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Milí čtenáři,
právě držíte v rukou říjnové vydání Budějovického
Samsona. Na 24 stránkách si můžete přečíst zprávy
z Českých Budějovic, zajímavosti z budějovické
kulturní scény i novinky ze sportu. V tomto čísle
najdete kromě obvyklých rubrik také články věno-
vané aktuálním tématům krajské metropole. 

Kam s ním, táže se Jan Neruda v jednom ze svých
fejetonů. V Budějovicích bychom mohli parafrázo-
vat a ptát se Co s ním? Tato otázka týkající se osu-
du kulturního domu Slavie se již několik měsíců
ozývá na budějovické radnici. Vedení města má
k dispozici dva návrhy na přestavbu památkového
objektu, nejdřív se ale musí rozhodnout, co vlastně
ve Slavii chtějí mít. Uspořádali kvůli tomu dokonce
diskusi, občané do ní ale přizváni nebyli. A tak se
naši radní budou muset na názor občanů a potenci-
álních návštěvníků zeptat jinde. Třeba křišťálové
koule. Rada města nakonec rozhodla, že o drama-
turgii a produkci objektu se zatím bude starat pra-
covní skupina pod hlavičkou Jihočeského divadla.
Počkáme tedy, s jakými nápady přijde. 

Dobrou zprávu má pro studenty a absolventy spo-
lečnost Bosch, která staví novou výrobní halu,
a v příštím roce tak v krajském městě vytvoří 400
nových pracovních míst. V době ekonomické krize
je to určitě důvod ke spokojenosti. Bosch tak dává
šanci mladým talentovaným lidem s technickým za-
měřením vrátit se zpět do našeho města a pomoci
mu v rozvoji. Po roce se do Českých Budějovic vra-
cí Benefiční přehlídka pro Nadaci Terezy Maxové
dětem. Na konci listopadu tak znovu budete mít
možnost pomoci opuštěným dětem. Podrobnosti
přineseme v příštím čísle.

Hezké podzimní dny!

EditorialObsah

4 Zprávy
z Českých Budějovic

Vydavatelství: Press Media Group, a.s., 
Jindřišská 17, Praha 1 / e-mail: info@pressmediagroup.cz 
IČ: 28215206 / Distribuce: České Budějovice
Foto: redakce a archiv
Evidenční číslo: MK ČR E 19811

10 Téma
Dům kultury Slavie

11 Téma
Bosch rozšiřuje výrobu

13 Pozvánka
Benefiční přehlídka Art4Kids

16 Sport
z Českých Budějovic

18 Osobnost
Petr Javorek

19 Rozhovor
Michael Kolarz

23 Sudoku

  14 Kultura
z Českých Budějovic

  20 Volný čas
Move 21

24 Křížovka

8 Rozhovor
Ing. Miroslav Dvořák



Zprávy z Českých Budějovic4

Jihočeská univerzita se bude prezentovat
na XVIII. ročníku veletrhu Gaudeamus

Jednotnou celouniverzitní expozici   si připravila Jihočeská
univerzita pro XVIII. ročník veletrhu Gaudeamus. Akce se
koná ve dnech 1.–4. listopadu na brněnském v  ýstavišti.
V loňském roce navštívilo veletrh více než 30 000 zájemců.
Návštěvníci veletrhu získají na stánku propagační materiá-
ly a informace o studijních možnostech na všech součás-
tech univerzity, podrobnější informace budou zájemcům
podávat studenti a zaměstnanci z fakult univerzity. Základ-
ní informace o Jihočeské univerzitě jsou uvedeny také
v katalogu, který obdrží každý návštěvník. Všechny studijní
obory, které univerzita nabízí, jsou k dohledání v elektro-
nickém rejstříku studijních oborů na webových stránkách
veletrhu.
Ve středu 2. 11. představí návštěvníkům v rámci doprovod-
ného programu přednášek studijní možnosti na Jihočeské
univerzitě prorektorka pro studium prof. Alena Jaklová. Na
veletrhu se letos představí více než 200 českých i zahra-
ničních fakult a přes 2 500 studijních oborů. Cílem veletrhu
je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském
vzdělávání studentům a absolventům středních škol, stu-
dentům vyšších odborných škol, absolventům bakalář-
ských studijních oborů a celému spektru zájemců o celoži-
votní vzdělávání. Nabídku vzdělávání na veletrhu předsta-
vují české i zahraniční univerzity, vysoké, vyšší odborné
a jazykové školy, agentury zajišťující vzdělávání v zahrani-
čí, instituce zabývající se přípravou na přijímací zkoušky
a poradenstvím v oblasti vzdělávání.
Již potřetí se během veletrhu uskuteční soutěž o nejlepší
expozici, ve které mají návštěvníci možnost hodnotit úro-
veň prezentace, kvalitu poskytovaných informací i přístup
na stáncích jednotlivých univerzit.

Na VŠTE mají první studenty
z Ruska a Kazachstánu
Sedm studentů z Ruska, Kazachstánu a Ukrajiny nastoupilo v tomto akademickém roce na budějovickou VŠTE. V den-
ní formě v češtině studují první semestr oboru Ekonomika podniku. „Školu jsem si našla sama na internetu. Obor Eko-
nomika podniku mi vyhovuje a připadá mi velmi zajímavý,“ říká Anastasia Botsmanová z Ruska. Její kolega, Kazach,
Ruslan Khametshin zase říká, že se o VŠTE dozvěděl na jazykovém kurzu češtiny v Praze. „Později jsem o ní hledal
víc informací, které mě zaujaly. Spolu s přáteli jsme se sem proto přihlásili,“ dodává. Podobným způsobem se do kraj-
ského města dostala i Sofia Bykovová z Ukrajiny, která o budějovické technice slyšela na jazykovém kurzu v Brně.
„Přestože se zaměřujeme především na studenty z Jihočeského kraje, zájem zahraničních studentů nás velmi těší. Ci-
zinci totiž dotvářejí prostředí a bezesporu posilují také prestiž školy,“ říká pověřený rektor Marek Vochozka. Vysoká ško-
la sídlící na Okružní ulici se tak stále víc otevírá světu a rozšiřuje záběr svých mezinárodních aktivit i za hranice Evrop-
ské unie. Doposud se VŠTE zaměřovala především na působení v rámci programu Erasmus, kde ve spolupráci se za-
hraničními partnerskými organizacemi pro studenty školy pravidelně organizuje výměnné studijní a pracovní stáže
v cizině a zajišťuje výuku v angličtině pro zahraniční studenty na VŠTE. 
Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, která je nejmladší veřejnou vysokou školu v Česku,
letos studuje přes tři tisíce studentů. Oproti loňskému akademickému roku to je zhruba o 900 víc.
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Kino Kotva 
získá od města
dotaci 250 tisíc
Dotační příspěvek ve výši 250 000 korun pro kino Kot -
va schválilo Zastupitelstvo města České Budějovi-
ce na svém jednání 13. října.
Budějovičtí zastupitelé se
tak po několikaměsíčním
váhání konečně rozhodli
poslat do posledního „kla-
sického“ biografu chybějící
peníze, a příznivci Kotvy
tak nemusí pořádat sbírku
na provoz. Kino na Lidické třídě
jako jediné v krajském městě nabízí divákům
kromě komerční filmové produkce také například sérii unikátních přenosů
oper a koncertů z Metropolitní opery nebo opery v Paříži. Kotvu ročně na-
vštíví téměř 40 000 diváků, zisk z vstupného činí zhruba 5 milionů korun,
provoz kina si ročně vyžádá náklady 7 milionů korun. Rozdíl dvou milionů
je pokryt díky dotaci města České Budějovice a také z příspěvku meziná-
rodní organizace Europa Cinemas, která uděluje příspěvek za promítání
evropských filmů. V letošním roce ovšem díky nižší produkci evropských
filmů nebyl limit pro udělení dotace splněn, a kino Kotva se tak dostalo do
problémů. Provozovatel a nájemce kina Kotva Jan Turinský proto požádal
zastupitelstvo o mimořádnou dotaci 250 000 korun. Jeho žádost ale byla
na červnovém jednání zastupitelstva zamítnuta. Proti se vyslovili zejména
zastupitelé z koaliční trojky HOPB, TOP 09 a ČSSD.
„Jsem přesvědčen o tom, že žádost provozovatele kina byla velmi dobře
podložena. Původně počítal s tím, že Kotva dostane tyto peníze jako
členský biograf Europa Cinemas za promítání evropských filmů. Jenže
česká distribuce je tak slabá, že kino nemohlo promítat požadované pro-
cento těchto filmů,“ zdůvodnil šéf klubu ODS Vladimír Brůha, který hlaso-
val pro přidělení dotace už v červnu.
„Spoříme, kde se dá, jedeme velice ekonomický provoz s minimálním
počtem lidí a plným výkonem. Do konce roku ještě musíme na provozu
ušetřit sto tisíc korun,“ řekl manažer kina Jan Turinský.
Svým hospodařením může jít Kotva příkladem ostatním kulturním organi-
zacím. Do kina chodí ročně čtyřicet tisíc diváků, tržby ze vstupného jsou
zhruba čtyři miliony, celkové příjmy 5,5 milionu korun. Od města dostane
letos celkem 1,45 milionu korun. „Naše hlavní činnost je dostat lidi do ki-
na. Vytáhnout je z gauče od televizních seriálů, aby chodili do společnos-
ti. Pracujeme na tom soustavně osm let a myslím, že se nám to daří,“
shrnul Turinský.

Kašny a pítka se připravují na zimu
Devět kašen a pět pítek v krajském městě připravili na zimu během tohoto měsíce pracovníci společnosti Čevak. Ze
všech musí především vypustit vodu, aby zabránili jejich zamrznutí a poškození. „Je třeba také zaizolovat přívodní
šach ty,“ uvedla mluvčí Jitka Kramářová. Jako poslední, 24. října, se k zimnímu spánku uložila Samsonova kašna na
náměstí Přemysla Otakara II. Kromě kašen a pítek se Čevak stará také o Zlatou stoku, která zásobuje vodní nádrže
v parku Stromovka. Také tato stoka bude mít přívod vody na zimu uzavřen. 

Městští
strážníci
mají nové
zázemí na
Lannovce
Bývalá trafika na rohu Lannovy třídy
a Dvořákovy ulice bude nově fungovat
jako zázemí pro městské strážníky.
Hlídky tak ušetří čas, který trávily pře-
sunem na technickou přestávku na zá-
kladnu v ulici Jaroslava Haška. Praco-
viště na nedávno zrekonstruované čes-
kobudějovické pěší zóně strážníkům
umožní zůstat v dané lokalitě. „Nové
uspořádání by mělo vést k zefektivnění
služby a ke snížení ztrát způsobených
přesuny hlídek,“ uvedl primátor Juraj
Thoma s tím, že nepůjde o plnohodnot-
nou služebnu, tak jako je tomu napří-
klad u hlavní služebny v ulici Jaroslava
Haška nebo na sídlišti Máj. „Nebudou
tady oficiální úřední hodiny, ale pokud
se na strážníky v případě potřeby nebo
naléhavé situace občané obrátí, určitě
jim pomohou či poradí. Navíc okolí Lan-
novy třídy zahrnuje i problematičtější
lokality autobusového a vlakového nád-
raží, kde je třeba dbát na dodržování
pořádku, a přítomnost městských strá-
žníků je zde opravdu žádoucí,“ tvrdí
náměstek primátor Petr Podhola. Na
novém stanovišti městské policie na
Lannově třídě najdou lidé i několik dů-
ležitých údajů, například číslo bezplat-
né tísňové linky městské policie či kon-
takt přímo na přestupkové oddělení.
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Palackého náměstí
bude hlídat 
bezpečnostní
kamera
Problémová lokalita Palackého náměstí by od konce
roku měla být bezpečnější. Přibude zde totiž nová ka-
mera napojená na pult městské policie. Místa, kde se
kamery umisťují, určuje radnice ve spolupráci s měst-
skou policií, vychází se přitom i z přání občanů. Jde
zpravidla o místa s větším počtem problematických je-
vů, například z hlediska veřejného pořádku.
„Snažíme se kamerový systém stále rozšiřovat. Už je-
nom fakt, že tam kamera je, má odstrašující efekt,“
uvedl náměstek primátora Petr Podhola. Další kamera
bude umístěna na obchodním centru IGY. Celkové ná-
klady budou 843 000 korun, z toho dotace činí 738 000
korun, zbytek doplatí město. Příspěvek státu získají
Budějovice z programu prevence kriminality „Úsvit“.
Nové kamerové body vítá i městská policie. „Díky ka-
merám můžeme být na místě dané události takřka
okamžitě. I když mají služební vozidla dojezd do něko-
lika málo minut, kamera je na místě okamžitě,“ řekl
mluvčí strážníků Václav Sup. „Pořízené záběry navíc
slouží i jako cenný důkazní materiál, což je v dnešním
komplikovaném systému dokazování velmi užitečné
a přínosné,“ dodává Sup.

Město stále nemá
hlavního architekta
Nově vytvořený post hlavního architekta v Českých Budějovi-
cích stále není obsazen. Radní si mezi osmi kandidáty, kteří
splnili požadavky výběrového řízení, nedokázali vybrat, a pro-
to je zrušili. „Koalice chce hledat dál člověka, který splňuje na-
še představy nebo se k nim maximálně blíží. Rozhodli jsme
se do konce roku vypsat nové výběrové řízení, kde precizněji
formulujeme podmínky,“ řekl primátor Juraj Thoma s tím, že
větší pozornost soustředí radnice na osvětu v souvislosti
s vyhlášením konkurzu. „Město zřejmě podcenilo medializaci
v odborném tisku,“ domnívá se primátor. Hlavní architekt po-
dle Thomy musí být výrazná osobnost s autoritou, odborník
schopný oponovat českobudějovické obci architektů. Hlavní
povinností architekta v krajském městě je ohlídat jednotný ar-
chitektonický koncept jednotlivých částí Budějovic, aktivně
pracovat s územním plánem a vydávat jednoznačná stanovis-
ka k případným kontroverzním stavbám. Měl by si také pora-
dit s řešením strategických lokalit, jako jsou Senovážné či
Mariánské náměstí nebo Dlouhá louka.
Zklamán postupem radních je zastupitel občanských demo-
kratů Jan Zahradník. Domnívá se, že se už nemusí opako-
vat, aby ve výběrové odborné komisi zasedali čeští špičkoví
architekti včetně Evy Jiřičné. „Mám pocit, jako by se v Budě-
jovicích v současnosti zastavil při důležitých rozhodováních
čas,“ zdůraznil Zahradník a upozornil, že už od prvního čer-
vence funguje nový odbor, který byl v souvislosti s funkcí
hlavního architekta zřízen a v rozpočtu se na něj vyčlenily
peníze. Nyní bude dalších několik měsíců bez vedoucího.

Když nemohlo vyhrát Oživení, nevybrali nikoho 
Město České Budějovice vyhlásilo veřejnou zakázku na odborné poradenství pro tvorbu protikorupční strategie. Výsledkem
měla být větší „transparentnost“, snížení rizika v oblasti korupce či nakládání s majetkem. Radnice ale zvolila poněkud ne-
standardní postup. Podle informace, kterou zveřejnil server www.modrenoviny.cz, byl vítěz této zakázky již předem známý.
Od města ji mělo získat občanské sdružení Oživení. To, že celá akce s protikorupčním poradenstvím byla hned od začátku
připravovaná jen pro jediného vítěze, dokládá podle informací serveru modrenoviny.cz nejen předpřipravená smlouva, které
již před vypsáním zakázky přidělili na magistrátu číslo 2011001818, ale také žádost o navýšení rozpočtu z kanceláře primá-
tora, kde se jednoznačně počítá s tím, že zakázku vyhraje právě Oživení. Oba tyto dokumenty server zveřejnil. „Je velmi
zvláštní, že zakázka na protikorupční audit posuzující transparentnost je zadávána v momentě, kdy město už má zaevido-
vanou a dokonce jednou ze smluvních stran již předem podepsanou smlouvu s jedním z potenciálních uchazečů,“ okomen-
toval v pondělí 3. října pro modrenoviny.cz celou kauzu zastupitel Martin Kuba. Kauza týkající se této zakázky má zajímavé
pokračování. Na město totiž dorazily nabídky hned 4 uchazečů, kteří splnili městem požadované kvalifikační předpoklady,
ale očekávaná nabídka občanského sdružení Oživení, se kterým magistrát počítal jako s vítězem, mezi podanými nabídka-
mi překvapivě chyběla. Hodnoticí komise ve složení Juraj Thoma a Michal Bosák, Ivo Moravec (všichni HOPB) tak vzápětí
místo toho, aby zakázku přidělila nejvýhodnější nabídce, jelikož jediným kritériem při splnění kvalifikačních předpokladů by-
la cena, celé výběrové řízení bez udání důvodu zrušila. Rozhodnutí komise tak podle Modrých novin znovu potvrzuje již
zveřejněné informace, že zakázka byla vedením města připravována pouze pro jediného uchazeče, a to občanské sdružení
Oživení. K výběrovému řízení se pro ČTK vyjádřil i předseda Oživení Štěpán Rattay. Podle něj vypadala jednání zejména
u Českých Budějovic nadějně, nakonec ale smlouva uzavřena nebyla. „Nenašel se z jejich strany dostatek vůle, aby mohl
být audit realizován,“ dodal k věci Rattay. Zrušením zakázky bez udání důvodu však kauza pro vedení města patrně nekon-
čí. Lze s úspěchem předpokládat, že bez vysvětlení odmítnutí uchazeči se s tímto rozhodnutím jen tak nesmíří, a věc tak
může skončit u soudu či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
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Město nabídlo hokeji 5 milionů
Celkem 162 milionů korun investovala společnost Mountfield, a.s., za pět let svého působení do čes-
kobudějovického hokejového klubu, v němž je držitelem 96 procent akcií. Společnost je připravena

podporovat klub i nadále, očekává ale také spolupráci s městem. „Samozřejmě není v pořádku, že
by stát nebo město měly podporovat soukromé podnikání ve sportu. Je třeba si ale říct, že situace
je skutečně kritická. V jiných extraligových městech radnice klubům výrazně pomáhají. My tady
platíme všechno a nikdy jsme po městě nic nechtěli,“ uvedl předseda představenstva Mountfield,
a.s., Ivan Drbohlav. Přístup českobudějovické radnice šéfa Mountfieldu mrzí. „Je mi z toho smut-

no. Klubu jsme věnovali nejen hodně peněz, ale také spoustu energie a času na úkor práce v naší fir-
mě. Klub jsme vedli možná s chybami, ale s maximálním úsilím. Nechci předjímat, co bude dál, rozhodu-

jící bude až zasedání představenstva, ale z přístupu města jsme zklamáni,“ lituje Drbohlav. „Poděkování
však patří všem středním i menším sponzorům, kteří dokážou podpořit budějovický hokej i v těžkých dobách.“

Českobudějovičtí radní na svém zasedání
5. října odsouhlasili jednorázovou dotaci pro hokej ve výši 5
milionů korun. Měli ale podmínky. Klub se měl zavázat, že ne-
prodá licenci a v názvu klubu se objeví název města. „Oceňu-
ji, že nám město chce nějak pomoci, i když v rámci celkového
množství investovaných prostředků se jedná spíše o symbo-
lickou částku. Pro mě osobně je ale ta druhá podmínka jen
těžko akceptovatelná. Hodnotu celého klubu tvoří hodnota
hráčů a hodnota licence. Pokud výrazně snížíme hodnotu li-
cence tím, že nikdy nebude moci být prodána, tak to asi dob-
ře není,“ míní Drbohlav. Českobudějovičtí radní tak do příští-
ho zasedání zastupitelstva, které se bude konat 10. listopa-
du, musí navrhnout způsob a formu podpory budějovického
hokeje, a to bez původních požadavků.
Vedení Mountfieldu také naznačilo, že uvažuje o prodeji svého většinového podílu v klubu. „Jednoho zájemce bychom měli.
Neznamená to, že z hokeje v Budějovicích utíkáme. Nadále ho budeme podporovat jako generální partner a dle výsledků tý-
mu do něj vložíme v sezoně čtrnáct až jednadvacet milionů korun. Stále budeme hokeji pomáhat, ale vést klub už je nad na-
še síly,“ tvrdí Drbohlav. 
Hokejisté Českých Budějovic skončili v uplynulé sezoně v základní části extraligy šestí. Ve čtvrtfinále play off potom vypadli
s Vítkovicemi. Rozpočet na současnou extraligovou sezonu je zhruba 93 milionů korun. To je asi o 10 milionů korun méně,
než představovaly náklady na minulý ročník.

Zoufalá dopravní situace 
láme vaz náměstkyni Popelové
Náměstkyně primátora Ivana Popelová odpovědná za resort dopravy se potýká s nedůvěrou vlastního hnutí Občané pro
Budějovice. Její kolega zastupitel Stanislav Rataj (HOPB) ostře kritizoval stav v městské dopravě na zářijovém zastupi-
telstvu a s kritikou (ne)činnosti Ivany Popelové vystoupil také na jednání dopravní komise rady města. Popelová má přit-
om městskou dopravu na starosti již druhé funkční období, před ní se o dopravu ve městě staral současný primátor Juraj
Thoma. Jak uvedl server modrenoviny.cz, Rataj dokonce navrhl, aby byla doprava odebrána z jejích kompetencí ná-
městkyně. Dopravní komise, ve které má radniční koalice drtivou většinu (na opozici zbyla v 11členné komisi pouhá dvě
místa), pak s jeho návrhem souhlasila a šesti hlasy z osmi přítomných tím fakticky vyslovila náměstkyni jasnou nedůvě-
ru v otázkách dopravy. Dopravní komise dále usnesením navrhla, aby kompetence v oblasti dopravy přešly z Ivany Po-
pelové na člena dopravní komise a jejího stranického kolegu Stanislava Rataje. Ten by ale Popelovou nevystřídal ve
funkci náměstkyně, protože nechce na radnici působit na plný úvazek, ale dopravu by místo ní řídil jako řadový člen do-
pravní komise, případně jako její nový předseda. „Je to velmi nestandardní postup. Nepamatuji, aby nějaké strana nebo
koalice někdy pro neschopnost odebrala jednomu z představitelů města část jeho kompetencí. Myslím, že by bylo féro-
vější, kdyby koalice uznala, že Ivana Popelová prostě na svěřené úkoly nestačí, a nahradila ji ve funkci náměstkyně ně-
kým jiným,“ říká zastupitel ODS František Jelen. „Neumím si představit, že by dopravu v krajském městě neřídil nikdo
z náměstků. To bychom byli opravdovou raritou možná i v evropském měřítku. Pokud současná radniční koalice nebude
schopna najít nikoho, kdo by z pozice náměstka byl schopen dopravu ve městě koordinovat, bude to ostuda nejen pro
tuto koalici, ale pro celé město,“ soudí Vladimír Brůha, předseda Klubu zastupitelů ODS.
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Generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group, a.s.,
Ing. Miroslav Dvořák stojí již 11 let v čele jedné z nejvý-
znamnějších strojírenských firem v Jihočeském kraji. 

8 Rozhovor

49letý absolvent pražského ČVUT je ale dobrým vzorem ne-
jen pro manažery, příklad by si z něj mohli vzít také dnešní
absolventi vysokých škol. Svou kariéru totiž Miroslav Dvořák
zahájil v roce 1986 jako asistent ve vývoji a konstruktér prá-
vě ve společnosti, kterou dnes řídí. Rok 2011 je tak pro něj
malým jubileem. V MOTORU JIKOV Group, a.s., působí
přes ně čtvrt století. 

Miroslav Dvořák je od roku 2006 také předsedou předsta-
venstva Jihočeské hospodářské komory, jež pomáhá podni-
katelům napříč širokým spektrem oblastí. „Krize přinesla do
podnikání nový trend – zákazníci a odběratelé zesílili tlak na
kvalitu, ceny a termíny dodávek,“ tvrdí Dvořák.

Česká ekonomika v současné době prochází
krizí. Tato skutečnost jistě ovlivňuje i situaci
podnikatelů v Jihočeském kraji…
Krize se dotýká každého, ale dopady jsou individuální. Záleží
na tom, jak je firma velká, v jakém oboru podniká, na jakých
trzích působí, jak je řízena, a těch „jak“ je samozřejmě mno-
hem víc. Obecně ale platí, a mnozí to už pochopili, že v sou-
vislosti s ekonomickou krizí se podnikatelé musí naučit jinak
uvažovat – snižovat náklady, vyhledávat nové obchodní příle-
žitosti a přizpůsobit se rostoucím nárokům zákazníků. Krize
totiž přinesla do podnikání nový prvek – zákazníci a odběra-
telé zesílili tlak na kvalitu, ceny a termíny dodávek. A někdy
až dramatický boj o získání zákazníků dává tomuto trendu
zelenou. Jen málokdo si může dovolit o zákazníka přijít. 

Již pátým rokem stojíte v čele Jihočeské
hospodářské komory. Jakou podporu mohou
jihočeští podnikatelé od této instituce očekávat?
Škála naší činnosti je pestrá a různorodá. Od legislativy, vy-
hledávání obchodních partnerů až po vstup na zahraniční
trhy nebo rozvoj korporací. Komora poskytuje služby od
poradenství a vzdělávání přes ekonomiku, právní servis
a správu informačních míst a center až po zřizování oboro-
vých klastrů. Pomáhá podnikatelům s tvorbou podnikatel-
ských plánů a navazováním obchodních kontaktů. 

Kde se tedy mohou podnikatelé dozvědět více?
Stačí se podívat na náš web www.jhk.cz, a každý bude mít
detailnější obrázek i o konkrétních službách, mezi něž napří-
klad patří InMP – Informační místa pro podnikatele, mimo-
soudní řešení spotřebitelských sporů, v rámci kontaktního

místa CZECH POINT
pak výpisy ze stát-
ních databází, vidima-
ce a le galizace listin.
Dále vystavujeme vý-
vozní dokumenty, tzv.
ATA karnety, a ověřu-
jeme původ zboží. Pro dopravní firmy pak sloužíme jako
krajské obslužné místo pro elektronické mýto – sjednávání
smluv, vydávání palubních jednotek i placení mýtného.

Domníváte se, že je i dnes ještě na trhu 
prostor pro podnikání?
Místo na trhu je vždycky. Jak velké, to záleží vždy na situaci
ohledně nabídky a poptávky, druhu podnikání, na tom, co
firma či živnostník dělá, či chce dělat. Jistě, před dvaceti le-
ty, kdy se po revoluci začalo v Česku opět s budováním
tržních vztahů, země zažila neuvěřitelný boom. Logicky je
pak dnes na trhu méně místa, ale hlavně pro služby a drob-
nou výrobu existuje. Založit si automobilku by asi bylo složi-
té, ale vstoupit na trh se železniční dopravou a konkurovat
Českým drahám, jako třeba Radim Jančura, to asi možné je.
Výrobní, hlavně strojírenské firmy jsou ve složitější situaci.
I proto některé z nich skončily. S hospodářskou krizí se ne-
dokázaly vyrovnat.

Přesto tvrdím, že i když podnikání není jednoduché a kon-
kurenční boj je stále tvrdší, podnikat se dá. Obstojí ale jen
podnikatelé s jasnou vizí a kvalitní strategií. 

Jak se v současné ekonomice daří Motoru?
MOTOR JIKOV Group, a.s., je firma s dlouholetou tradicí –
loni jsme oslavili 111. let existence – a rád říkám, že stojí na
pevných základech. Je to skupina tří firem podnikajících ve
strojírenství, slévárenství a výrobě montážních celků, se ši-
rokým portfoliem technologií a výrobků, do něhož patří vy-
sokotlaké a nízkotlaké lití hliníku a zinku, lití tvárné a šedé li-
tiny, obrábění, výroba forem a jednoúčelových strojů, nýto-
vacích pistolí, CNG plnicích stanic, malé zemědělské
mechanizace, komponent vzduchové brzdové soustavy
a prvků palivové soustavy. Obchodujeme prakticky po celém
světě, export činí cca 70 %. 

Z finančního pohledu – v předkrizových letech, tedy před ro-
kem 2008, jsme měli obrat kolem 1,5 miliardy korun a 1 150

MOTOR JIKOV Group, a.s.,
má dobré základy



zaměstnanců. Nyní máme obrat ko-
lem 1,35 miliardy a zhruba 900 lidí.
Už z toho je vidět, že se produktivita
a efektivnost naší práce lepší. 

Stav zaměstnanců se kvůli krizi sice
snížil, ale na druhou stranu nás tento
fakt přiměl vrátit se k hodnocení pro-
cesů, nákladů a provozní organizace
a zavést efektivní postupy. Ty nám
pomohly zvýšit úroveň přidané hod-
noty včetně jejího poměru k pracov-
níkům a osobním nákladům. Stručně
řečeno: museli jsme hledat optimální
řešení, abychom si udrželi finanční
stabilitu. Díky tomu se ale i s nižším
počtem zaměstnanců výkonově při-
bližujeme předkrizovým letům. To
znamená, že nás krize naučila zdo-
konalit řízení firemních procesů a,
byť to zní jakkoliv paradoxně, svým
způsobem i posílila. Ale přiznávám,
byla to dřina. Hodně kolegů a spolu-
pracovníků mělo dobrovolně prodlou-
ženou pracovní dobu, a co vím, i be-
zesné noci. Každý z nás totiž cítil
i odpovědnost za lidi ve výrobě a provozech. Řeknu-li tedy,
že se dnes společnosti MOTOR JIKOV Group, a.s., daří rela-
tivně dobře, pak to není samo od sebe. 

Jihočeský kraj eviduje v září po Praze druhou
nejnižší míru nezaměstnanosti v republice. 
Jak hodnotíte tuto situaci? 
Myslím, že aktuální nezaměstnanost v Česku pohybující se
kolem 9 procent odpovídá současné nabídce a poptávce na
trhu práce. Stále tvrdím, že kdo pracovat chce, práci si naj-
de. Ať už jako zaměstnanec, nebo jako živnostník. 

MOTOR JIKOV Group spoléhá také 
na vlastní „odchovance“. Před čtyřmi lety 
jste založili školní výcvikové středisko. 
Jak je dnes hodnotíte?
Výcvikové středisko v MOTORU JIKOV Group, a.s., vzniklo
na podzim 2007. Ročně jím projdou desítky učňů a studentů

z technicky zaměřených škol. Ocení ho především studenti,
kteří získávají v jedné z největších strojírenských firem
v kraji potřebnou praxi, užitek z něj ale máme i my, protože
mezi mladými lidmi hledáme možné budoucí zaměstnance.
V případě oboustranného zájmu studenty podporujeme fi-
nančním příspěvkem na studium.

Výcvikové středisko jsme vybavili moderní technikou v hod-
notě několika milionů korun, na které se učni seznamují tře-
ba s programováním a obsluhou CNC strojů pod dohledem
zkušených odborníků. 

Kromě toho firma MJG úzce spolupracuje s několika tech-
nicky zaměřenými školami všech stupňů a aktuálně se za-
pojuje mimo jiné do zlepšení koncepce vzdělávání. V nedáv-
né době jsme získali například 1. místo v projektu IQ Indust-
ry, v jehož rámci jsme v našich firmách školili pedagogy
technických předmětů. 

Společnost MOTOR JIKOV Group, a.s., 
je známá také svým aktivním přístupem 
ke sponzoringu…
Neziskové příspěvkové organizace, ať už se věnují sportu,
výchově dětí, kultuře nebo sociální oblasti, to jistě v dnešní
době nemají lehké. Dotace jsou nízké, a co si neseženou,
zpravidla nemají. My, jako ryze česká firma, podporujeme
sport a kulturu, hodně peněz dáváme i na „neziskovky“. Je
ale jasné, že všem žádostem vyhovět nelze. Aby naše po-
moc a podpora byla citelná, máme dva hlavní partnery –
Nadační fond Jihočeské naděje, podporující mladé, talento-
vané Jihočechy, a Dětskou psychiatrickou léčebnu v Opařa-
nech. S oběma už spolupracujeme řadu let a výsledky jsou
vidět. Mám z toho opravdu radost.
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MOTOR JIKOV Group, a.s., je mateřskou společ-
ností skupiny podniků převážně strojírenského
a slévárenského charakteru, zaměřených na vý-
robu příslušenství pro osobní a nákladní auto-
mobily, tlakových odlitků ze slitiny hliníku a zin-
ku, šedé a tvárné litiny, jednoúčelových montáž-
ních, zkušebních a obráběcích strojů, nýtovacích
pistolí, CNG plnicích stanic, malé zemědělské
mechanizace, komponent vzduchové brzdové
soustavy, prvků palivové soustavy, čisticích
strojů. Zhruba 70 % produkce jde na export. Fir-
ma zaměstnává kolem 900 lidí.



Dům kultury Slavie zvaný Armáďák byl
dříve chloubou Českých Budějovic.
Mnoho obyvatel vzpomíná na zdejší
čaje, taneční kurzy či plesy. V součas-
né době ale objekt na břehu řeky Malše chátrá. Budoucnost kulturního domu pro-
to řeší českobudějovická radnice. Vedení města zatím hledá peníze na jeho opra-
vu, která vyjde přibližně na čtvrt milionu. Jasno nemá ani o jeho využití.

Téma10

„Po mnoha peripetiích zní poslední rozhodnutí města objekt
si ponechat a spravovat ho vlastními silami. Radnice se pro-
to rozhodla při zadání soutěže o cenu Petra Parléře oslovit
architekty, jejichž úkolem bylo vytvořit návrh budoucí podoby
Slavie,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová. Do sou-
těže přišly dva diametrálně odlišné projekty. Jeden navrhuje
nástavbu kulturního domu, kde by vznikl koncertní sál se
zhruba tisíci místy. Druhý pojímá dům jako multifunkční zaří-
zení, v němž by se rozšířil hlavní sál, ale byl by i prostor pro
místní kulturní uskupení. Své návrhy na rekonstrukci Slavie
představily oba týmy při neveřejném setkání 29. září. 

Architekti z Editu! navrhli přístavbu, 
Atelier 8000 zase počítá s větší prvotní investicí
Mladí architekti z pražského ateliéru Edit! chtějí Slavii pro-
měnit na kulturní centrum 21. století. Při prezentaci ukázali
Vítězslav Danda a Ivan Boroš svou představu o rekonstrukci
budovy. „Jedná se o syntézu starého a nového. Takové pro-
jekty se dělají běžně,“ vysvětlil Danda. Projekt pražského
ateliéru nabízí přístavbu, která by rozšířila možnosti sálu
v obou patrech, redukovala by technické zázemí a nabídla
by i prostory, které je možné využít komerčně. „Takových
prostor by v budově bylo téměř padesát procent, z jejich náj-
mů by bylo možné uživit nekomerční akce. Šatny i toalety se
přesunou do prvního patra, přistaví se východní křídlo
a prostor pro setkávání lidí se sjednotí. Velký sál zůstane za-
chován s tím, že bude multifunkční,“ uvedl Danda. 
Druhý návrh vzešel z českobudějovického Atelieru 8000,
který zastupovali architekti Martin Krupauer a Jiří Střítecký.
Podle jejich pojetí je do Slavie třeba zpočátku více investo-

vat, ale provoz by neměl být drahý. „Slavie může být života -
schopná, jen pokud dokáže reagovat na měnící se požadav-
ky,“ uvedl Krupauer s tím, že variabilita prostoru nabídne
velký sál pro filharmonii i experimentální prostor typu Black
box. „Naše pojetí jsme si nazvali Sedm dveří. Do každého
sálu můžete vstoupit zvlášť, nemusí se tak potkat kravaťáci
s alternativními umělci,“ vysvětlil Krupauer. 

Město musí mít o využití Slavie jasnou představu
O obou návrzích pak debatovali zástupci města, architekti,
scénografové i umělci. „Nejlépe se hledá funkce objektu, po-
kud v daném místě existuje tlak od lidí na jeho konkrétní vy-
užití,“ tvrdí architektka Hana Zachová. Představitelé mladé
kultury zmínili, že jim ve městě chybí vhodné prostory,
a možnost působení v rekonstruované Slavii by uvítali. Fun-
gování si zde dokážou představit i místní spolky či folklorní
soubory. „Pamatuji, kdy tu pracovalo dvacet kvalitních soubo-

rů a byl boj sehnat sál na zkoušku,“ uvedl vedoucí folklorního
souboru Úsvit Miroslav Stecher. Antonín Kazil, ředitel Hudeb-
ních slavností Emy Destinnové, zase upozornil na to, že
v Budějovicích chybí velký koncertní sál s dobrou akustikou.
„Je nedůstojné, aby se filharmonici převlékali na bočním je-
višti,“ připomněl možnosti nedalekého KD Metropol. „Z disku-
ze vidím strach, jestli je v Budějovicích dost kreativních lidí,
kteří by Slavii po rekonstrukci využili. Cestu proto vidím v lev-
ných nájmech, pak sem dostanete kreativní lidi, kteří mají
nápady, ale potřebují prostor. Dejte to k dispozici a otestujte,
co je možné a co se chytne, pak je možné uvažovat dál,“
uzavřel marketingový ředitel Divadla Archa Jiří Sulženko.

Budoucnost Slavie je stále otevřená

Návrh českobudějovického Ateliéru 8000

Návrh pražského ateliéru Edit!



300 milionů korun vloží společnost Bosch
do rozšíření svého výrobního závodu Ro-
bert Bosch, spol. s r. o., v Českých Budě-
jovicích. Stavba nové haly o ploše téměř
9 000 metrů čtverečních bude dokončena
do konce roku 2012. Díky této investici
vznikne v krajském městě 400 nových
pracovních míst.
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Letecký pohled na RBCB (stávajicí stav)

„Nyní máme 2 300 zaměstnanců, do konce roku 2012 odha-
dujeme nárůst o 400 zaměstnanců. Z toho by 250 mělo být
dělnických profesí, zbytek budou zaměstnanci technicko- 
-hospodářského úseku, kteří v drtivé většině musí mít vyso-
koškolské vzdělání,“ vypočítal obchodní ředitel společnosti
Robert Bosch České Budějovice Milan Šlachta. V Boschi tak
najdou uplatnění konstruktéři, technologové, zkušební a vý-
vojoví inženýři. „Praxi v oboru samozřejmě vítáme, rádi ale
přijmeme i schopné, jazykově vybavené absolventy,“ říká
Šlachta. Rozšířením činnosti ve výzkumu a vývoji chce spo-
lečnost Bosch přilákat mladé talenty. Najít kvalifikované pra-
covníky v jižních Čechách je podle Šlachty dlouhodobý
problém, chybí zde technická univerzita.

Noví zaměstnanci by měli být většinou z Česka. „Ze začátku
zde ale možná bude zaměstnáno několik rakouských odbor-
níků, protože výroba systému na následné zpracování výfu-
kových spalin pro dieselové motory se do Budějovic přesou-
vá právě z Rakouska,“ řekl Šlachta. Současná výroba v kraj-
ském městě se totiž zaměřuje na benzinové a dieselové
systémy osobních aut, nově pak rozšíří portfolio také o vý-
robky pro dodávky a nákladní auta. Stěžejním výrobkem je

palivový nádržový modul, který se dodává do řady automo-
bilek. Zaměstnanci závodu v Českých Budějovicích vyrobí
těchto dílů 25 tisíc za den. Druhým výrazným produktem ji-
hočeského Bosche je systém DNOX, který neutralizuje výfu-
kové plyny dieselových motorů. Také tento výrobek se v Bu-
dějovicích bude od roku 2012 vyrábět i pro nákladní vozy.
„Prakticky u všech produktů nám roste objem výroby, proto-
že stále získáváme nové zákazníky,“ tvrdí technický a výrob-
ní ředitel Václav Pixa. „Každý, kdo v Evropě montuje auta,
používá naše díly,“ dodává. Bosch exportuje do všech vel-
kých evropských automobilek, od Ferrari po Volvo, od Nissa-
nu po AvtoVaz. Nárůst táhne vedle dodávek místním výrob-
cům automobilů také značná celosvětová poptávka po auto-
mobilových systémech a komponentech. 

Závod společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích je
součástí mezinárodní sítě závodů Bosch Group skoro 20 let.
Jen v roce 2010 dosáhl obratu 8,4 miliardy korun a je jed-
ním z největších závodů společnosti Bosch v rámci divize
Systémy zážehových motorů (Gasoline Systems). V součas-
nosti je českobudějovická společnost tzv. lead plant, tedy ří-
dící závod pro všechny zahraniční firmy Bosch, které mají
stejný výrobní program. 

Firma se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v ce-
lostátní soutěži Zaměstnavatel roku. Nové lidi se snaží nalá-
kat i benefity, jako je týden dovolené navíc, příspěvek na jíd-
lo, bydlení a penzijní pojištění. V roce 2011 již popáté získal
Bosch prvenství v Jihočeském kraji. 

Bosch v Českých Budějovicích
rozšiřuje výrobu

Ing. Milan Šlachta a Ing. Václav Pixa (zprava), ředitelé společnosti

Učňovské středisko RBCB

Vizuální kontrola
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Lokalita na břehu řeky Vltavy s dobrou dostupností do cent-
ra neměla již mnoho let uplatnění. Budovy bývalé sodovkár-
ny i její bezprostřední okolí tak v uplynulých letech sloužily
především jako útočiště pro bezdomovce a narkomany. „Na-
ším cílem je opětovně oživit toto krásné místo v Českých
Budějovicích, pro příjezd od Rakouska je to vlastně jakási
brána do Budějovic. Věřím, že místní obyvatelé ocení citlivé
umístění bytového domu ve vztahu k sousednímu parku
Stromovka i k řece Vltavě, ale i dopravní řešení v součas-
nosti nevyhovujícího příjezdu ke sportovní hale z ulice Na
Dlouhé louce,“ uvedl Karl-Heinz Grieger, jednatel společ-
nosti NOVA Projekt. Zchátralý areál s budovami firmy Bratří
Zátků z roku 1895 tak nahradí rezidenční bydlení s novou

infrastrukturou, parkovacími místy i zelení. „Podle územního
plánu byla v této lokalitě možná také komerční výstavba,
jsem ale velice rád, že se nakonec zvolila možnost kombina-
ce bytového domu s administrativní budovou,“ uvedl archi-
tekt Pavel Hraba z autorského týmu studia Atelier EIS.
S prvními návrhy týkajícími se této lokality začal pracovat již
před čtyřmi roky. „V prostorách směřujících k okolním komu-
nikacím jsou umístěny převážně komunikační a sociální pro-
story bytů. Vhodně umístěná administrativní budova tvoří
přirozený městotvorný akcent vůči stávajícímu dopravnímu
uspořádání,“ doplnil Hraba.

Dům u Vltavy vypadá jako zvláštní vlna
Obytný dům bude posazen na obří desku. Její navazující
část mezi objektem a Vltavou se bude k řece svažovat ve
stylu zvláštní vlny. Pouto s řekou je podle architekta Pavla

Hraby hlavní ideou návrhu. Půdorysně řešený projekt ve tva-
ru písmene U je otevřený směrem k Vltavě, což vytváří kli-
dový prostor, do kterého jsou orientovány hlavní pobytové
místnosti bytů. Díky stupňování fasády má dům při pohledu
od Vltavy terasový vzhled. Samotný dům bude mít 126 nad-
standardně řešených bytů, které zajistí díky orientaci domu
výhledy na řeku Vltavu a historické centrum Českých Budě-
jovic, nebo na park Stromovka. Plánovanou výšku objektů
určil zimní stadion. „Střechu Budvar arény jsme nepřevýšili,“
uvedl Hraba. Mezi výhody rezidenčního parku Dlouhá louka
by měl patřit dostatek parkovacích míst, která jsou umístěna
na úrovni 1. nadzemního podlaží bytového domu a v jeho
okolí. Architektonický tým se musel vypořádat také s mož-
ností rozvodnění Vltavy – přízemí domu je proto umístěno
nad hladinou pětisetleté vody. Sloupové řešení přízemních
prostor dovoluje i přesto případné zaplavení domu a volný
průtok vody prostory pro parkovací stání bez větších škod.

Dopravní řešení oblasti
Dopravní připojení je řešeno s ohledem na dlouhodobé plány
města České Budějovice a na řadu existujících studií o inten-
zitě dopravy v dané lokalitě. „Předložili jsme pět různých ná-
vrhů, při dalším jednání jsme se shodli na variantě, která vy-
hovovala všem zúčastněným,“ uvedl jednatel společnosti
NOVA Projekt Karl-Heinz Grieger. V severní části lokality
(v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot) bude vybudová-
na nová světelná křižovatka, která zajistí bezpečný výjezd vo-
zidel budoucích majitelů bytů i návštěvníků sportovní haly či
blízkého zimního stadionu. „Dopravní připojení řeší v součas-
nosti nevyhovující připojení sportovní haly, parkoviště i benzi-
nové pumpy. Když jsme navrhovali infrastrukturu, mysleli jsme
na obsloužení všech těchto objektů, a to i s výjezdem dopra-
va, na hlavní silnici ve směru Mánesova, Český Krumlov, který
zde dnes není možný, což je velká kompilace,“ vysvětlil Hraba.
Světelná křižovatka plánovaná zhruba na úrovni benzinové
pumpy ÖMV ale některé řidiče příliš nenadchla. Plynulosti
dopravy ve městě moc neprospěje. „Pokud na výpadovce na
Český Krumlov budou další světla, říká si město o totální
kolaps,“ tvrdí Michala Kutláková, která cestu mezi Krumlo-
vem a krajským městem absolvuje několikrát týdně. „Každé
další zdržení v podobě světel je nemyslitelné, už teď se stojí
až před Planou. Nikdy nevyjedu bez časové rezervy, a trasu
jedu obvykle dvakrát tak dlouho,“ uzavírá Kutláková.

Místo sodovkárny 
vyroste bytový dům,
přibudou i další semafory
Nová rezidenční oblast má vzniknout do jara 2013 na místě zanedbané a z části
vyhořelé budovy sodovkárny Na Dlouhé louce. Objekt s téměř 130 nadstandard-
ně řešenými byty a administrativní částí postaví společnost NOVA Projekt, která
již v krajském místě vytvořila například architektonicky oceňovanou budovou
 City Centre (dnes hlavní sídlo společnosti E.ON).
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VII. ročník Benefiční přehlídky pro Nadaci Terezy Maxové
dětem vypukne ve čtvrtek 24. 11. 2011 od 19.30 ve zbrusu
nové multifunkční hale Pavilonu T v areálu Výstaviště Čes-
ké Budějovice. Diváci se mohou těšit na známé herce a he-
rečky, zpěváky a moderátory, kteří se objeví v netradiční roli
modelů a modelek. Kolekce známých módních značek
předvedou na mole populární herečky Tereza Brodská, Ka-
teřina Brožová, moderátorky pořadu Dámský klub rádia
Frekvence 1 Linda Finková, Sandra Pogodová a Vlaďka Du-
šík Pirichová nebo zkušená party lady a moderátorka veče-
ra Gábina Partyšová. Kromě modelek agentury Artmodels
se mohou návštěvníci show těšit na lvici salonů a topmodel-
ku Agátu Hanychovou a finalistky prestižní soutěže krásy
ČESKÁ MISS, mezi nimiž uvidí i letošní Českou Miss Jitku
Nováčkovou. Pánské kolekce představí finalisté soutěže
Muž roku 2011 v čele s vítězem Martinem Gardavským
a módní galavečer osvěží svým vystoupením dvojice Dae
Men, finalista pěvecké soutěže X-FAKTOR Ondřej Ruml ne-
bo zpěvačka Klára Vytisková se svou skupinou Toxique. 
„Moderní multifunkční hala, jakou je nový Pavilon T na Vý-
stavišti v Českých Budějovicích, nám poskytne skvělý pro-
stor pro využití nových technologií, jako jsou lasery, projek-
ce, videomapping nebo interaktivní projekční show,“ před-
stavil možnosti nové haly Rudolf Střítecký z pořádající
agentury Art4promotion. 
Každoročně je v rámci Benefiční přehlídky slavnostně pře -
dáván šek s finanční pomocí přímo Nadaci Terezy Maxové

dětem. „V loňském roce si převzala šek, v zatím rekordní vý-
ši 350 tisíc korun, samotná patronka Nadace Tereza Maxo-
vá. Společně s dary z minulých ročníků jsme tak překročili
fantastickou hranici MILION korun,“ uvedla Lenka Střítecká,
zakladatelka projektu Art4kids a jednatelka pořádající agen-
tury Art4promotion. 
Benefiční přehlídka se koná pod záštitou hejtmana Jihočes-
kého kraje pana Jiřího Zimoly. Patronem projektu je Statu-
tární město České Budějovice a již tradičním donátorem
společnost Sanatorium ART České Budějovice. 
Vstupenky na Benefiční přehlídku budou v průběhu listopa-
du v předprodeji sítě TICKETPRO, v DK Metropol České
Budějovice nebo přímo v agentuře Art4promotion na tel.
387 311 125 za 280 korun nebo přímo na  akci za 330 ko-
run. Více na www.art4promotion.com. 

SOUTĚŽ O VSTUPENKY
NA BENEFIČNÍ PŘEHLÍDKU

Celebrity v roli modelek na velké přehlídkové scéně, nejnověj-
ší módní trendy známých českých i zahraničních značek, mul-
timediální a laserová show, mapping nebo interaktivní projek-
ce. To je jen zlomek toho, co přinese ART4PROMOTION na le-
tošní Benefiční přehlídce pro Nadaci Terezy Maxové dětem
s tématem „Evolution“ aneb „CELEBRITY FASHION SHOW“.

13Pozvánka

ART4KIDS
aneb CELEBRITY FASHION SHOW

Dvě nejrychlejší čtenářky nebo čtenáři, kteří se dovolají
1. listopadu 2011 po 10. hodině na telefonní číslo
387 311 125 a správně odpoví na soutěžní otázku, získají
po dvou vstupenkách na Benefiční přehlídku pro Nadaci
Terezy Maxové dětem. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolikátý ročník Benefiční přehlídky se letos koná?
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Patnácté narozeniny oslavila
tuto sobotu v českobudějo-
vickém Mighty baru Velbloud
formace Potrubí. Stálice jiho-
české funk-rockové scény si
ke svému malému výročí na-
dělila originální dárek. Multi-
mediální USB disk, na kte-
rém fanoušci najdou nové
album FLASHKA v HD, CD
i MP3 kvalitě, kompletní dis-
kografii kapely, raritní audio
i videonahrávky, texty písní
či fotografie.

S dlouho očekávanou novou nahrávkou přišlo Potrubí po čtyřech letech. Většina
písní nového alba vznikla v bývalém drážním domku u Rokycan v létě 2010. Na
skladbách se podíleli všichni členové kapely včetně původního kytaristy Jana
Bobra Sládka, za něhož na počátku roku 2009 nastoupil Petr Kubát. Autorský
přínos všech muzikantů se odráží v žánrové pestrosti alba. Šestice skladeb pro-
plouvá mezi rockem, funkem, popem, místy zazní i hard core nebo blues. „Třeba
závěrečná píseň Vzduchoplavecký svetry začíná jako psychedelický úlet a přes
jemnou sloku se dopracuje k nekompromisnímu refrénu s podladěnými kytara-
mi. V rockovém Jájismu se zase setkává svižná kytarová muzika s až surrealis-
tickým textem o Narcisovi, který veškeré své bytí v moderním světě podřizuje jen
svému Já,“ přibližuje kytarista Petr Kubát. Pět textů napsal zpěvák Aleš Krieg.
Vzduchoplavecký svetry otextoval Pawel Jakeš. O zvuk, produkci a mix se od
dubna do října 2011 staral Petr Michal ze studia MK Production. Jako host se na
albu podílel také muzikant Petr Novotný (nebavič, spolupracoval například
s Xindlem X či Pavlem Žalmanem Lohonkou), který nahrál klávesové party a do-
hlížel na režii zpěvů.

Vydání alba ve formě multimediálního USB flash disku je na české hudební scé-
ně stále poměrně ojedinělým a průkopnickým počinem. „Chtěli jsme vydat verzi
v high definition zvuku. To se na CD nedá dostat. Za všechno ale může hlavně
čas, který se postaral o konzumaci hudby převážně v MP3, a odsunul tím CD
mezi klasické LP desky,“ přemýšlí zpěvák Aleš Krieg. Dodává, že volné gigabajty
na USB disku mohou fanoušci použít ke svým účelům. Podle vizuální podoby
„flešky“ se radikálně proměnily i oficiální webové stránky Potrubí.

Vedle Satisfucktion nebo skupiny Akia b.a. patří Potrubí k nejdéle hrajícím kape-
lám v Českých Budějovicích. Jaký na to má recept? „Petr Novotný definoval bě-
hem natáčení naše fungování a tvoření jako demokratickou autokracii. Tím per-
fektně vystihl podstatu Potrubí,“ uzavírá Krieg.

Multimediální FLASHKU si mohou zájemci objednat přes webové stránky. 

Erik Truffaz, Jacky Terrasson a dal-
ší. Tyto známé osobnosti jazzové
scény přivedl letos v létě do jiho-
českých měst festival South Bohe-
mia Jazz Fest. Zakladatel festivalu
Jan Nedvěd tehdy slíbil, že milov-
níci jazzu si přijdou na své i na
podzim, a slovo dodržel. Do konce
roku si Jihočeši mohou užít dalších
15 koncertů, převážně v klubech. 

„Letní koncerty na náměstích jsou
skvělá reklama jazzu, která dokáže
diváky naladit na tu správnou vlnu.
My bychom ale chtěli, aby měli jaz-
zoví fanoušci možnost poslechnout
si skvělou muziku i během roku ve
svém městě a nemuseli kvůli tomu
jezdit 150 nebo 200 kilometrů do
Prahy a do Brna. To je nyní díky
podpoře soukromých sponzorů
z jižních Čech, klubové scény
a hlavně díky našemu generálnímu
partnerovi, skupině ČEZ, možné,“
řekl Jan Nedvěd.

Festival v těchto dnech odstartoval
podzimní šňůru koncertů po již-
ních Čechách. Jazzoví nadšenci
mohou v Českých Budějovicích
vyrazit 1. listopadu na koncert
Brink Man Ship do Mighty Baru
Velbloud, o den později uslyší Ri-
chard Bona a David Dorůžka Trio
při dvojkoncertu v sále Besedy.
4. listopadu na stejném místě vy-
stoupí N.O.H.A. Informace o přes -
ných časech a vstupném najdete na
stránkách www.sbjf.cz.

Jihočeský
festival 
South 
Bohemia
Jazz Fest 
pokračuje

Hudební formace
POTRUBÍ
oslavila 15. narozeniny

Kultura
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Na Ekofilmu zabodoval
snímek Království lesa
Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm již
zná svého vítěze. Porotcům se nejvíce líbil britsko-německý snímek Království lesa, který

zvítězil v konkurenci téměř 60 filmů. Odborníci ocenili také čtyři české filmy.
Festival letos v Českém Krumlově, v Českých Budějovicích, v Třeboni a na
dalších projekcích Kinobusu Ekofilmu navštívilo 7 000 diváků. 
Vítězný snímek Království lesa ocenili porotci především pro jeho unikátní
a profesionálně dokonale zvládnutý pohled na život v evropských pralesích,
vyzdvihli smysluplné využití audiovizuálních technologií, sílu příběhu i at-
mosféru díla. Bodovaly také české snímky. Cenu za scénář si odnesl Jan
Svatoš za film Africa Obscura. Porota ocenila originální téma a precizní
přístup k dobovým materiálům. V kategorii Volná tvorba získal prvenství sní-
mek Žádost o azyl z ekologických důvodů. Cenu Ministerstva životního pro-
středí pro český snímek si odvezla Maria Procházková s filmem Slovíčka –
Ekologie, Globalizace, který je určen pro dětského diváka. Členy studentské
poroty oslovil český film Silva Gabreta, který divákovi poutavě a názorně
odhaluje procesy probíhající v lese.
Úspěch sklidil také bohatý doprovodný program festivalu, během kterého se
představil například Dan Bárta a Aleš Dolný při semináři Vážky lesů vý-
chodního Bornea, představili také výstavu na téma lesních vážek, velký zá-
jem byl také o povídání s herečkou Květou Fialovou a režisérem Martinem
Slunečkem, hudební složku zajistili Ivan Hlas, Varhan Orchestrovič Bauer
nebo Jazzová sekce OFO, Swing Trio Avalon s Jakubem Šafrem. 

Alšova jihočeská galerie uspořádala
Dny otevřených ateliérů
Celkem 81 výtvarných subjektů se představilo 22.–23. října při 4. ročníku Dnů otevřených ateliérů. Akci pořádá Alšo-
va jihočeská galerie ve spolupráci s Pedagogickou fakultou. Organizátoři připravili zajímavé workshopy se zaměře-
ním na výtvarné techniky, ale i animaci aktuální
výstavy Miroslava Troupa v Hluboké nad Vlta-
vou a Zdeňka Buriana ve Wortnerově domě.
Návštěvníci akce si mohli vybrat místa zaměře-
ná na tradiční postupy a techniky, jako např.
tkaní a restaurování různých textilií, práce se
dřevem, kovem, sklem, hlínou i kamenem. Pří-
ležitost vyzkoušet si „umění v praxi“ nabídla
např. Sklářská huť Jaroslava Effmerta u Hlubo-
ké nad Vltavou.
Na náměstí Přemysla Otakara II. byl stejně ja-
ko v předešlém roce umístěn informační stan –
návštěvníci i náhodně kolem jdoucí zde získali
informace o ateliérech a dílnách, které se akce
zúčastňují, nebo se mohli připojit ke komento-
vaným prohlídkám po okolí. Součástí programu
byly i výtvarné dílny pro děti. Doprovodný pro-
gram doplnila přednáška lektorky Muzea měs-
ta Brna Barbory Svátkové o galerijní animaci. 
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HC Mountfield
má novou posilu,
vrátil se Aleš Kotalík

„Těším se na novou šanci v Buffalo, kde jsem
hokejově vyrostl,“ říkal v létě před odletem za
oceán 32letý hokejista Aleš Kotalík. Po dvou ne-
vydařených sezonách dostal šanci znovu hrát
v místě, kde s NHL začínal. Hokej je ale také
velký byznys, a štěstí se k jindřichohradeckému
rodákovi obrátilo zády. Nedostal šanci prokázat
své kvality, a proto pro něj existovala jediná
možnost. Odmítl finančně lukrativnější kontrakty ze Švýcarska i KHL a po deseti letech
oblékl dres českobudějovického klubu HC Mountfield. Hned v prvním zápase předvedl,
že bude platným hráčem, v utkání proti Vítkovicím ve 4. minutě otevřel skóre. Další tre-
fu pak přidal v zápase proti Zlínu. „Situace kolem přestupu nebyla úplně jednoduchá,
jsem rád, že jsem byl schopen administrativu dotáhnout do konce a mám povolení na-
stupovat,“ říká Aleš Kotalík. „Doufám, že pomůžu klukům a manšaftu k tomu, abychom
nastartovali nějakou šňůru dobrých výsledků a posunuli se v tabulce nahoru,“ dodává.
Otázka návratu do NHL je zatím otevřená. „Majitel Buffala se vyjádřil tak, že chce mít
na všechny své podepsané hráče práva, a jestliže Buffalo bude chtít využít mých slu-
žeb, může mě kdykoliv zavolat zpátky. Jestli tady budu celou sezonu nebo měsíc, to

teďka nikdo nevíme. Tohle byla podmínka z jejich strany, která umožnila to, že jsem se mohl vrátit domů, a ze strany bu-
dějovického klubu byla akceptovatelná,“ vysvětlil Kotalík. „Jsem opravdu rád, že Aleš projevil zájem hrát za náš klub, že
ho můžeme angažovat. Je to pro nás velké plus, velice si toho vážíme,“ doplňuje sportovní manažer Josef Zajíc. „Všich-
ni víme, co dokázal, na jakou úroveň se dostal, je to nadprůměrně pracující člověk a hráč. Budějovický hokej by měl sa-
mozřejmě stát o to, aby se takoví hráči vraceli a pracovali v klubu nejen na vrcholu svých fyzických sil, ale i později, což
je v tuto chvíli jeden z našich cílů,“ říká Zajíc. „Přáli bychom si, aby měl Aleš chuť tady později pracovat, podobně jako
třeba Martin Straka v Plzni,“ dodává manažer. „Zapojit se nějak do zdejšího klubu je jedna z věcí, o kterých přemýšlím
vzhledem k tomu, že k tomuto regionu mám nějaký vztah. Do kanceláře se zatím nechystám, ještě bych nějaký rok chtěl
odehrát. Potom uvidíme, jaké možnosti uplatnění budou. Jestli ta šance bude, taková forma práce by mě lákala. Vyřeší
se to až ve chvíli, až to bude nějak aktuální,“ uzavřel Aleš Kotalík. 

Českobudějovičtí volejbalisté se ve středu 18. října představili na domácí palubovce proti francouzskému týmu z Poitiers.
Premiérové utkání v zápase Ligy mistrů ale skončilo pro nejlepší český tým porážkou 1:3. V první sadě udávali tempo Fran-
couzi, kteří si již na začátku setu vypracovali mírný bodový odstup a udrželi jej až do závěru, kdy získali sadu v poměru
20:25. Ve druhém dějství Budějovičtí ožili a zejména díky vynikající obraně odskočili na rozdíl 4 bodů. V závěru sady se hráči
Poitiers snažili nepříznivý vývoj zlomit, Jihostroj si ale vedení nenechal vzít (25:22). Třetí set se domácím vůbec nepodařil,
Francouzi výrazně bodovali hned od za-
čátku. Trenér Jan Svoboda tak sáhl po
střídání a na hřiště se podívali téměř
všichni domácí hráči. I přesto skončila sa-
da poměrem 14:25 z pohledu domácích.
Ve čtvrtém dějství Budějovice srdnatě bo-
jovaly, ale nedokázaly udržet ostatečný
náskok a francouzský mistr nezaváhal.
Budějovice tak prohrály 20:25. 

Sport

Francouzský volejbalový mistr



Těsně před koncem přestupního období udělal fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice změnu na pozici stopera. Na
hostování do Jihlavy odešel Jan Halama a na uvolněné místo přišel fotbalista Viktorie Plzeň Miloš Brezinský. 
Miloš Brezinský (2. dubna 1984) začal s fotbalem v Novém Mestě nad Váhom. Tři roky hrál také v Trenčíně a v létě 2002 pře-
stoupil do Slovanu Liberec. Odtud hostoval například v Kladně, v Rimavské Sobotě nebo Mladé Boleslavi. Díky dobrým výko-
nům na sebe upoutal natolik, že si ho vyhlédla pražská Sparta, ve které hostoval od srpna 2007. 
Následně hrál rok a půl v Temešváru, odkud jako volný hráč přešel do Viktorie Plzeň. Právě z Plzně přišel na hostování na jih
Čech. Po dohodě obou klubů ale nenastoupil do vzájemného zápasu a k dispozici byl až v následujícím ligovém kole v Hrad-
ci. Miloš Brezinský nastupuje na postu středního obránce. Mezi jeho přednosti patří výborná hra hlavou a dobrá rozehrávka. 
Jihočeši měli v úvodu sezony problém s defenzivou, a tu by měl vylepšit
právě tento zkušený slovenský obránce. „Generální manažer Plzně pan
Šádek mi volal, že o mě Budějovice projevily zájem. Hned druhý den
jsem byl již na jihu Čech a hlásil jsem se na první trénink,“ řekl Miloš
Brezinský, který bude na jihu Čech hostovat do konce letošního
ročníku Gambrinus ligy. Zatímco do zápasu s Plzní nemohl Mi-
loš Brezinský nastoupit, premiéru v dresu Dynama si odbyl
následující víkend v Hradci Králové, kde Jihočeši stejně jako
proti Plzni uhráli remízu 0:0.
Přestože jsou Jihočeši momentálně až na předposledním místě ligové tabulky
se ziskem pouhých tří bodů, Miloš Brezinský si nemyslí, že by tým měl tak malou kva-
litu, aby se pohyboval na samém chvostu ligové tabulky. „Myslím, že postavení v tabulce ne-
odpovídá kvalitě týmu. Například zápas s Plzní, ve kterém jsem ještě nemohl hrát, ukázal, že Bu-
dějovice mají dobré mužstvo,“ vybavoval si utkání proti úřadujícímu mistru, ve kterém budějovická
obrana dokázala vygumovat všechny plzeňské hvězdy v čele s Pavlem Horvátem nebo reprezen-
tanty Petrem Jiráčkem, Danielem Kolářem nebo Václavem Pilařem.
Miloš Brezinský neprožíval v posledních týdnech před příchodem na jih Čech nejlepší fotbalové ob-
dobí. Neudržel si své místo v sestavě mistrovské Plzně a trenér Vrba s ním již nepočítal. „Moje pozice
nebyla v Plzni taková, jak bych si představoval. Poslední zápasy jsem hrál už jen za B mužstvo, takže
jsem neváhal a přijal jsem nabídku z Českých Budějovic,“ řekl na téma hostování na jihu Čech. Také si
uvědomoval, jak složité by bylo prosadit se do základní sestavy Plzně: „Stopery hrají Bystroň a Čišovský,
a oba hrají výborně. Je tam také Ševinský a objevil se tam také Trapp. Bylo to tam skutečně hodně nabité.“
Za možnost hrát na jihu Čech je ale samozřejmě Miloš Brezinský rád a věří, že se udrží v základní sesta-
vě. „Jsem rád, že mě Budějovice oslovily. Zda tady budu pravidelně hrát, to záleží hlavně na mém přístu-
pu k tréninkům, na výkonech a na tom, zda se trenér rozhodne mě postavit. Nikde není psáno, že budu
hrát. Nicméně věřím, že trenéra přesvědčím, že na to mám,“ dodal.
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Trenér francouzského celku byl s vítěz-
stvím spokojený. „Potvrdili jsme roli favo-
rita, za to jsme moc rádi. Utkání nebylo
jednoduché, Jihostroj hrál dobře a hod-
ně nás potrápil. Vítězství je velmi cen-
né,“ řekl Olivier Lecat. Na opačné straně
sítě zavládlo zklamání. „Bohužel, pro-
marnili jsme dobrou příležitost. Mohli
jsme hrát tie-break, ale nepovedlo se.
Francouzi byli o kus lepší, proto vyhráli,“
povzdechl si kapitán budějovického tý-
mu Michal Sukuba. „V setech, které
jsme ztratili, jsme hůř přihrávali a útočili
z ubráněných balonů,“ dodal.

Pozici stopera v Dynamu vyztužil
slovenský obránce Miloš Brezinský

z Poitiers porazil tým Jihostroje
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Petr Javorek (9. února 1986) patří k členům základní sesta-
vy týmu Sezimova Ústí. Druhou ligu si zahrál v minulosti ta-
ké v Xaverově a v průběhu roku 2005 odehrál sedm zápasů
za prvoligovou Příbram. V sezoně 2009/2010 hrál tehdy
 také za druholigový Hlučín a od července roku 2010 je hrá-
čem Sezimova Ústí. Petr Javorek je využitelný na pozici
 záložníka a na jihu Čech by měl hostovat do konce sezony
2011/2012.
Podobně jako u Miloše Brezinského došlo i u Petra Javorka
k velmi rychlé dohodě mezi týmy. Hráč Sezimova Ústí se
k A-týmu Dynama připojil ve středu 21. září a hned o tři dny
později nastoupil ke svému prvnímu zápasu proti Plzni.
„Před utkáním jsem se cítil dobře, ale byla tam i trochu ner -
vozita. Když jsem měl první přihrávku, tak to ze mě spadlo.
Postupem času se to ještě zlepšilo a bylo to dobré,“ pochva-
loval si svůj debut za Dynamo, který byl trenéry i fotbalovými
fanoušky hodnocen velice pozitivně. 
Nechybělo přitom mnoho a Petr Javorek hrál místo zápasu
s Plzní pohárové utkání v dresu Sezimáku proti Olomouci.
„Jenže mi v týdnu volal pan Kotrba, zda bych nechtěl jít hrát
ligu do Budějovic. Samozřejmě že jsem vůbec neváhal a ře-
kl, že ano. Nakonec to dopadlo tak, že jsem naskočil hned
do základní sestavy,“ culil se defenzivně laděný středopolař.
Všichni s napětím očekávali, jak si Petr Javorek bude ve své
premiéře proti ligovému mistrovi počínat. Pětadvacetiletý
středopolař zápas zvládl na výbornou a vůbec na něm ne-
bylo znát, že pár dnů před zápasem proti Plzni hrál ještě
druhou ligu v Sezimově Ústí. „Já už nejsem žádný zajíc,
mám nějaké roky. A něco už mám i ve druhé lize odkopáno.
Jasně, Gambrinus liga je rychlejší a je to něco jiného než ve
druhé lize, ale myslím si, že jsem se s tím srovnal docela
slušně,“ chválil sám sebe. 
Petr Javorek měl sice před svým příchodem do Českých Bu-
dějovic jen minimální zkušenosti s nejvyšší soutěží, přesto
si zatím ve všech odehraných zápasech počínal velmi dob-
ře. Trenér Cipro ho postavil do středu zálohy i v utkání proti
Hradci Králové a celých devadesát minut odehrál i v poháro-

vém zápase proti Viktorii Žižkov, který se odehrál během re-
prezentační pauzy. O zlepšené defenzivní hře budějovické-
ho týmu svědčí také fakt, že v zápasech s Plzní, Hradcem
ani Žižkovem tým neinkasoval žádnou branku.

Osobnost18

Posilou budějovické defenzivy
je záložník Petr Javorek
Záložník Petr Javorek si první ligu zku-
sil před několika lety za Příbram. V po-
slední přestupový den se překvapivě
objevil v kabině Dynama výměnou za
záložníka Martina Jasanského. A hned
pro zápas s plzeňským mistrem to byl
dobrý tah. Javorek ukázal, že se nebojí,
a na hřišti byl platným hráčem. Podob-
ně dobře si počínal i proti Hradci, kde
také Jihočeši neinkasovali.
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Odchovanec Vítkovic Michael Kolarz obléká v bu-
dějovickém hokejovém klubu dres s číslem 3.
Na jih Čech přišel 183 cm vysoký bek loni na
podzim z Vítkovic, působil také v kanadském tý-
mu Kingston nebo ve slovenské Žilině. 

Rozhovor 19
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Michael Kolarz
„Chci od sebe maximum…“

Talentovaný obránce se ale po loňské úspěšné sezoně letos
zatím nemůže dostat do správného tempa, na svém herním
projevu však stále tvrdě pracuje a nehází flintu do žita.
„V nové sezoně přišly z mé strany nové požadavky, chtěl
jsem být ještě lepší než dřív, vezl jsem se na vlně euforie.
Pak mě zaskočilo, že se nedařilo, a teď se v tom plácám,“
uznává Kolarz se sympatickou sebekritikou. Svým přístu-
pem mladý obránce ale dokazuje, že je profesionál. „Vím, že
teď na sobě prostě musím makat a přesvědčit lidi kolem se-
be, aby mi dali znovu šanci,“ dodává. 

Díky výhře na Kladně 
jste se posunuli do čela tabulky...
Do Kladna jsme samozřejmě jeli vyhrát, ale Kladno je bojový
tým, který má mladý a svižný manšaft, a nikdy nevíte, jak bu-
de hrát. Oni nemají co ztratit, a Jágr jim navíc tím svým vstu-
pem do klubu dodal takovou múzu, že mají důvod bojovat. Je
také pravda, že Jágr je svým způsobem zachránil finančně,
dal jim práci a oni se mu těmi výkony snaží odvděčit. Člověk
tak nikdy neví, co od nich může čekat. Dvakrát jsme s nimi
hráli v přípravě – a jednou jsme zvítězili a jednou prohráli. 

První gól včera dával Aleš Kotalík, 
na další přihrál... Jak vnímáte jeho příchod? 
Aleš je zkušený hráč, určitě znamená pro tým velkou posilu,
jak do kabiny, tak na ledě. Na druhou stranu hokej je kolek-
tivní hra a výkon jednotlivce je určitě podpořený kvalitní hrou
celého týmu. Zkušenostmi a sebevědomím je Aleš vlastně
taková ikona budějovického hokeje, takže táhne manšaft. Je
dobré, že je v týmu.

V letošní sezoně nehrajete všechny zápasy...
Co se týče mého působení, je to složité. Minulá sezona byla
hodně dobrá, laťka byla proto nasazená vysoko, tento rok se
mi ale na začátku úplně nedařilo. Člověk totiž od sebe
vždycky čeká ještě víc než maximum, i když hraje dobře.
Chcete nadprůměr. Pak se mi přestaly dařit i naprosto ba-
nální věci a začal jsem se v tom motat. Je těžké se zved-
nout, ale snažím se dostat zpátky do pohody.

Cítíte i v tomto období podporu od trenéra?
To určitě ano. Trenér Výborný je člověk, kvůli kterému jsem
tady chtěl být. My to spolu probíráme, pomáhá mi, bavíme
se o tom spolu. On ví, že mi to teď nejde, ale věří mi. Opa-
kuje mi, že mám být v klidu a že to zlepšení přijde. Řešení je
hrát jednoduše, to, co umím, a vrátit se zpátky do těch svých
kolejí. Vnímám to, že tady v týmu je zdravá konkurence, vím,
že jsem nejmladší obránce, a nemůžu se divit, že mě někdy
trenér nechá sedět. Není tu ale rivalita, všichni máme jeden
cíl – uhrát dobrý výsledek. 

RYCHLOKURZ
1) Hokejové začátky? „Asi ve třech nebo čtyřech le-

tech, k hokeji mě přivedl táta. Až do osmé třídy jsem
hrával ještě fotbal.“

2) Čeho se nejvíc bojíte? „Samozřejmě zranění. Také
se svým způsobem bojím lidské ješitnosti a závisti.“ 

3) Co vás dokáže naštvat? „Na ledě brutální zákeřnost
soupeře, to pak bývám hodně nepříčetný. Občas mě
vyvede z míry rozhodčí, ale většinou zůstávám v kli-
du. Nejsem zase tak vznětlivý. A mimo hokej? Vadí mi
lidská tupost, hloupost. Také se mi nelíbí, když mi ně-
kdo plánuje věci dopředu. Pokud mi kdosi organizuje
čas a povinnosti. Tohle opravdu nemám rád.“ 

4) Oblíbená barva? „Modrá, červená, černá, bílá. Nebo
jejich kombinace.“ 

5) Jste pověrčivý? „Jsem. Věřím v Boha. Mám také své
rituály, které se snažím pravidelně dodržovat. Dělám
některé věci jako jiní kluci, další jsou takovou mojí spe-
cialitou. Prozrazovat to však nebudu, aby ty zvyky ne-
ztratily kouzlo.“ 



Volný čas20

Zapsat se můžete do kurzů disko, street dance, zumby i fla-
menca, pro nejmenší zájemce je připravena taneční školička
a lektoři působí také v řadě mateřských škol v Českých Bu-
dějovicích. „Kromě tanečních kurzů pořádáme i nejrůznější
akce pro děti – taneční tábory, soustředění, soutěže a další.
Nejvýznamnější akcí, kterou TC Move 21 pořádá, je regio-
nální kolo formací, které se koná 1. dubna ve sportovní hale.
Je to divácky velmi oblíbená soutěž, těšit se můžete na
1 700 tanečníků z celých jižních Čech, na světelnou a zvuko-
vou show,“ říká ředitelka centra Lenka Čondlová. „Význam-
nou částí naší činnosti je i prezentace na veřejnosti formou
vystoupení a předtančení. Pravidelně vystupujeme na zápa-
sech Jihostroje, na akci Hobby na Výstavišti, na řadě charita-
tivních akcí, i na řadě komerčních akcí,“ vypočítává Čondlo-
vá. „Naši kvalitní choreografové jsou taktéž hojně využíváni
na vytváření choreografií např. maturitních nástupů, módních
přehlídek, choreografií pro soutěže Miss,“ dodává.
Dveře do Move 21 mají otevřené zájemci všech věkových
kategorií. „Začínáme s dětmi již od 3 let, naopak naší nej-
starší tanečnici je 65 let a věnuje se flamencu,“ říká s úsmě-
vem Čondlová. Studio, které má kvalitní zázemí v prostorách
na Pražské třídě, se může chlubit také úspěchy z prestiž-

ních závodů. „Soutěžní
složku studia tvoří přibliž-
ně 400 tanečníků. Pří-
pravky trénují 2krát týdně,
vrcholoví tanečníci i 5krát

týdně,“ vysvětluje ředitelka.
Soutěžní skupiny získaly řa-
du titulů a ocenění. V posledních
čtyřech letech přivezli zdejší od-
chovanci několik prvních a druhých
míst z mistrovství světa. 

Tanec je dřina, ale také velká radost
„Protože naše dcera měla od útlého věku kladný vztah
k hudbě a tanci, hledala jsem kroužek, který by její zájem
naplňoval. Na základě doporučení jsem zhlédla internetové
stránky největší taneční školy jižních Čech Move 21, kde mě
oslovily úspěchy a taneční kostýmy soutěžících,“ popisuje
cestu do Move 21 Kateřina Fošumová, maminka jedné z na-
dějných tanečnic, 8leté Barbory Fošumové. „Jelikož v sou-
časné době dcera soutěží v závodní formační skupině a tak-
též vyjíždí na republikové soutěže v jednotlivcích, je nutné
absolvovat více tréninků týdně. Rodiče musí počítat s nákla-
dy spojenými s pořízením tanečního kostýmu a individuální-
mi tréninky,“ upozorňuje. „Ano, tanec je finančně i časově
velmi náročný – 4x týdně trénink, vystoupení, soutěže o ví-
kendech. Platí se vše, od trenéra přes choreografii, několik
kostýmů až po benzin,“ potvrzuje Gabriela Habánová, jejíž
11letý syn Marek je jedním z horkých želízek Move 21.
„Obecně lze říci, že cokoliv děláte naplno, stojí vždy peníze
a čas. Věřím ale, že je to po vzdělání jedna z nejlepších in-
vestic do dětí. Naučí se kromě tance také rozlišovat vlastní
priority, zabojovat a zatnout zuby, snášet prohry i si vychut-
nat vítězství a úspěch,“ dodává.
Obě maminky se shodují, že se v Move 21 vždy setkaly
s profesionálním přístupem. „Myslím si, že o tom vypovídají
jejich úspěchy, počet členů, ale hlavně píle dětí a opravdová
radost z tance,“ říká Habánová. Její syn Marek začal s tan-
cem již v mateřské školce. „V 7 letech chtěl vidět taneční
soutěž ve Stromovce. Jako divák byl natolik dojatý výkonem
tanečníků z Move 21, že již cestou domů byl pevně rozhod-
nut stát se členem klubu a tančit za Move 21,“ vzpomíná
Habánová. „Lyžuji, plavu, chodím bruslit, mám rád míčové
hry, ale tanec je nejhezčí a pro mě nejdůležitější. Vždycky
se chci naučit to, co vidím tančit jiné a já to ještě neumím.
Chci vyhrávat jako brácha. Chci umět tančit a být dobrý ta-
nečník,“ tvrdí 11letý Marek. O úspěchu sní také Barbora
Fošumová. „Tančím již čtvrtým rokem. Na tanci se mi líbí at-
mosféra na závodech, krásné taneční kostýmy a úžasný

pocit, když vybojujeme
medaili, mým cílem
v letošní sezoně je do-
sáhnout umístění ve
finále v republikové li-
ze a na základě toho
se zúčastnit v březnu
Mistrovství světa jed-
notlivců v JAR,“ po-
pisuje své plány.

V Move 21
tančí tříletí i lidé před penzí

Přibližně 1 000 tanečníků všech věko-
vých kategorií eviduje největší česko-
budějovické taneční studio Move 21. 
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ROZHOVOR 
LENKA ČONDLOVÁ, ŘEDITELKA MOVE 21

Máte za sebou více než
polovinu sezony 2010/2011.
Jak ji hodnotíte? 
Sezona 2010/11 byla pro nás mimo-
řádně úspěšná. Už na Mistrovství ČR
jsme zabodovali a odvezli si řadu me-
dailí. Všechny extraligové týmy se také
nominovaly na další mezinárodní sou-
těže. První soutěží bylo ME, které se
konalo v červnu v polském městě Kiel-
ce. Zde si náš dětský tým s choreogra-
fií Pat a Mat odvezl titul vicemistra Ev-
ropy, junioři s choreografií Olé skončili
na 4. místě. Na ME zabodovala i naše
velká naděje – 11letý Marek Habán,
který byl na MČR druhý a na ME ob-
sadil ve velké konkurenci 4. místo. Na
konci září jsme absolvovali MS street

dance show formací, kde jsme obhajovali tituly z minulého roku na Ukra-
jině. Do soutěže jsme vyslali celkem 3 týmy, které tvoří 72 tanečníků.

Nedávno jste zaznamenali i velký úspěch ve Slovinsku… 
V kategorii dětí soutěžila formace DISNEYLAND, která byla porotou i di-
váky úžasně přijata. Výhodou bylo mezinárodní téma, navíc prostředí
šampionátu nám přálo, choreografie zde maximálně vynikla, děti podaly
ve finále neskutečný výkon. Bohužel vítězství nám o vlásek uniklo, vítě-
zem se stal domácí klub Slovinců. V kategorii juniorů jsme do soutěže
vyslali formaci ve španělském stylu Signores a Signoras, naše očekávání
zde byla poměrně velká, protože tato formace vyhrála s přehledem Mi-
strovství ČR. I když jsme podali velmi slušný výkon, porota nás ohodnoti-
la 3. místem. Před námi skončily, jak jinak, 2 slovinské týmy. Posledním
želízkem v ohni byla formace dospělých s názvem Chobotnice. Ta si jako
jediná medaili neodvezla, obsadili jsme 4. místo, přesto i zde musím ta-
nečníky pochválit. Ve finále zatančili výborně, byla z nich cítit radost
a nadšení, takže i následné 4. místo bylo všemi přijato s úsměvem.

Jak budou vypadat následující měsíce? Máte ještě před
sebou nějaké soutěže?
Je jich celá řada. Za pár dní vyjíždíme se 2 týmy dětí do osmi let do Liber-
ce na MS street dance show s formací v kategorii MINI. Budeme obhajo-
vat titul vicemistrů světa z minulého roku, tak uvidíme, jak se s naším vý-
konem porota popere. Další mezinárodní soutěží v této sezoně bude ME,
které se koná v polovině prosince v Záhřebu. Tam opět vyšleme naše
3 extraligové týmy, stejně jako do Slovinska. To by měla být závěrečná
tečka za minulou sezonou, která pro nás byla mimořádně úspěšná.

A co vás čeká v dalším roce?
Hned od ledna se rozbíhají soustředění a intenzivní příprava formací na
další sezonu, první formační soutěž nás čeká zde v ČB ve sportovní hale
již 1. dubna. Mimo těchto soutěží se také aktivně účastníme i závodů jed-
notlivců a duet. Jedná se o ligovou soutěž – seriál pěti soutěží po celé
ČR, kde tanečníci sbírají body a pak jsou nominováni na mezinárodní
soutěže. Motivace je obrovská, MS se koná v březnu 2012 v Jihoafrické
republice. Přípravu jsme vzali velmi zodpovědně, z první ligové soutěže
v září v Ústí nad Labem jsme si přivezli neuvěřitelných 13 medailí ze 17
možných.

TÝM MOVE 21
Lenka Čondlová je zakladatelka, ředitel-
ka a hlavní choreografka extraligových tý-
mů TC Move 21. Pod jejím vedením zís-
kalo TC výše jmenované tituly a ocenění. 

Tereza Málková je novou posilou lektor-
ského týmu. V minulém roce se pouze ex-
terně podílela na některých choreogra-
fiích, od září přesídlila do ČB a je jednou
z hlavních trenérek soutěžních týmů. Její
úspěchy a zkušenosti jsou zárukou úspě-
chu, díky své milé a skromné povaze je
velmi oblíbená u tanečníků.

Zuzana Cífková působila v Move 21 řadu
let jako tanečnice, poslední 3 roky se pak
ujala trenérské činnosti. Velkou devízou je
neuvěřitelná kreativita při vytváření cho-
reografií, velké úspěchy slaví i jako tre-
nérka jednotlivců.

Kateřina Galusová je absolventkou Praž-
ské státní taneční konzervatoře, působila
také jako baletka v Jihočeském divadle,
výuce v našem tanečním centru se věnuje
4 roky. Kateřina je vedoucí sekce mateř-
ských škol, vyučuje v mateřinkách v rámci
Českých Budějovicích, v TC pak vede kur-
zy tanečních školiček.

Monika Kolářová již několik let vede pří-
pravné soutěžní týmy a každoročně si od-
váží řadu medailí z vítězství v kategorii
choreografií rekreačního tance. Je velmi
oblíbená, skromná a milá, její kurzy jsou
při zápisech vždy nejrychleji zaplněné.

Světlana Mládková je sólistkou baletu
Jihočeského divadla, získala řadu oceně-
ní v oboru tanec a v našem TC učí již
10. sezonu flamenco pro dospělé. Sama
se jezdí každoročně vzdělávat přímo do
Španělska, takže účastníkům kurzů může
nabídnout opravdu to nejlepší.

Kamila Kačírková vede třetí sezonu re-
kreační i soutěžní týmy pro nejmenší. Ka-
mila k nám přesídlila z Prachatic, je to mi-
lá, vždy usměvavá a obětavá paní učitel-
ka z MŠ, dětmi velmi oblíbená.

Kamila Vojslavská má na starost taneční
školičky pro nejmenší. Řadu let pracovala
v TC jako asistentka, letos již ale vyučuje
kurzy samostatně a zatím si vede velmi
dobře.

Adéla Klimeková je výborná tanečnice
s řadou úspěchů, která již 3. rokem vede
rekreační kurzy disko a street dance.

Mezi posily lektorského týmu dále patří:
Karolína Kiglerová, Vendula Jungwirthová,
Ondra Hybrant a Anděla Zubrová. Ti všich-
ni pracují jako asistenti a pomocní trenéři.
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Anglický tradiční masový koláčINGREDIENCE
• 900 g předního hovězího, nebo steaků z roštěné nakrájené na 1cm kostky • 340 g telecích ledvinek (rozkrojíme je, střed i s tukem vykrojíme, a posekáme je) • 130 ml černého piva • 4 lžíce sádla • 2 střední cibule nakrájené na plátky • 3 lžíce polohrubé mouky • 2 velké hřiby (nebo úměrné množství předem namočených sušených hub) nakrájené na plátky • 340 ml hovězího vývaru • bobkový list • 4 snítky tymiánu

Těsto: 230 g polohrubé mouky  • 3 lžičky prášku do pečiva • 120 g nastrouhaného loje nebo sádla • sůl a pepř • 2 lžíce vody + víc na navlhčení těsta • 1 žloutek smíchaný s troškou mléka 
POSTUP: Do mísy vložíme hovězí, ledvinky, koření a vše zalijeme pi-vem. Přikryjeme a necháme v chladničce alespoň 4 hodiny, nebo dodruhého dne. Předehřejeme troubu na 200 °C. Vyjmeme maso z mari-nády a tu uschováme na později. Na velké rozehřáté pánvi rozehřejme1 lžíci tuku a osmažíme cibuli. Vyjmeme ji. Mouku osolíme a opepřímea obalíme v ní kousky masa. Na pánev vložíme 1 lžíci tuku a masoosma žíme po všech stranách dohněda.  Vrátíme cibuli s jakoukolivzbylou moukou na pánev ke všemu masu a vše promícháme. Přidámehouby, uschovanou marinádu a vývar. Přivedeme do pomalého varua mícháme, až zhoustne. Snížíme teplotu na minimum a přikryjemepánev. Necháme vše pomalinku probublávat asi 1,5 hod. Vyjmeme ko-ření z omáčky a dochutíme. Nalijeme do prázdné hluboké formy napáj, nebo do zapékací misky a necháme vše vychladnout.

Těsto: Mouku dáme do mísy, přidáme sůl, pepř a tuk. Začneme mnoutpomocí rukou a pomalinku přiléváme 2 lžíce studené vody. Přidávámevíce a těsto propracováváme dvěma noži. Těsto začne být lepivé. Pakzačneme opět pracovat pomocí rukou a vypracujeme těsto v hladké,pružné těsto. Necháme těsto odpočinout asi 5 min. Pomoučíme pra-covní povrch a váleček. Vyválíme těsto na tlustší plát a ukrojíme z něj2,5cm pruh. Tím vyložíme vnitřní obvod (vrch) stěny koláčové formy(formy na páj, zapékací misky) a těsto k hraně dobře přitiskneme. Vyvá-líme kruh o něco větší, než je forma na páj, a doprostřed vykrojíme ma-lý otvor. Navlhčíme vodou pruh těsta na hraně formya položíme na něj kruh těsta. Těsta k sobě dobřepřitiskneme a uděláme pomocí palce a uka-zováčku jedné ruky a kloubem ukazováčkudruhé ruky ozdobný okraj. Povrch ko-
láče potřeme žloutkem smícha-
ným s trochou mléka. Vloží-
me do předehřáté trouby
na 15 min., snížíme teplo-
tu na 175 °C a pečeme
dalších asi 30 min. do zla-
tohněda.

Australský dort
Pavlova

INGREDIENCE
• 2 kelímky smetany ke šlehání 
• čerstvé ovoce • máslo

Těsto: špetka soli • 1 lžíce škrobové
moučky • 2 lžíce octa • 4 bílky 
• 200 g moučkového cukru

POSTUP: V misce ušleháme bílky se špetkou so-li. Ze začátku šleháme velmi mírně, když zvýšímeintenzitu šlehání, přidáme i cukr. Škrobovoumoučku rozmíchanou s octem přidáme až na zá-věr, když je cukr dobře zašlehán. Hmota musí býtopravdu velmi hustá. Plech vyložíme pečicímpapírem a pomažeme jej máslem. Poté naněj položíme dortovou formu – ovšem musíbýt bez dna. Hmotu dáme na plech do do-
rtové formy, opatrně s formou zatřeseme,
aby se těsto jakoby usadilo, a poté formu
opatrně sundáme, takže nám na plechuvznikne vyšší kopec cukrové hmoty (kula-tého tvaru). Opatrně dáme do předehřátétrouby a pečeme – nebo lépe sušíme – při te-plotě cca 100 °C nejméně 1,5–2 hodiny. Kdyby-chom pekli dort na více stupňů, mohl by klesnouta nepovedl by se. Když je korpus upečený, měl bybýt lehce růžový, asi jako když se pečou laskonky,tak vypneme troubu, ale korpus v ní necháme dojíta lehce vychladnout. Po vychladnutí

korpus na dort vrchovatě zdobíme
šlehačkou a ovocem nakrájeným na
kolečka. Nejvíce se hodí kiwi, ale dá se
použít například i ananas, 
jahody, loupané bro-
skve či nek -
tarinky. Nazdo-
bený australský
dort Pav lova
dáme na
chvíli vychla-
dit do ledni-

Recepty22

Vzpomínky
na Austrálii

Sušenky ANZAC
INGREDIENCE
• 125 g másla • 1 a 3/4 hrníčku ovesnýchvloček • 3/4 hrníčku cukru krupice 
• 1/4 hrníčku hladké mouky • 1 vajíčko 
• 1 lžička prášku do pečiva • 1 lžíce zlatého sirupu (= třtinový cukra voda, můžeme nahradit medem) • 1/2 lžičky jedlé sody • špetka soli
POSTUP: Rozpustíme máslo, zlatý sirup (med) a cukr. Ovesné vločky,mouku, prášek do pečiva, sodu a sůl smícháme v misce. Přidáme vajíč-ko a rozpuštěnou směs. Vše dokonale smícháme. Hmotu nabíráme lží-cí a umísťujeme na potřený plech (případně můžeme použít pečicí pa-pír) ve větších vzdálenostech od sebe. Těsto se v troubě teplotou roz-prostře a vytvoří placaté sušenky. Pečeme pozvolna.
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6 2 8 9

9 2 7 1 4
4 3

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

8

7 5 1
5 9 2

8 2
9 1 3

7 5
3 4 9
2 8 1

2 4 7 9
1

8 5 4 9
2 7 8 3 1

1 6 8 9

4 9 5 2

4 2 3 7 8
5 7 8 4

5 2
8 3 6

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

7 1 6
9 1 5

2 4

4 6 1
4 7 3

8 9 7
2 6

5 8 9
3 8 5 6

9
4

3 2 5

5 1
9 8 7 2

7 3
1 2 8
4 6 9

3 9 6
1 4

2 7 8 4
6 1

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



Charles Maurice de Talleyrand-Perigord (1754–1838); francouzský diplomat 
a ministr zahraničních věcí. Řekl: „...“ (dokončení v tajence)

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

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47

48 49 50 51 52

53 54 55

56 57 58 59

60 61 62

63 64 65

66 67 68 69 70

1 Východořímský císař
2 První část tajenky
3 Hlodavec
4 Slovní pomoc
5 Symetrála
6 Přitakání
7 Do výšky
8 Zubní pasta
9 Onen

10 Jenž
11 Zvolna
12 Oldřich domácky
13 Srazit střelbou
14 Sport. zkratka
15 Závodní klub
16 Rov
17 Nápěv
18 Pozice
19 Název poloměru
20 Původ / Stěží
21 Jemenský přístav / Zmizení
22 Mastná kapalina / 

Vrch nad Bělehradem
23 Rukojeť
24 Ocas / Zatížena vinou
25 Angl. spisovatel / 

Keramické dílce
26 Svět. tisk. Agentura
27 Postava
28 Údolí (básn.) / Vstupy
29 Množství / Obydlí
30 Poté
31 Silný vítr / Angl. eben
32 Fénický bůh / Žen. jméno
33 Ředitel podniku / Listnaté stromy
34 Pročištěn litím
35 Druhá část tajenky / 

Třetí část tajenky
36 Řecké písmeno
37 SPZ Prahy-západ

38 Agent 007 / Sestava
39 Český spis. pro děti / Planeta
40 Avšak / Brlohy chudiny
41 Klasif. krevních skupin
42 Přír. rezervace na Berounsku /

Muž. jméno
43 Nevýrazně / Zlitá
44 Angl. hašiš (slang.) / 

Vlastní slonům
45 Ústrojenství
46 Hlíza řeřišnice / Teplý kabát
47 Psí počasí / Medvěd
48 Franc. poutní místo
49 Jitřenka / Mnišský hábit
50 Britská hud. skupina / Zásypy
51 Něm. Karel
52 Evrop. Velehory
53 Dávný Španěl
54 Úlet / Kus textilie
55 Cibetkovitá šelmička / Tázat
56 Německy den
57 Mořský korýš / Předložka
58 Nádoby na záda / 

Styl web. zobrazení
59 Hliník / Tělocvič. prvek
60 Záporka
61 Čtvrtá část tajenky / 

Slovenská polní míra
62 Zahradnický nástroj / 

Pádová otázka
63 Patřící národu
64 Indický žen. oděv
65 Kobky
66 Brit
67 Saň
68 Kontakt
69 Předložka

70 Avala; AP; Baal; Blur; CSS; 
maka; Zenon

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 9/2011

Správné řešení křížovky z čísla 9/2011: ...rozklepaných nohách, kterým zraňujeme spíše sebe než jiné.


