonstrukce
ulice bude trvat asi rok a má čtyři etapy. Vedení dopravního podniku také upozorňuje, že vzhledem k probíhající rekon-
strukci komunikace v městské části Zavadilka je ve dvou úsecích řízený provoz kyvadlově pomocí světelné signalizace.
Toto dopravní opatření musí respektovat i vozy MHD na lince 1, a proto může docházet ke zpoždění jednotlivých spojů.

Rodinný Trh U vrby 
se lidem líbil.
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Sídliště Máj se pomalu mění
Prostor kolem 150 tisíc metrů čtverečních na nej-
větším českobudějovickém sídlišti Máj prošel bě-
hem tohoto roku obnovou za více než 60 milionů
korun. Stavební stroje a dělníci se zaměřili přede-
vším na jižní část sídliště mezi ulicemi M. Horáko-
vé, A. Barcala, Dubenská a U Lesa. Město uvol-
nilo na tuto regeneraci sídliště sedm milionů,
dalších 53 milionů korun poskytl Regionální ope-
rační program ROP NUTS II Jihozápad. „Obno-
va se týkala jak úprav veřejných prostranství, tak
i zlepšení občanské vybavenosti. Realizací akce
se naplnila část Integrovaného plánu rozvoje
města s názvem Levý břeh Vltavy,“ uvedl ná-
městek primátora Kamil Calta. Na regeneraci če-
kají nyní další části sídliště. Město chce vybudo-
vat nový Centrální park v severním úseku Máje.
Své místo zde budou mít herní prvky pro malé
děti i starší děti a skatepark pro dospívající mlá-
dež. Součástí parku by se měla stát fontána.
Obyvatelé ocení také nová parkovací místa v uli-
cích V. Volfa, M. Chlajna, N. Frýda, Prachatická,
Netolická a Lhenická. Většina komunikací v těch -
to lokalitách se dočká také nového povrchu.
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Jihočeská univerzita truchlí. 
Zemřela rektorka
Magdalena Hrabánková
Historicky první žena ve vedení Jihočeské univerzity prof. Ing. Magdalena
Hrabánková, CSc., dr. h. c., prof. h. c., zemřela 31. srpna na zahraniční dovo-
lené. „Jihočeská univerzita odchodem paní rektorky ztrácí mimořádnou osob-
nost vynikajících vědeckých, pedagogických a morálních kvalit. Její jméno
zůstane navždy zapsáno do historie Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích,“ stojí v oficiálním prohlášení. Na Jihočeské univerzitě působila Hrabán-
ková od roku 1996. V období před transformací Zemědělské fakulty JU stála
do roku 2007 v jejím čele. Od 1. prosince 2007 byla zvolena děkankou Ekono-
mické fakulty JU. V čele univerzity byla Magdalena Hrabánková od 1. března
letošního roku.
Vedení nyní na přechodnou dobu převzal dosavadní prorektor JU pro vědu
a výzkum prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. O volbě rektora se poradí Akade-
mický senát, který se sejde v nejbližším možném termínu. Tomáš Polívka z Přírodovědecké fakulty dosud zajišťoval kva-
litní pracovníky do výzkumu. Jak v dubnu uvedl při svém uvedení do funkce prorektora, domnívá se, že vědecký poten-
ciál na jihu Čech je značný, a v některých oblastech dokonce zdejší univerzita patří mezi nejlepší v zemi a dosahuje
i mezinárodního významu. Polívka strávil dlouhou dobu ve Švédsku, na jihu Čech působí od roku 2005. V současné do-
bě je zástupcem ředitele Ústavu fyzikální biologie v Nových Hradech. 
Ke změnám došlo také v plánování oslav k 20. výročí vzniku Jihočeské univerzity, které se měly konat druhý říjnový tý-
den tohoto roku. Vedení Jihočeské univerzity se z pietních důvodů rozhodlo nepokračovat v přípravách, termín oslav se
proto posouvá na začátek letního semestru v roce 2012.

Jižní část Máje prošla regenerací.
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„Po špatných zkušenostech s kolonami v Českých Budějovi-
cích se snažím do práce jezdit na kole, nebo se tam vydám
pěšky,“ říká Petra Švarcová, která bydlí na Pražském před-
městí. Cesta do zaměstnání v centru města jí totiž autem
trvala leckdy i 40 minut. Pěšky se tam dostane přibližně za
dvacet minut. „Pokud ale musím vyrazit kamkoli autem, stá-
vá se ze mě nervózní řidič, který neustále čeká někde v zá-
cpě, a to v jakoukoli denní hodinu. Myslím si, že by se s do-
pravní situací ve městě mělo něco dělat. V dnešní době, kdy
se bez osobního automobilu neobejdete, by se nad tím lidé
na radnici určitě měli zamyslet,“ dodává Švarcová.
S názornou ukázkou kolapsu dopravy v krajském městě při-
šel na zářijové zastupitelstvo Stanislav Rataj, který se dlou-
hodobě dopravní situací ve městě i kraji zabývá. Zastupite-
lům i přihlížejícím občanům předvedl nahrávku z palubní ka-
mery, která dokumentuje, že k ujetí necelého kilometru trasy
potřebujete v Českých Budějovicích přibližně 28 minut. „Moje prezentace k tématu doprava skončí dřív než tento zá-

znam,“ glosoval ironicky záznam Rataj. 
Zastupitel kritizoval také dopravní studii, kterou si nechala
v minulém volebním období zpracovat jeho kolegyně z Ob-
čanů za Budějovice a náměstkyně Ivana Popelová, která má
od roku 2006 dopravu na starosti. Materiál totiž nepočítá
s dopravou během špiček. Tyto zásadní údaje chybí, protože
jejich zpracování by bylo příliš drahé. Jaký je ale potom pří-
nos? „Zpracovat studii o městské dopravě, která nepočítá
s dopravními špičkami, to je opravdu husarský kousek,“
kroutí hlavou Alena Bártková. Většina obyvatel města se
přitom do zaměstnání a zpět přesouvá právě v těchto kritic-
kých hodinách. „S dopravní situací ve městě by se už oprav-
du mělo něco začít dělat. Už před lety to byl problém, a kaž-
dý rok je to horší a horší. Do práce jezdím přes rozkopanou
Nádražní ulici, a neztratit při popojíždění po metrech nervy,
to je umění,“ uzavírá Bártková.

„Omlouvám se, že jsem se zdržel, ale stál jsem v koloně. Městem se prostě neda-
lo projet.“ Kdyby za každý podobný komentář hodili obyvatelé Českých Budějovic
do kasičky korunu, byli by z nich dnes boháči. Dopravní situace v krajském městě
je tristní, nespokojení jsou nejen řidiči osobních aut, ale i cyklisté. Na místech vy-
hrazených pro jízdu na bicyklu totiž často stojí zaparkovaná auta. Chodci se zase
potýkají s problémy na nebezpečných přechodech. Ostudou města jsou také vra-
ky aut, které kdysi jejich majitelé zaparkovali v ulicích. Některé mají již tři roky pro-
padlou technickou, správní orgány to nezajímá a k odtahu vozidla se nikdo nemá.
Vedení města ale současný stav neřeší. Na adresu radnice se proto na zářijovém
zastupitelstvu snesla vlna ostré kritiky.

Doprava
Achillova pata Českých Budějovic

Nepořádek na ulicích není 
dobrou vizitkou krajského města.

Opuštěné vraky stojí 
v ulicích i několik let.



Stanislav Rataj také upozornil na špatně řešený ostrůvek
pro chodce v ulici U Jeslí. Na fotografiích z místa je zřetelně
vidět ohnutá dopravní značka. Rozměrná nákladní auta se
totiž do úzkého jízdního pruhu nemohou vejít. Ostrůvek pak
chodce dostatečně neochrání. „Několik hodin po uvedení
křižovatky do provozu jsem si jel zkontrolovat její funkčnost
a s hrůzou jsem zjistil, že svým návrhem neodpovídá dnešní
realitě provozu,“ popisuje své zkušenosti Rataj. „Stál jsem
v odbočovacím pruhu na Rudolfovské, směrem do ulice
U Jeslí. Z ulice U Jeslí odbočoval kamion na Rudolfovskou
a já jsem musel couvat, abych kamionu uvolnil místo! Po ko-
munikaci s projektantem stavby mi bylo řečeno, že křižovat-
ka je dle norem v pořádku,“ říká Rataj. „Ano, dle norem je si-
ce v pořádku, ale pro praktický život nepoužitelná. Dnes dě-
lat podle norem je samozřejmě podmínka nutná, nikoliv
však postačující,“ uzavírá.
Se svými výstupy chce Rataj pokračovat na každém zase-
dání volených zástupců občanů. „S řešením dopravních
problémů nebudou nikdy spokojení všichni, vždy bude ně-
kdo proti. Také nejsem spokojena se současným stavem
a přiznávám, že jsme někdy podcenili třeba komunikaci
s občany,“ přiznává náměstkyně pro strategický rozvoj
a územní plánování Ivana Popelová.  

O jižní spojce bude rozhodovat radnice
Řešení dopravní situace nabízí stavba nové dvouproudé sil-
nice, která má vést od kruhového objezdu v Litvínovicích po

novém mostě přes Vltavu do ulice L. B. Schneide-
ra, pak do ulice Papírenské a dále by pokračovala
přes Lidickou, L. M. Pařízka až na Plavskou a po-
dél železniční tratě na Novohradskou. Podle úřed-
níků by taková spojovací silnice měla ulehčit do-
pravě. Lidé bydlící v dotčených lokalitách ale ne-
souhlasí. „S tímto záměrem nesouhlasíme,
podepsala jsem dokonce i petici, nicméně ji za-
mítli. Nelíbí se mi, že by sem zamířila auta z cent-
ra, zvýšil by se hluk a prach,“ říká Jindřiška Pa-
rýzková. „Snesitelné by to snad bylo jen v přípa-
dě, kdyby udělali výborné protihlukové zábrany,
s čímž ale nepočítám. Navíc by nová silnice zniči-
la i oblast kolem Maláku, kam chodíme na pro-
cházku, a určitě nejen já, ale i další maminky
s kočárky. Teď máme o ten kousek přírody přijít,“

zlobí se Parýzková. Petici podepsalo celkem 2 500 lidí. Oby-
vatelům Budějovic se nelíbí, že by místem, kam se chodí
koupat, venčit psy a jezdit na bruslích nebo na kole, měla
vést frekventovaná silnice. 

Město doufalo, že za něj rozhodnou krajští zastupitelé a dají
spojku do Zásad územního rozvoje, kterými by se město
muselo řídit. Krajští zastupitelé ale na svém zářijovém zase-
dání vyjmuli plánovanou dvouproudou silnici ze zásad
územního rozvoje kraje. Domnívají se, že se jedná pouze
o komunikaci místního významu. „Jižní spojka je v územním

plánu Českých Budějovic zanesena od roku
2000. Předkládám krajským zastupitelům, aby
tento záměr nebyl vůbec řešen na úrovni kraje.
Celé další řešení závisí na rozhodnutí vedení
a zastupitelstva Českých Budějovic,“ prohlásil
vicehejtman a budějovický zastupitel za ODS
Martin Kuba.
„Jsem rád, že bude možnost hledat alternativ-

ní řešení a diskutovat o nejlepší kompromisní
variantě. Počtem podpisů největší petice v po-
revoluční historii města Českých Budějovic jas-
ně ukázala, že direktivně navrhované návrhy
dopravních řešení bez diskuze s občany ne-
fungují. Je nutné najít kompromis mezi životní-
mi jistotami občanů a technickými návrhy do-
pravní infrastruktury,“ dodává Stanislav Rataj.

9Téma

Nákladní auta se do vozovky 
nevejdou, čímž mohou 
být chodci v nebezpečí.

Uzavření Modrého mostu 
pro automobily vyvolalo řadu otázek.

Křižovatka u Výstaviště je v dopravní špičce testem pro nervy řidičů.
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Radní Miroslav Joch a Petr Podhola se při projednávání to-
hoto bodu Radou dokonce zdrželi hlasování. „Nebyl v tom
žádný úmysl,“ vysvětluje náměstek primátora Miroslav Joch.
„Byl jsem tak napjatý, jak hlasování dopadne, že jsem za-
pomněl zmáčknout tlačítko. Na zvukovém záznamu Rady
mohu doložit, že jsem následně pana primátora žádal, aby
hlasování opakoval. Zcela určitě bych hlasoval pro přijetí
materiálu,“ vysvětluje náměstek.

Vypracováním projektu pověřila náměstkyně primátora Iva-
na Popelová prezidenta Spolku studentů Arts Management
o.s. Ondřeje Kašpárka. Město s Kašpárkem uzavřelo smlou-
vu, podle které zhotoviteli náležela za projekt odměna 175
tisíc korun bez DPH. Smlouva byla později dodatkem navý-
šena o dalších 30 tisíc korun. Kašpárek se ve smlouvě zava-
zuje dodat dílo o rozsahu minimálně 20 stran, termín odevz-
dání byl stanoven na 31. srpna. V dodatku smlouvy pak byl

termín prodloužen o měsíc. Nestandardní je také způsob vy-
plácení odměny. Město totiž zhotoviteli zaplatilo 140 tisíc ko-
run, tedy 80 % původně sjednané odměny, předem. „Zají-
malo by mě, z jakého důvodu paní náměstkyně vybrala prá-
vě pana Ondřeje Kašpárka,“ ptá se členka Kulturní komise
Jana Mráčková. „V kultuře pracuji již od roku 1986 a určitě
znám více lidí či agentur, které se těmito tématy zabývají.“
Nesouhlasí také s postupem při schvalování projektu. „Do-

mnívám se, že o takto zásadním
materiálu by měla být Kulturní ko-
mise města informována. Vyjadřuje-
me se i k věcem, které se kultury
dotýkají jen okrajově, nyní napří-
klad k narušování veřejného pořád-
ku. Jsem proto opravdu nemile pře-
kvapená, že jsme tento důležitý do-
kument nedostali ani k nahlédnutí
a museli jsme o jeho zaslání požá-
dat. Schválen byl před měsícem,
a ještě jej nemám,“ pokračuje
Mráčková.  
Materiál, který radní na svém zase-
dání schválili, navíc obsahuje na
rozdíl od zadání pouze 15 stran,
přičemž 2 strany tohoto dokumentu
tvoří obálka a obsah, celé 4 strany
zabírá úvod, shodný počet stran
autor věnoval shrnutí metod a jen
na zbývajících pěti stranách se za-
bývá návrhy řešení rozvoje kultury

v krajském městě. „Podkladový dokument čítá 23 normo-
stran,“ komentuje nesoulad v počtu stran v oficiálním tisko-
vém prohlášení Ondřej Kašpárek, který je nyní v Anglii. „Na-
ším hlavním cílem bylo otisknout do dokumentu všechny se-
brané názory tak, aby odrážely potřeby návštěvníků
kulturních akcí, ale i kulturních organizátorů, tak aby srozu-
mitelným jazykem představily politické reprezentaci naše
problémy, ale hlavně naše návrhy k řešení, a abychom tyto

Veřejná správa či zpráva? Je rozdíl mezi českými a Českými městy? S těmito gra-
matickými problémy se potýkal prezident Spolku studentů Arts Management o.s.
Ondřej Kaš párek v materiálu s názvem Podklad pro projektový záměr přípravy
Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích. Dokument, který
schválila Rada města na svém zasedání 24. srpna, ale vyvolal řadu otázek. 

Příprava
Strategického plánu rozvoje kultury
vyvolavá řadu otázek

Přípravu Strategického plánu rozvoje kultury kritizovala opoziční ODS 
– B. Kábele, Z. Blažek, M. Kuba a V. Brůha.



11

návrhy mohli ve vzájemné spolupráci všech stran začít reali-
zovat,“ uvádí dále Kašpárek. 
„Dokumentu vůbec nerozumím,“ přiznává ale člen Kulturní
komise Daniel Turek. „Celkově mám pocit, že ten materiál
byl šitý horkou jehlou. Když zpracováváte oficiální text, je
třeba věnovat tomu čas. Ale autor si jej evidentně po sobě
ani nepřečetl, což dokumentují například pravopisné chyby,
které v materiálu jsou,“ říká Turek. „Informace v něm jsou
navíc zavádějící, objektivní rozhodně není například popis
stávajícího stavu kulturních zařízení. Autor hodnotí Metropol
a Baziliku poněkud odlišnými měřítky,“ podivuje se Turek.
„Podkladový materiál měl obsahovat náznaky řešení, ale ta-
dy je postrádám. Nejde ani tak o stránky, ale o to, co je na
nich napsáno. Nedočtete se, co s Háječkem, co se bude dít
s Kotvou nebo s Metropolem, kterému se letos nedaly žá-
dné příspěvky, jen to, že máme dělat
další analýzu. Proč autor nezmínil třeba
fakt, že nájemce KD Vltava v roce 2014
skončí? To je skutečný problém,“ dodá-
vá Turek. „Divím se některým členům
Rady města, že mohou schválit doku-
ment, který evidentně ani nečetli, jinak
by je jistě zarazila úroveň zpracování,
která odpovídá tak střední škole. Přitom
nějaký kvalitní koncept kultury ve městě
je ale samozřejmě třeba. Ale rozhodně
konkrétně zacílený.“ 
Také předseda Klubu zastupitelů ODS
Vladimír Brůha se domnívá, že tento
materiál není o tom, jakým směrem se
má kultura ubírat. „Z materiálu jsme se
dozvěděli, co je tady obecně známo, na-
příklad že není dostatek peněz na kultu-
ru a je potřeba udělat hluboké analýzy,
které plán teprve zpracovává,“ uvedl
Brůha s tím, že měl velké problémy pat-
náctistránkový dokument celý dočíst. 

Materiál má ale i své zastánce.
Kladně jej hodnotí například
předsedkyně Kulturní komise
Bára Lišková. „Předně bych ráda
upřesnila, že stanovisko, které
budu prezentovat, je stanovis-
kem čistě mým osobním, nikoliv
stanoviskem Kulturní komise
Rady města,“ upozorňuje. „Pře-
dložený dokument hodnotím ja-
ko velmi zdařilou práci týmu lidí,
kteří se o kulturní život v našem
městě aktivně zajímají a není
jim lhostejný. Na přípravě doku-
mentu se podílela řada lidí zcela
dobrovolně a ve svém volném
čase,“ říká Lišková. „Největší
přínos spatřuji v tom, že poprvé
v novodobé historii tohoto města
byla uvedená problematika dis-
kutována s veřejností a že celý
proces vznikal pod dohledem

odborníků, kteří mají s tímto bohaté zkušenosti.“
Samotný Podkladový dokument má podle autora Ondřeje
Kašpárka především motivovat Radu města, která tento
materiál schvalovala, aby souhlasila s dalším navrhovaným
postupem – vypsat výběrové řízení na vytvoření plnohod-
notného Strategického plánu kultury v Českých Budějovi-
cích. Zda se na něj v rozpočtu ale najdou peníze, není jisté.
„Pokud má být toto ukázka ,kreativních průmyslů‘, se který-
mi přišli Občané pro Budějovice, pak se velmi obávám, že
se jedná především o značnou kreativitu ve vytahování pe-
něz z městské kasy,“ komentuje kauzu zastupitel Martin Ku-
ba. „Projekt považujeme za jednoznačně předražený a bu-
deme iniciovat prošetření tohoto nehospodárného jednání
v kontrolním výboru,“ dodává předseda Klubu zastupitelů
ODS Vladimír Brůha.

V DK Metropol bude v říjnu koncertovat Olympic i Tomáš Klus.

Místo, kde stojí historická budova 
Jihočeského divadla, patří mezi 
nejstarší historické části města 
Českých Budějovic.
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MitOst zamířil do Českých Budějovic přede-
vším díky Tereze Dobiášové, vedoucí osobnos-
ti občanského sdružení Barevný děti, která do
výběrového řízení MitOstu na hostitelské měs-
to Budějovice přihlásila. Koordinátorkou projek-
tu je Barbora Čepičková z tanečního prostoru
Kredance. Tento festival společenské angažo-
vanosti a kultur se každý rok koná v jiném mís-
tě střední a východní Evropy. „Cílem této orga-
nizace je podporovat kulturní a jazykovou spo-
lupráci mezi zeměmi střední, východní a jižní
Evropy. Zároveň s tím realizuje široké spek-
trum společenských a kulturních projektů,“ při-
bližuje festival Tereza Dobiášová.
MitOst čili Sdružení pro jazykovou a kulturní
výměnu ve střední, východní a jižní Evropě je
mezinárodní organizace se sídlem v Berlíně.
Byla založena v roce 1996 lektory nadace
Roberta Bosche. Dnes má 1 200 členů ze
čtyřiceti zemí a zastřešuje mnoho mezinárod-
ních projektů. Každoročním vrcholem aktivit
této organizace je právě putovní MitOst festi-

val, během kterého se setkávají členové orga-
nizace z celé Evropy. 
Poprvé se festival konal v roce 2003 v maďar-
ské Pécsi, poté ve Vilniusu v Litvě, ve Vratisla-
vi v Polsku, v Temešváru v Rumunsku, kde se
slavilo desáté výročí založení společnosti.
V roce 2006 festival pohostilo město Görlitz /
Zgorzelec, dále pak Užhorod na Ukrajině,
Gdaňsk v Polsku a v loňském roce ruský
Perm. Letos poprvé se MitOst festival koná
v České republice. „Festival je unikátní příleži-
tostí pro vzájemnou inspiraci a zapojení se do
obrovské kulturní sítě. Díky festivalu tu vzni-
kají nové vztahy v rámci neziskové a kulturní
scény, je možnost ukázat, co umíme, a kon-
frontovat to v evropském měřítku,“ vyzdvihuje
jedinečnost festivalu Dobiášová.

MitOst festival 
v Českých Budějovicích
Hlavním tématem letošního festivalu je „Nová
angažovanost“. Kromě tradiční dobrovolnické
práce se objevilo v posledních letech mnoho
nových forem společenské angažovanosti. Já-
drem MitOst festivalu v Českých Budějovicích
se stane čtyřdenní mezinárodní seminář, kte-

rý se zaměří na široké spektrum
těchto forem. „V programu se před-
staví řada českých i mezinárodních
inspirativních projektů, budou se rea-
lizovat diskuze a semináře, které po-
skytnou jak inspiraci, tak metodiku
pro lidi angažující se ve veřejném
prostoru,“ dodává Tereza Dobiášová.
Program zahrnuje 5 různých oblastí:
nová angažovanost v oblasti životní-
ho prostředí, digitální iniciativa, ini -
ciativy ve veřejném prostoru, mezi
uměním a politikou: nové formy akti-
vit, společnost utvářená jedincem:
projekt jako metoda. Veškerý pro-
gram festivalu je zdarma.

České Budějovice jako město s bohatým a pestrým zázemím
nezávislých kulturních a neziskových organizací. Tak by se mě-
la jihočeská metropole prezentovat během 9. ročníku Meziná-
rodního MitOst festivalu, který se v těchto dnech koná v Čes-
kých Budějovicích. Festival bude mít v České republice letos
svou premiéru. 

Budějovice hostí 
putovní MitOst festival

V KD Slavie se budou konat zajímavé workshopy.

Čtvrtek 29. 9. 
Klubový den

Dvůr U Beránka
14:00–19:00 
ekologicky inspirující 
odpoledne v domě U Beránka

20:00 
vernisáž komiksové výstavy
„Komiks, manga & spol.“
+ koncert Gypsy Rytmic
Studentské Univerzitní Divadlo

20:00 
Literární šleh MitOst speciál
s českoněmeckým autorem
Janem Faktorem

Mighty Bar Velbloud
21:30 
Borderland 
/hudebně vizuální performance/ 
Vtípil, Bilitza, Kačírek

23:00 
Sexy Brains – budějovická
rocková kapela

0:00 
DJ afterparty

Pátek 30. 9. 
ArtIGY

20:00 
Barevný děti: Black Bird /
sesterské pohybové
představení

21:30 
Wotienke (NL/CZ) / 
nu-jazz-šanzon-indie nové EP

23:00 
DJ afterparty

Sobota 1. 10. 
Závěrečný večer
festivalu MitOst

19:30 
Ostinato Festival zve: Shane
Perlowin (USA/Ahleuchatistas) /
avangardní kytarista poprvé
sólově v ČB

20:30 
Kredance Company: 
Snové espektákulo / 
tanečně-divadelní představení

21:30 
Zeppelin Orchestra (DE) /
vynikající nujazz-popová 
kapela àlá Jazzanova

23:30 
DJ afterparty

PROGRAM



Akce s dvacetiletou tradicí každoročně v mě-
síci září zpřístupňuje široké veřejnosti nejzají-
mavější památky, budovy, objekty a prostory
v České republice, včetně těch, které jsou ji-
nak zčásti nebo zcela uzavřené. „Cílem tra-
diční zářijové akce je obrátit pozornost veřejnosti na různo-
rodé fenomény přírodního a kulturního dědictví, a připome-
nout si tak kořeny naší i evropské civilizace. České
Budějovice se díky svým historickým památkám těší zájmu
turistů z různých zemí světa, avšak ne všichni místní obyva-
telé památky svého města dobře znají. Dny kulturního dě-
dictví, na jejichž organizaci se podílí také statutární město
České Budějovice, poskytly možnost zdarma navštívit a pro-
hlédnout si objekty úzce spjaté s naší bohatou minulostí,“
uvedl českobudějovický primátor Juraj Thoma.

Obyvatelé krajského města i další turisté si tak v sobotu
17. září mohli prohlédnout jednak čtyři církevní objekty –
Husův sbor na Palackého náměstí, Dominikánský klášter na
Piaristickém náměstí, kostel Panny Marie Růžencové v Žiž-
kově ulici, kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele ve Staro-
městské ulici – nebo posedět na lavičkách ve sluncem zalité
Biskupské zahradě na Zátkově nábřeží. Romantická zákoutí
s výhledem na soutok Vltavy a Malše přilákala mnoho ná-
vštěvníků, kteří se v zahradě procházeli s fotoaparáty na
krku a dokumentovali nádherné babí léto. „V Českých Budě-
jovicích jsem na návštěvě u příbuzných, hezké počasí nás
inspirovalo k procházce do centra a tady jsme náhodou zjis-
tili, že se koná tato akce,“ řekla jedna z návštěvnic zahrady
Zuzana Bajerová z Plzně. „Líbí se mi, že tak můžu České

Budějovice poznat trochu z jiné stránky,“ dodala. Stovky lidí
vystoupaly také na Rabenštejnskou věž v centru města.
Jedna z nejlépe dochovaných hradebních věží městského
opevnění situovaná v centru města kromě výhledu na lesk-
noucí se střechy okolních historických domů turistům nabíd-
la také zajímavou výstavu zbraní a zbroje. Lidé si tak mohli
prohlédnout i historické předměty denní potřeby, valchu ne-
bo hřeben na česání vlny či kolovrátek. Zájem byl také
o prohlídku Muzea koněspřežky v Mánesově ulici, Jihočeské
muzeum i českobudějovickou radnici na náměstí Přemysla
Otakara II. Jedinečný zážitek poskytla i návštěva novogotic-
kého kostela Svaté Rodiny, který se nachází na rohu Seno-
vážného náměstí a ulice Karla IV. „Současným majitelem
památky je Státní oblastní archiv v Třeboni, podle předběžné
dohody však kostel brzy přejde do vlastnictví českobudějo-
vického biskupství,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Michal Bo-
sák. Kostel Svaté Rodiny z roku 1888 je novogotickou pa-
mátkou, kterou dříve spravovala kongregace sester sv. Karla
Boromejského. V roce 1968 byl však odsvěcen a následně
využíván jako archivní depozitář. 
Dny evropského dědictví hledají cesty ke kořenům naší, ev-
ropské i světové civilizace. V České republice se EHD konají
pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od
roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci
s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partne-
ry hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR.
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České Budějovice 
se připojily ke Dnům evropského dědictví 

Jedenáct zajímavých historic-
kých budějovických objektů
otevřelo v sobotu 17. září své
brány během Dnů evropské-
ho dědictví. 

foto: archiv Magistrát ČB

foto: archiv Magistrát ČB



Ekofilm se vrací do Českých Budějovic
Již 37. ročník mezinárodního filmového festivalu Ekofilm se bude od 3. do 9. října konat v Českých Budějovicích. Promítání
mohou vidět také lidé v Českém Krumlově a Třeboni. Symbolem letošního ročníku festivalu, který vyhlašuje Ministerstvo ži-
votního prostředí České republiky, bude rašící jehličnan. 
Festivalový program bude zaměřený na stromy, lesy, pralesy, městskou zeleň a další příbuzná témata. „Ministerstvo vyhlašu-
je festival a podporuje ho šesti miliony korun, jelikož jde o akci s velkou tradicí. Nejde jen o filmy samotné, ale také o témata,
která snímky přinášejí, a o diskuse, které po filmech následují,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, jenž v rám-
ci festivalu udělí cenu ministerstva životního prostředí českému filmu.
K promítání se letos přihlásily přibližně dvě stovky filmů, které následně prošly rukama členů výběrové komise festivalu a by-

ly rozděleny do soutěžní sekce, informativní sekce a sekce filmů na přání.
Vybrané snímky si rozdělí dvanáct cen. Porotu na 37. ročníku Eko-

filmu budou tvořit publicisté, producenti, ekologové, režiséři
i filmoví vědci z Česka, Nového Zélandu, Německa,

Slovenska a Spojených států amerických. 
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Kredance oslaví 
1. narozeniny v bublinkách

Alternativní prostor pro tanec, divadlo, hudbu Kredance oslaví 7. října své 1. narozeniny. V přízemí bývalé továrny na klobou-
ky v Riegrově ulici se narodil přesně před rokem – v létě v roce 2010. Projekt přivedly na svět zakladatelky Bára Čepičková
a Markéta Málková. Letos se realizační tým Kredance rozrostl o další důležité členy. „Přizvaly jsme ke spolupráci kluky z NA-
ABu a Jardu Baštu z Ostinata, protože po prvním koncertě v červnu jsme zjistily, že naše prostory jsou pro alternativní hud-
bu velmi zajímavé. Rády bychom, aby to u nás žilo nejen tancem, ale i hudbou, divadlem a dalšími uměleckými oblastmi,“
komentuje nadšeně letošní sezonu Barbora Čepičková.
Taneční prostor Kredance má za sebou úspěšný rok plný pravidelných tanečních hodin, divadelních dílen a festivalu Město
v pohybu, který okořenila módní přehlídka a vánoční trhy Ježíšek v Kredanci. V nové sezoně chtějí majitelky reagovat na živý
vývoj událostí v oblasti kulturní politiky města. „Hodně se na diskuzních večerech Open-space mluvilo o potřebě probudit ve-
řejný prostor. My jsme na to zareagovaly tím, že jsme společně s Jakubem Doubravou a Kejklířem Slávkem připravili kurz
Jak se stát pouličníkem. Ten by mohl pomoci městu České Budějovice získat více streetartistů a pouličních umělců,“ vysvět-
luje Čepičková. „Snažíme se být flexibilní a nabízet kurzy, které v jižních Čechách chybí. Určitě se dočkáte i kurzu závěsné
akrobacie,“ dodává s úsměvem Čepičková. 
Na všechny návštěvníky Kredance čeká také nová Osvěžovna Kredance. „Lidé zde dostanou výbornou kávu nebo čerstvé
šťávy, které si mohou vychutnat v unikátní atmosféře uměleckého prostředí,“ popisuje nově vznikající kavárnu Zuzana Hlavá-
čová z týmu mladých nadšenců. Do Kredance můžete 7. října přijít oslavit 1. výročí a také na kolaudaci Osvěžovny. Začíná
se ve 20 hodin, vstup je zdarma. V rámci večera se můžete těšit na taneční minivystoupení a samé bublinky. Hudbu zajistí
DJ JaBasta + hosté. 

V Kredance se můžete stát „pouličníkem“.
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V Metropolu 
bude podzim 
bohatý
Skupina Charlie Straight, matadoři české hudební
scény Olympic nebo Tomáš Klus. Tak bude vypa-
dat říjnový program DK Metropol v Českých Bu-
dějovicích. Úspěšná britpopová kapela Charlie
Straight, která vloni získala tři hudební Anděly, vy-
ráží na podzimní šňůru. V Českých Budějovicích
vystoupí 6. října, a to v Divadelním sále DK Metro-
pol. Chlapecká kapela, která má na kontě přes
400 vystoupení, ucelené turné absolvuje teprve
podruhé. Charlie Straight charakterizují energická
živá vystoupení a bezprostřední projev. Kapela se
pohybuje na pomezí indie rocku a post-britpopu,
definuje ji zvuková a výrazová pestrost a precizní
angličtina zpěváka Alberta Černého. Vstupenka
na koncert vás vyjde na 190 korun. 
Petr Janda s Olympicem zavítá na jih Čech
12. října. Na koncertě uvede Olympic písně, kte-
ré mapují celou kariéru skupiny, od melodických
skladeb přes rockové balady až po metalově za-
barvené songy. Uslyšíte Ptáka Rosomáka, Slzy
tvý mámy, Taky jsem se narodil bos a mnoho dal-
ších včetně nové tvorby. Ceny vstupenek jsou
400, 390, a 360 korun. 
Zpěvák Tomáš Klus představí 24. 11. v DK Me-
tropol své nové album RACEK. Deska obsahuje
14 autorských písní Tomáše Kluse. 

Za dinosaury a indiány vyrazte
do Wortnerova domu
Celkem 129 děl malíře Zdeňka Buriana – ilustrace k dobrodružným knihám i dokonalé rekonstrukce podob pravěkých
zvířat – můžete až do 23. října zhlédnout ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Slavný český ilustrátor vytvářel
kresby ke knihám mnoha známých autorů, jako byli například Eduard Štorch nebo Jaroslav Foglar. Jeho ilustrace zdobi-
ly také knihy zahraničních legend – např. Karla Maye a Julese Verna. Na výstavě lidé uvidí mimo jiné obrázky z knihy
Poslední Mohykán, Hrdinný kapitán Korkorán nebo Lovec jelenů.
Největší světovou proslulost přinesly Zdeňku Burianovi rekonstrukce pravěké flóry a fauny vzniklé ve spolupráci s pale-
ontologem Josefem Augustou. Burian projevil velký talent a schopnost spojit výsledky odborného bádání s vlastní obra-
zotvorností. Díky němu si mohou lidé lépe představit, jak vypadala zvířata a rostliny před miliony lety. Pravěká zvířata
mají na popiskách v galerii dvojí jména. Rulíšek to vysvětluje tím, že od doby, kdy Burian maloval, odborníci názvy pře-

hodnotili. V závorkách je tedy
uvedený název používaný
v současné době. Burianova
díla má Alšova jihočeská ga-
lerie zapůjčena z Ústavu geo-
logie a paleontologie Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity
Karlovy, Národního muzea,
Muzea v Hořicích a Památní-
ku národního písemnictví. 

Jihočeský kompas
míří na jih
České Budějovice hostí již IV. ročník veletrhu turistických zážitků,
možností a vizí konající se v DK Metropol. Návštěvníci se mohou
ve dnech 7. a 8. října seznámit s turistickou nabídkou vystavova-
telů z oblasti cestovního ruchu, ochutnat jihočeské speciality
i vyhrát zajímavou cenu. Připravujeme pro vás také atraktivní do-
provodný program pro všechny věkové kategorie. Těšit se může-
te na různá cestovatelská vyprávění, hudební produkci či folklor-
ní soutěž Jihočeská panenka. Svou účast na letošním ročníku
přislíbili Tomio Okamura či Ivo Šoldas.
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Mountfield chce hrát
play-off a bavit diváky
Hrát play-off a bavit diváky. Takové jsou cíle českobudějovických hokejistů
pro letošní sezonu. Klub má přitom v tomto roce nižší rozpočet než v mi-
nulé sezoně, hospodařit bude přibližně s částkou 93 miliony korun. „Roz-
počet je zatím pokrytý zhruba z devadesáti procent. Ekonomická situace
není jednoduchá,“ řekl generální manažer HC Mountfiled František Joun.
Stav ekonomiky ovlivnil i změny hráčského kádru. Nový černý dres bu-
dějovického klubu obléknou slovinský reprezentační obránce Aleš
Kranjc a Slovák Peter Mikuš, z hostování v Karlových Varech se vrátil
bývalý kapitán Petr Sailer, který posílí útočné řady. 
Do Slavie odešel obránce Jakub Šulc, do Jesenice Martin Tůma a Ivo
Kotaška zvolil Sanok. V průběhu sezony by se mohl vrátit Jiří Vykoukal,
který se nyní připravuje individuálně. V záloze má trenér František Vý-
borný také obránce Miroslava Dvořáka, který s mužstvem absolvoval
letní přípravu a odehrál i tři zápasy European Trophy.
Žádný konkrétní výkonnostní cíl mužstvo pro letošní sezonu nemá.
„Chceme co nejvíce naplnit hlediště našeho stadionu a bavit diváky, což
se nám loni celkem dařilo. Cílem je postoupit do play-off. Především ale
chceme, aby diváci chodili v co největším počtu a dobře se bavili,“ řekl
sportovní manažer Josef Zajíc.
Hokejistům HC Mountfieldu se dařilo již v European Trophy, postoupili do
finále celé soutěže. „Změny, které jsme provedli v letní přípravě, si hráči
pochvalovali. Odrazilo se to i na výkonech v předzávodním období, které
byly velice dobré. V mezinárodní soutěži jsme odehráli kvalitní zápasy
s velmi dobrými soupeři. Postup do finále nás těší. Kvalitní zápasy, které
jsme odehráli, jsou cenné především pro mladé hráče, je to zkušenost
k nezaplacení. Dobré výsledky v těchto utkáních ale rozhodně nepřeceňu-
jeme,“ uvedl kouč, pro kterého jsou jižní Čechy poslední trenérskou štací.

Tým 
VK Jihostroj
je kompletní,
sezona začíná
Mistrovský tým českobudějovických volejba-
listů mohl v prvním zápase s Ostravou zahájit
svou cestu za obhajobou titulu. Do města pod
Černou věží dorazila 7. září také poslední po-
sila – smečař Andy Agustin Rojas Guevara.
Jihoameričan bude oblékat dres s číslem jed-
na. 34letý rodák z Caracasu má za sebou an-
gažmá v řeckém celku Olympiakos, 3 roky
strávil v Itálii a 4 sezony působil ve španělské
lize. Poslední klubový úspěch zaznamenal
v předchozí sezoně, kdy s klubem CAI Volei-
bol Teruel vyhrál španělský pohár Copa del
Rey i tamější ligu jako hráč základní šestky.
Nový smečař sice s budějovickými volejbalis-
ty nebyl při letní přípravě, ale má za sebou již
dvanáct zápasů za venezuelský celek Vikin-
gos de Miranda. „Venezuelská federace stáh-
la všechny hráče, kteří hráli v zahraničí, do
domácí ligy. Ta začala před dvěma měsíci.
Všichni jsme museli odehrát začátek soutě-
že, abychom dostali transfer a mohli jsme
hrát v zahraničí,“ vysvětlil Rojas. 

Radek Motys a David Juračka jsou oporami VK Jihostroj.
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Ve fotbalovém Dynamu hostuje
brankář z anglické Chelsea
Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice oznámil v průběhu září velice zajímavou změnu ve svém kádru. Na hostování
do konce letošní sezony totiž přišel mladý brankář anglické Chelsea – devatenáctiletý chorvatský reprezentant Matej Delač.
Fotbalisté Dynama České Budějovice prožívají nepovedený vstup do sezony. Po šesti odehraných kolech mají na svém kon-
tě pouhý jeden bod a po prohře na hřišti Slovácka jsou s devatenácti inkasovanými góly nejhůře bránícím týmem letošního
ročníku Gambrinus ligy.
Během reprezentační pauzy došlo ke změně na trenérském postu, tým
posílil bek Trnavy Jaroslav Machovec a další změnou spojenou se špat-
nou hrou defenzivy je posílení týmu o brankáře Delače.
Matej Delač se narodil 20. srpna 1992 v chorvatském Gornji Vakuf-Usko-
plje. Je produktem mládežnické akademie celku NK Inter Zaprešić, za kte-
rý si také jako šestnáctiletý zahrál v únoru 2009 poprvé nejvyšší chorvat-
skou soutěž, čímž se stal historicky nejmladším hráčem, který kdy v chor-
vatské lize nastoupil. Od patnácti let je členem reprezentačního týmu
Chorvatska a ve stejném věku byl také na testech v portugalské Benfice
Lisabon. Ta o něj měla tehdy velký zájem, nedokázala se však s NK Inter
Zaprešić dohodnout na podmínkách přestupu.
Velkého přestupu do zahraničí se dočkal 11. září 2009, kdy jako člen chor-
vatské reprezentace do devatenácti let přestoupil do anglického velkoklu-
bu Chelsea FC. V sezoně 2009/2010 ještě hostoval ve svém mateřském
klubu NK Inter Zaprešić, za který odehrál celkem 23 utkání. Následující
sezonu 2010/2011 byl pak na hostování v nizozemském Vitasse Arnhem.
V průběhu letošní sezony přišel na jih Čech do Českých Budějovic, kde by měl hostovat do konce sezony. „Matej Delač je
jedním z největších brankářských talentů v Evropě. Jeho příchod mi doporučil i brankář Chelsea Petr Čech,“ řekl k hostování
Mateje Delače předseda představenstva Karel Poborský.
Sám hráč hostování na jihu Čech maximálně uvítal. „Za těch několik týdnů, co jsem v Českých Budějovicích, to tu na mě zapůso-
bilo moc hezky. Prostředí i podmínky pro trénink v klubu jsou tu příjemné,“ řekl Delač, který nemá problémy s tím, že se z bohaté-
ho anglického velkoklubu přesunul na jih Čech: „Podmínky pro trénink jsou v Budějovicích dobré. Já jsem zvyklý i na daleko horší
podmínky. Pocházím z chorvatského Zaprešiče, kde to není ani zdaleka jako tady. Zatím jsem tu žádnou chybičku neodhalil.“
Hostování v Dynamu mu pro lepší rozvoj kariéry doporučil i již zmiňovaný hvězdný brankář anglické Chelsea Petr Čech.
„Když mi Petr řekl, že Budějovice jsou pro mě dobrá volba, vůbec jsem nad nabídkou neváhal. Kdykoliv jsem něco potřebo-
val, Petr mi vždycky pomohl. Je to skvělý hráč i člověk,“ dodal Delač, který by rád jednou Petr Čecha nahradil mezi třemi ty-
čemi brány anglického velkoklubu.

Přijďte podpořit volejbalisty VK EGE
na první domácí utkání
První domácí zápasy s týmy Benátek na Jizerou a České Lípy čekají 7. a 8. října hráče prvoligového klubu VK EGE
České Budějovice. Netradičně své soupeře přivítají v hale TJ Lokomotiva v Suchém Vrbném. Na konci prázdnin totiž za-
čala rekonstrukce haly Zemědělské fakulty Na Sádkách, kde budějovičtí volejbalisté trénují i hrají. „Doufám, že náš vý-
kon na začátku soutěže tato změna prostředí příliš neovlivní a navážeme na dobré výsledky z posledních let,“ říká na-
hrávač Jan Ulč. Celek EGE bude nastupovat prakticky ve stejném složení jako v předchozí sezoně. Na soupisce se již
neobjeví zkušený smečař Martin Petr, který má dlouhodobé problémy se zády. Do A týmu Jihostroje se navíc přesune
další smečař Martin Procházka. „Uvažuji o oslovení některých hráčů, třeba Davida Třísky z Netolic. Uvidíme, zda se
podaří někoho ulovit,“ říká manažer Bohuslav Cháb. Trenér René Dvořák tak bude spoléhat na zkušenosti univerzála Ja-
na Pitnera či nahrávače Jana Ulče a dalších. Cíle po loňském triumfu nemůže mít budějovický klub malé. „Slevovat
z předchozích výsledků by bylo špatné. Máme letos ty nejvyšší cíle,“ tvrdí Cháb. V Českém poháru letos nebudou muset
Jihočeši absolvovat boje v základní skupině prvního kola. „Jako účastníci baráže jsme nasazeni rovnou do druhého kola
mezi extraligové celky a budeme čekat na vítěze jedné ze skupin,“ upřesňuje manažer EGE. A vítěz ze druhého kola si
poté zahraje ve třetím kole s Příbramí.

Chorvatský gólman trénuje na Složišti.
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Zkušenosti, které jste získal
během reprezentačního turnaje, 
využijete i při zápasech Ligy mistrů…
Určitě ano, volejbal na šampionátu je úplně jiný, hraje se vý-
še, rychleji a s větší razancí. To je pro mě jako blokaře velký
přínos. Měl jsem také možnost adaptovat se na tu lepší hru.

Doufám, že se mi teď povede zúročit a použít zkušenosti,
které jsem nasbíral, jak tady v lize, tak v zápasech Ligy mi-
strů, které máme před sebou.

Do kolika setů jste nastoupil?
Určitě každý zápas v jednom nebo ve dvou setech. Takže

dohromady je to pět, šest setů.

Který zápas se Vám
nejvíce povedl?
Paradoxně to byl asi ten smol-
ný zápas s Polskem. Dostal
jsem se tam na servis, zaško-
dit, a byl z toho nakonec i balon
zadarmo pro nás, to považuji
za takový svůj dílčí úspěch.

Jak na Vás působila
karlovarská hala?
Byla docela útulná a pěkná.
Pro volejbal tam bylo trochu
neobvyklé osvětlení, protože
původně je to hokejová hala.
Když tam létal míč skrz zářiv-
ky, tak se ztrácel. Bylo to horší
na orientaci, hlavně pro kluky,
co smečují z kůlu, pro mě jako
pro středového hráče to zase
nebyl až takový rozdíl. Měli
jsme výhodu v tom, že jsme
na místo jeli týden předem,
abychom si na halu zvykli.

Jihočeský volejbal měl na letošním mistrovství Evropy v Kar-
lových Varech bohaté zastoupení. Do reprezentace dostal po-
prvé pozvánku také blokař českobudějovického Jihostroje

Radek Mach. 27letý rodák z Prahy má již ve své
sbírce cenné kovy z české ligy, s budějovickým

volejbalovým klubem získal čtyřikrát první
místo a dvakrát bronz, dvakrát reprezentoval ČR na světové univer-
ziádě, a to v roce 2007 v Thajsku a v roce 2009 v Bělehradě. Na
dresu nosí hráč s přezdívkou Žíla stále číslo 3, které je i jeho šťast -
ným číslem. Student pražské Katedry tělesné výchovy a sportu

působí v Jihostroji od roku 2004 (již devátou sezonu).

Radek Mach
Těším se, až si udělám kolečko u sítě
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Myslíte si, že pozvánku do reprezentace
dostanete i v budoucnu?
To je těžké říct, záleží to především na tom, jaký bude tre-
nér. Petr Svoboda bude u týmu ještě v listopadu na olympij-
skou kvalifikaci. Když jsme spolu mluvili po Varech, řekl, že
počítá se stejnou čtrnáctkou z mistrovství Evropy. Co bude
dál, nevím. Jiný trenér, jiný nároďák. 

Vystoupení českého výběru na turnaji bylo
pro mnoho lidí zklamáním. Jak to cítíte Vy?
Moc se nám to nepovedlo, bohužel. Celý šampionát byl
postavený na šesti, sedmi lidech, kteří to prostě nevydr-
želi. Po bitvě je každý generál, je těžké to takhle zpětně
říct, já ani ze své pozice nemůžu nikomu radit. Ale možná
mohl dát trenér příležitost více lidem. Hráči, na kterých
to bylo postavené,
se spolu sehráli,
fungovalo to. My-
sleli jsme, že forma
bude gradovat, jak
se blížily vyřazovací
boje, ale nestalo se.
Zrovna v těch klíčových
okamžicích nám nefungo-
valo to, co jindy fungovalo.
Možná kdyby tam někdo při-
šel na dva balony a zlomil to,
tak to mohlo dopadnout jinak. 

Jak hodnotíte výkon
favorizovaného Ruska? 
Nakonec odešlo s prázdnou…
Já jsem ani nevěřil, že půjdou do finále. Do-
platili na to, že během roku byli zvyklí vyhrá-
vat. Nakonec se ale našly týmy, které s nimi
držely krok až do koncovky, a v koncích pak
Rusové udělali chyby. V hlavách se jim to zlo-
milo… Přestali věřit ve vítězství a to byl konec. 

A finálový duel Srbska s Itálií?
To byl opravdu krásný volejbal. Během jed-
notlivých setů se pořád přelévalo vedení ze
strany na stranu. Přesně tam byl vidět oka -
mžik, kdy si Italové mysleli, že už to mají

v kapse, a ono se jim to vymstilo. Srbové to nevzdali, doká-
zali je zlomit a dotáhnout zápas do vítězného konce.

Během přípravy s reprezentací jste měl možnost
trénovat s nahrávačem Petrem Zapletalem,
který od letošní sezony působí také

v Jihostroji…
Byl jsem za tu možnost rád. Poslední čtyři

roky jsem neměl problém se sehrávat
s nahrávačem, protože v Jihostroji byl
stále Michal Sládeček. Proto bylo dobré,
že jsem tam měl Zapiho celé ty tři měsí-
ce a mohli jsme se sehrát. I po tréninku

jsme si vzali koš s balony a zkoušeli hrát,
aby to po návratu do Jihostroje klapalo.

Má Petr Zapletal 
jiný styl hry 
než Michal Sládeček? 
Je to rozdílná nahrávka. Michal
nebyl tak vysoký, takže i ta na-
hrávka měla delší trajektorii.
Měl jsem tím pádem víc času ji
zpracovat, rozmyslet si úder.
Se Zapim je to ve stejné výš -
ce, člověk si tak nemůže moc
vybírat, věřím nahrávači, že si
to promyslel. Když tady dříve
hrál se Zlínem, hrál se středo-
vými hráči hodně. On vše -
obecně často využívá ty, kteří

mu dělají body, těm hráčům
věří. Záleží tedy jen na mně,
jestli mi bude věřit. Pokud ano,
tak bude hrát i se mnou. 

A jak se těšíte na ligu?
Máte stále do 
volejbalu chuť?
Těšil jsem se moc, už asi měsíc.
Pořádně jsem se nedostal ke
hře, plnil jsem spíše dílčí úkoly.
Tak se to ve mně nastřádalo. Tě-
šil jsem se, až si obejdu to své
kolečko po síti a zahraji si, bu-
du pořádně vytížený. fo
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Přítelkyně Lenka 
je budějovickému blokaři velkou oporou.
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Spát na ulici
či na zastávce
se nevyplácí
O téměř 12 tisíc korun přišel 33letý muž, který usnul
v neděli 11. září časně ráno před domem v českobu-
dějovické Krajinské ulici. Muž se tak stal snadným ter-
čem pro zloděje, který využil jeho stavu a odcizil mu
peněženku, mobilní telefon a prsten ze žlutého kovu
se zeleným kamenem. Po probuzení tak zažil poškoze-
ný nepříjemné překvapení. Po neznámém zloději nyní
intenzivně pátrají policisté z českobudějovického ob-
vodního oddělení.
Na zastávce MHD v ulici Oskara Nedbala si první záři-
jovou sobotu ustlal další unavený muž. Jednadvacetile-
tý mladík z Dačicka zde spal na lavičce. Když jej stráž-
nici probudili a vyzvali k prokázání totožnosti, začal je
napadat a chtěl se prát. Skončil proto v poutech a byl
převezen na záchytku, kde mu naměřili více než 2,2
promile alkoholu v krvi.

Ukradenou
motorku si
užil jen chvíli
Nový dopravní prostředek si rozhodl pořídit 22letý mla-
dík z Českobudějovicka. Pro motocykl zn. Jawa si do-
šel na zahradu rodinného domku v Branišovské ulici
v krajském městě. Při své noční návštěvě navíc na
místě poškodil zaparkovaný osobní automobil Škoda
Fabia. Radost z jízdy na odcizeném motocyklu si užíval
ale jen pouhé dvě hodiny – na Novohradské ulici jej za-
držela hlídka českobudějovických policistů. Mladík si
v přípravném řízení na policejní služebně vyslechl po-
dezření ze spáchání přečinů neoprávněného užívání
cizí věci, porušování domovní svobody, poškození cizí
věci a navíc i maření výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání. Na vrub mu přičetli také fakt, že řídil i přes sou-
dem vyslovený zákaz.

Alkohol 
zavinil nehodu
Na nedodržení bezpečné vzdálenosti a pití alkoholu před
jízdou doplatil čtyřiatřicetiletý řidič Volkswagenu Golf, který
havaroval v Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Nezod-
povědný řidič nedodržel bezpečnou vzdálenost za vpředu
jedoucím osobním vozidlem Renault Thalia a do tohoto na-
razil. Při dechové zkoušce policisté naměřili řidiči téměř tři
promile alkoholu. Škoda, která nehodou vznikla, je 50 000
korun. Za jízdu pod vlivem alkoholu si řidič vyslechl obvinění
ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Vzhledem k tomu, že dopravní nehodu pod vlivem alkoholu
způsobil, může být podezřelý muž potrestán odnětím svobo-
dy na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. 

Drogový dealer 
dopaden
Z přechovávání a prodeje drog obvinili českobudějovičtí kri-
minalisté 31letého muže z krajského města. Muž má v době
od loňského července do poloviny letošního srpna na svě-
domí nejméně 160 obchodů s drogou či neoprávněné bez-
platné poskytnutí pervitinu dalším lidem. „Pachatel nyní čelí
trestnímu stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy. V uplynulých třech letech byl muž
za stejný trestný čin pravomocně odsouzen a potrestán,“
uvedla mluvčí Regina Tupá. Za prodej drog hrozí dealerovi
až 10 let vězení. Stíhán je zatím na svobodě.



Krádež v rodinném
domku objasněna
Více než 130 tisíc korun si odnesl pachatel při vloupání do rodinného domku
v Dobré Vodě. Českobudějovickým kriminalistům se ve spolupráci se suchovrben-
skými policisty podařilo dopadnout zloděje, který má tuto noční návštěvu na svě-
domí. Pachatelem byl devatenáctiletý muž z Jindřichohradecka. Ze své kořisti se
ale dlouho neradoval. V současné době již čelí trestnímu stíhání pro podezření ze
spáchání trestných činů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. V pří-
padě, že mu bude u soudu prokázána vina, může za mřížemi strávit až pět let. 
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Mladík 
se pokusil
uplácet 
policisty
Nevhodným způsobem se pokusil komu-
nikovat s policisty hlídkové služby 21letý
mladík, kterému muži zákona chtěli
zkontrolovat doklady. Řidič motorového
vozidla BMW měl špatné svědomí, již od
konce června má totiž podle rozsudku
okresního soudu vysloven zákaz řízení
motorových vozidel, a to na dobu 30 mě-
síců. Policisté proto mladíka vyzvali, aby
je následoval k podání vysvětlení na ob-
vodní oddělení. Obviněný muž začal
v této situaci nabízet úplatek ve výši
5 800 korun a 110 eur. Policisté ale nabí-
zený úplatek odmítli a muže následně
předvedli na obvodní oddělení. Zde si
podezřelého převzali českobudějovičtí
kriminalisté a sdělili mu podezření ze
spáchání přečinu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání a navíc také
podezření z přečinu podplácení.

Za výhrůžky 
může skončit ve vězení
Až na jeden rok za mřížemi může strávit 41letý muž z Českých Budějovic.
Téměř rok totiž vyhrožoval mladší ženě. Od loňského října zasílal na mobil-
ní telefon poškozené výhrůžné textové zprávy. Výhrůžky se týkaly jak ublí-
žení na zdraví, tak i fyzické likvidace „Žena toto konání ohlásila policistům.
Pachatele se podařilo najít a obvinit. Stíhán je zatím na svobodě,“ dodala
policejní mluvčí Regina Tupá. Jaký měl muž k zasílání výhrůžek motiv, poli-
cisté teď zjišťují.

Podnikavý senior 
si chtěl vylepšit chodník
Originální protiskluzové opatření se rozhodl vybudovat 67letý invalidní senior z Českých Budějovic. Policisté jej přistihli, jak
rozebírá pomocí železného páčidla kus nově budovaného chodníku a na svém chodítku si zámkovou dlažbu vozí před svůj
dům. „Strážníkům řekl, že jen chtěl, aby mu to přede dveřmi neklouzalo, a protože mu dělníci provádějící opravu nevyhově-
li, rozhodl se, že si protiskluzové opatření udělá sám,“ podotkl mluvčí strážníků Václav Sup. Dlažební kostky převážel na
svém dvoukolovém chodítku, které používá místo holí. „Strážníkům senior řekl, že dlažbu dělat umí a že by vše následně
vrátil do původního stavu. Celý případ byl předán přivolané hlídce republikové policie, která jej dál vyšetřuje,“ dodal policej-
ní mluvčí. Protože nevznikla faktická škoda, vše zřejmě skončí jen pokutou a stížností na správním odboru města.



Hrušky na červeném víněINGREDIENCE
• 6 hrušek • 150 g cukru • ½ l červeného vína • 300 ml vody • 1 skořice

POSTUP: Na 2–3 minuty umístíme
hrušky do vroucí vody. Poté je vyjme-

me a dáme pod tekoucí studenou
vodu. Po vychladnutí odstraníme
slupku. Přidáme cukr, víno, vodu,

skořici a na mírném ohni na pán-
vičce vaříme, dokud hrušky
nezměknou. Necháme je oka-
pat a umístíme do skleněné
nádoby. Ochucené víno vaříme

déle, následně jím podlijeme vy-
chlazené hrušky. Můžeme podávat

teplé i studené.

Sangria
INGREDIENCE
• 3 oloupané broskve • 1 pomeranč 
• 150 g kuliček hroznového vína 
• 0,5 l vychlazené fanty s citronovou
a 0,5 l s pomerančovou příchutí 
• 7 dl vychlazeného červeného vína 
• 2,5 dl pomerančového džusu 
• kostky ledu

POSTUP: Ovoce omyjeme, rozkrojíme,
je-li třeba, vyjmeme pecky nebo jadér-
ka, dužninu nakrájíme na větší kousky
a vložíme do skleněné nádoby. Přilijeme
víno, fanty a džus. Přidáme kostky ledu.

Španělská paella
INGREDIENCE
• 200 g vepřové kýty • 300 g rýže • 4 kuřecístehna • 2 cibule • 2 rajčata • 150 g hrášku • 1 červená paprika • 100 g fazolek • olej • 600 ml vývaru • 250 g plodů moře • česnek• sůl • mletý černý pepř • šafrán

POSTUP: Na polovině oleje opečeme kuřecístehna. Osolíme je a vyjmeme. Do pánve dámenakrájenou cibuli a česnek, zpěníme, přidámena kousíčky nakrájené maso a opečeme. Do-plníme nakrájenou papriku, oloupaná rajčata,fazolky, opepříme a dochutíme šafránema chvíli podusíme. Potom přidáme plody mořea zase chvíli dusíme. Na veliké pánvi nebo
v pekáči rozehřejeme olej

a vsypeme opláchnutou rý-
ži. Opékáme ji tak dlouho,
dokud nezesklovatí. Oso-
líme a zalijeme vývarem.
Přidáme kuřecí maso,

směs vepřového a zeleni-
ny a rovnoměrně vše rozlo-

žíme na pánvi nebo na peká-
či. Pánev vložíme do středně
vyhřáté trouby a paellu du-
síme asi 20 minut. Podle

potřeby ji podléváme vý-
varem. Ke konci na ni na-

sypeme hrášek
a odklopíme po-
kličku, aby se
voda vypařila.
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Vzpomínky
na Španělsko

Polévka se zeleninovými nudličkami INGREDIENCE
• 4 jarní cibule • 200 g bílého zelí 
• 2 zelené paprikové lusky • 2 mrkve 
• 300 g brambor • 2 polévkové lžíce
olivového oleje • 1 l masového vývaru
• 4 rajčata • 2 šálky zmrazeného 
hrášku • 1 šálek zmrazené kukuřice 
• 3 polévkové lžíce rozsekané petrželky

POSTUP: Cibuli rozkrájíme na proužky,
bílé zelí nakrouháme. Paprikové lusky
nakrájíme na proužky, mrkev oškrábeme,
omyjeme a rozkrájíme na plátky ozdob-
ným nožem, brambory oloupeme a roz-
krájíme na kostičky. Rozpálíme olej, cibu-
li necháme zesklovatět, přilijeme masový
vývar a vše přivedeme k varu. Proužky
zelí, papriky, plátky mrkve a kostky
brambor dáme do polévky a přikryté ne-
cháme 20 minut vařit. Rajčata oloupeme,
rozkrájíme na osminky a odstraníme jadérka. Po uvaření přidáme do po-lévky zmrazený hráček, kukuřici a osminky rajčat. Zeleninovou polévku po-vaříme dalších 8–10 minut při mírné teplotě. Před podáváním posypemenasekanou petrželkou. 
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7 2 8
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3 6
8 1

2 7 9 5
1 9

6 7
5 8 3

4 1 8

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



1 Sportovní zkratka
2 Okupace
3 Domácí zvířata
4 Omastek
5 Mozol
6 Zpravodaj
7 Pramáti
8 Německé město
9 Mísena

10 Anglicky Anna
11 Zmatek
12 Skřehotavec
13 Lišejníky
14 Státní podnik
15 Trampská kapela / Kopec
16 Kolot
17 Kamarád Šebestové / Lýčí
18 Délková míra
19 Kur
20 Dívčí jméno / Sexus
21 Hláška v mariáši / 

Geometrický tvar
22 První část tajenky / Bitva
23 Lesy
24 Nemocniční oddělení / 

Výstupek (archit.)
25 Slovensky jaká / Otázka
26 Šťávy / Aurélie
27 Číslovka
28 Souzvuk / Duo
29 Ta / Chovatel koní
30 Chemická značka molybdenu /

Žolíky
31 Řada vozů Citroën
32 Německy souhlas
33 Ou / Lehká hornina
34 Soutok / Konec modlitby
35 Jitřenka / Pouštní rostliny

36 Okolo
37 Jednoduchý stroj / Nervák
38 Mravy / Hudební nástroj
39 Odpočinek / Pytlovina
40 Druhá část tajenky
41 Vlasti
42 Krampolovy iniciály
43 Pseudonym dua hudebníků
44 Křik / nemluvní
45 Růžovité keře / Sekána
46 Součást povozu / Rekordy
47 Plazit se
48 Knedlíček / Polské muž. jméno
49 Kována / Opak líce
50 Budapešťský fotbalový klub /

Chycen
51 Smalt
52 Skandinávec / Cyklist. předpona
53 Solm. slabika / Číslovka
54 Kupecká otázka / 

Třinecké železárny
55 Kapusta (nářeč.)
56 Řím. 1001
57 Steh / Odér
58 Stroze / Osamocen
59 Nájemný vůz / Hnus (z něm.)
60 Třetí část tajenky / 

Chemická značka cínu
61 Číslovka
62 Vitalita
63 Kontrola motoristů
64 Potravinová značka
65 Červeň
66 Vada optické čočky
67 Český dramatik
68 Zájmeno

69 ekl; MTK; ORM; pemza; 
zákuly, kél, koma

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 8/2011

Gustav Flaubert (1821–1880); francouzský romanopisec: 
„Hněv nemá sílu, je to kolos na ...“ (dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 8/2011: ...vládnoucích světu, jsou nejkrutější naše vlastní city.

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


