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Milí čtenáři,
na dveře našich domovů již klepe advent, jehož za-
čátek letos připadá na neděli 28. listopadu. Snad
vám, milí čtenáři, předvánoční čas zpříjemní také
náš časopis. 
Ve znamení blížících se svátků jsme se snažili při-
nést co nejvíce dobrých zpráv. Přečtěte si třeba po-
vídání s milovníkem veteránů a provozovatelem
Muzea motocyklů Petrem Hošťálkem. Lidé mu totiž
již nyní nadělili krásný vánoční dárek. Když se ve-
dení našeho města před několika týdny rozhodlo,
že o muzeum a jeho nádhernou sbírku motocyklů
nestojí, lidé řekli nahlas NE, nesouhlasíme. Ten vý-
křik byl tak silný, že dolétl až na radnici, přehlušil
cinkání mincí a vedení města změnilo názor. Malí
kluci, jejich tatínkové a dědečkové se tak mohou již
nyní těšit na novou sezonu. Na své si v muzeu ale
přijdou i dámy. Nejen že jejich oko ocení ladné tva-
ry motorek, ale určitě je okouzlí také vyprávění pa-
na Hošťálka, který dokáže dát svým strojům duši.
Pokud chcete již před Vánoci nadělovat dárky, vy-
dejte se třeba na Benefiční přehlídku Terezy Maxo-
vé, jejíž výtěžek jde na pomoc dětem, které nemají
rodinu. Navštívit můžete také Festival amatérských
filmů Černá věž. Svým vstupným tak podpoříte cen-
trum Světluška. Máme pro vás také tip, jak s dětmi
strávit dlouhá zimní odpoledne a večery. Co takhle
Hopsárium? Ti o něco starší mohou vyrazit do klu-
bu Paradox, který nedávno zvítězil v soutěži o nej-
lepší klub v Česku. Finanční část výhry majitel klu-
bu Miroslav Řehoř věnoval budějovické nemocnici.
Za to mu patří velký dík.
Zmínit musím i jednu změnu, která nás asi příliš ne-
potěší. Již za několik dní si totiž za MHD v Budějo-
vicích připlatíme. Čekají nás i další změny, více si
o nich přečtěte na straně 10 a 11. Ale abychom
skončili dobrou zprávou... zase pojedou noční linky
a budou levnější. Smiřme se s tím, že nic není jen
černé a bílé. Ale ty Vánoce by bílé být mohly, co
myslíte?

Hezký adventní čas
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Zprávy z Českých Budějovic4

Více než 300 milionů korun již investovalo město České
Budějovice do obnovy sídliště Máj. Objem celkové investice
bude ještě vyšší, některé projekty zatím nejsou dokončeny.
„Z hlediska počtu obyvatel je to nejvyšší investice do jedno-
ho místa v rámci Českých Budějovic za několik posledních
desítek let,“ uvedl primátor Juraj Thoma. „Dotace z 302 mili-
onů korun, kterou město České Budějovice bude čerpat
z Regionálního operačního programu, potažmo z Integrova-
ného operačního programu, představuje částku 231 milionů
korun. Všechny projektové práce byly fyzicky zahájeny v ro-
ce 2011 a budou pokračovat i v příštím roce. Vyúčtované
musí být v roce 2013,“ doplnil k rozvržení finančního krytí
nákladné akce Thoma. Na největším budějovickém sídlišti
při regeneraci vzniklo 400 parkovacích míst, 15 nových dět-
ských hřišť, opravilo se více než 644 m2 cyklistických ste-
zek a na ploše 210 000 m2 se objevily nové stromy a keře.
Na prohlídku revitalizovaného území se budějovičtí radní
vydali s kolegyní Evou Hajerovou, která v této čtvrti už ně-
kolik let bydlí. „V naší části nebyly v tak tragickém stavu chodníky nebo parkoviště, lidé ale velice ocenili například novou ze-
leň,“ tvrdí Hajerová. „Když měli občané námitky, vzali jsme je na vědomí a přeprojektovávalo se za pochodu, předělávaly se
chodníky a zeleň. Příští rok se do oblasti vrátíme a zjistíme vady, které se po zimě ukážou na chodnících, parkovištích a po-
dobně,“ říká radní. „Myslím si, že nám každý může závidět počet dětských hřišť, například v porovnání se sídlištěm Vltava
jich máme výrazně více. Výhodou je také to, že zde jsou městské pozemky a novou zeleň je kam umístit,“ doplnila Hajerová.
Situace na Máji podle radní není v tak špatném stavu, jak se obvykle prezentuje. „Když se řekne Máj, každý si představí horu
nepřizpůsobivých obyvatel, ale tak to není. Když jsem tuto oblast procházela s komisařem z Evropské unie a ředitelkou RO-
Pu, velice kladně ocenili to, jak je sídliště uklizené a kolik domů již prošlo regenerací,“ uzavírá. 

Vicehejtman Martin Kuba
bude řídit Ministerstvo 
průmyslu a obchodu
Martin Kuba, současný šéf jihočeské ODS a vicehejtman Jihočeského kraje, se stal mini-
strem průmyslu a obchodu. Na této pozici vystřídal Martina Kocourka, který podal demisi.
Do funkce jej na Pražském hradě jmenoval prezident Václav Klaus 16. listopadu. Při ná-
sledném projevu prezident mimo jiné řekl, že potřebujeme silnou vládu a silné Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Od Kuby chce aktivní přístup a kvalitní vedení ministerstva. „Očeká-

váme od Martina Kuby výraznou podporu zahraničního obchodu,“ řekl premiér Petr Nečas. 
Kuba je stejně jako premiér zastáncem jaderné energetiky. A právě dostavba Temelína mohla podle něj rozhodnout v je-
ho prospěch. „I o této otázce jsme s panem premiérem mluvili a mohlo to hrát i klíčovou roli,“ uvedl Kuba. Za jeden ze
svých hlavních úkolů považuje dohlédnout na úspěšnou dostavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín.
Chce také pomoci exportu a zlepšit konkurenceschopnost naší republiky. Jako náměstek hejtmana měl Martin Kuba do-
sud na starost regionální rozvoj, čerpání peněz z evropských fondů, územní plánování a investice v dopravě. Svých poli-
tických aktivit v Jihočeském kraji se nový ministr hodlá vzdát. Ještě letos odejde ze zastupitelstva Jihočeského kraje,
hodlá složit také funkci náměstka jihočeského hejtmana.
Kuba má silnou podporu své domovské organizace. Před dvěma týdny jej do čela regionálního sdružení nominovalo
v tajné volbě 72 ze 79 delegátů.

Regenerace českobudějovického sídliště
Máj pokračuje



Dobrá zpráva pro řidiče.
V CENTRU VYROSTE
PARKOVACÍ DŮM
Parkování v centru krajského města by v budoucnu mohlo být
jednodušší. V ulici F. A. Gerstnera u vazební věznice do tří let
vyroste parkovací dům pro nejméně 200 aut. Pozemek v blíz-
kosti zimního stadionu v Českých Budějovicích chce město
pronajmout a poté darovat Židovské obci v Praze, která již
našla pro stavbu investora. Radní tento záměr podpořili, nyní
jej bude muset schválit také zastupitelstvo. „Židovská obec se
zavazuje, že postaví parkovací dům s minimálně 200 místy,
přičemž by bylo 150 míst k dispozici lidem,“ uvedl náměstek
Miroslav Joch. Dalších 20 míst využije Magistrát Českých Bu-
dějovic a zbytek plochy dostane k dispozici Židovská obec
v Praze. Jak řekl náměstek primátora Miroslav Joch, musí
však do dvou let zahájit stavbu a parkovací dům do tří let do-
končit. „Do dvou let by měla Židovská obec v Praze získat sta-
vební povolení. Pokud se tak nestane, město od smlouvy od-
stoupí a s pozemky naloží jinak,“ řekl náměstek primátora pro
ekonomiku a majetek města Miroslav Joch. Investice projektu
se podle návrhu pohybuje mezi 140 a 180 miliony korun.
Město bude po dva roky prostranství nadále využívat a zatím
tam také ponechá parkovací automaty. „Než se kopne do ze-
mě, bude Židovská obec v Praze platit nájem 100 korun ročně,
jakmile se začne stavět, zvedne se roční nájem na 150 tisíc
korun,“ vysvětlil Joch. „Původně jsme chtěli ve smlouvě cenu
parkování omezit, ale nakonec jsme se shodli, že cenu určí
trh. Když by si provozovatel účtoval tisíc korun na den, tak mu
tam nikdo parkovat nebude,“ dodal Joch. 
O pozemek v blízkosti zimního stadionu usiluje Židovská obec
v Praze už několik let. Kdysi jí patřil, a od 80. let 19. století zde
stávala synagoga. V červenci 1942 ji ale zničili nacisté. Pozemek
pak v 60. letech získaly od státu České Budějovice. Radnice
zkoušela pozemek pronajmout už před sedmi lety a na stavbu
parkovacího domu vypsala soutěž. Vyhrály ji Českobudějovické
pozemní stavby a Mane Holding. Projekt za téměř 150 milionů
korun měl nabídnout téměř 400 parkovacích míst. Stavět se ale
nezačalo kvůli problémům s kácením stromů i s pražskou židov-
skou obcí. Nyní je zde 75 parkovacích míst, parkoviště je ale ob-
vykle již před polednem zcela zaplněné. Navíc na zemi nejsou
vyznačené pruhy a parkoviště je nepřehledné. 
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Radnice chce od nového
roku postupovat tvrději
proti neplatičům
Zvýšený počet případů záškoláctví, kriminalita a také
ničení bytů. To jsou důvody, které českobudějovickou
radnici přiměly zavést přísnější postup v případech
neplatičů a problémových nájemníků. „Připravili jsme
bydlení s doprovodným sociálním programem,“ uvedl
náměstek Petr Podhola. Lidé proto dostanou smlouvu
v městských bytech jen na půl roku, budou povinni
spolupracovat s neziskovou organizací, a pokud nebu-
dou platit nájem, město jim peníze strhne rovnou z dá-
vek hmotné nouze. „Každý člověk má možnost volby
a jeho život může mít vzestupnou tendenci,“ domnívá
se Podhola. Lidé, kteří nedokážou hospodařit s peně-
zi, mohou vyhledat pomoc u neziskových organizací,
které jim dokážou poradit. Město letos podpořilo tyto
neziskové organizace částkou 1,54 milionu korun. Po-
kud ale nájemník nebude platit a dodržovat pravidla,
může o městské bydlení přijít. 

Budovy bývalých
kasáren srovnají
se zemí
Špatný stavebnětechnický stav i fakt, že už dávno ne-
slouží žádnému účelu – to jsou důvody, proč dojde k de-
molici jedenácti objektů v areálu bývalých kasáren ve
Čtyřech Dvorech.
„Odstraňování dalších staveb začalo 10. listopadu a potr-
vá do 20. ledna příštího roku. Zlikviduje se například ob-
jekt bývalého kina a tělocvičny, výměníková stanice, dílny,
garáže, ošetřovna i sklady. Suť se rozdrtí přímo na místě
a její část se zpětně použije na zarovnání terénu. Zbytek
zůstane zatím na hromadách v areálu k případnému další-
mu použití. Kontaminovaná zemina se odveze na speciál-
ní skládku,“ popsal akci náměstek primátora Kamil Calta
(TOP 09).
Bourací práce pravděpodobně částečně znepříjemní ži-
vot obyvatelům okolních sídlišť. „Záměrem města je pře-
tvoření tohoto zdevastovaného a nevyužitého území na
novou městskou část. Náklady na demolici představují
5 210 507 korun včetně DPH, 75 procent pokryje dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,“ dodal Calta.
Osmnáctihektarové území využívala armáda až do roku
1990. Poté vojsko oblast postupně opustilo a budovy za-
čaly chátrat. Veškeré objekty a pozemky v areálu byly
bezúplatně převedeny na město v roce 2001. Dosud se
prováděla demolice a sanace části území o rozloze
9,4 hektaru.



6 Rozhovor

Před několika týdny se ale budějovická radnice rozhodla, že
vypíše konkurs na nové využití prostorů Malé Solnice,
a Hošťálkovi nájemní smlouvu neprodloužila. Magistrát tvr-
dil, že na muzeu prodělává. Jenže proti zrušení muzea se
ve městě zvedla vlna kritiky. „Lidé ukázali, že muzeum chtě-
jí,“ těší Hošťálka. Radnice se proto rozhodla motocyklovou
expozici zachovat. „O podrobnostech se ještě bude diskuto-
vat,“ říká Hošťálek, ale již je jasné, že se lidé mohou těšit na
další sezonu, která odstartuje v dubnu 2012.

Motorky jsou Vaším celoživotním koníčkem...
Jak vlastně celá sbírka vznikla?
Již od svého nejútlejšího mládí jsem věděl, že se nechci vě-
novat ničemu jinému než motorkám a auťákům. Všechno, co
mělo kola, mě zajímalo, to byl můj život. Se starými motorka-
mi jsem začal jezdit z jednoduchého důvodu. Na nové stroje
prostě nebylo. Motorky byly z doby, kdy se předpokládala
mnohem větší údržba, a protože je moc lidí neumělo opravo-
vat a udržovat, naučil jsem se to sám. Lidé se tehdy zbavo-

vali veteránů, které už pro ně neměly
cenu, indianů, harleyů nebo bavoráků.
Většina tehdy chtěla nové plechové
socialistické produkty s malým obsa-
hem, k těm já ale nenašel vztah.

Jaká byla Vaše 
první motorka?
Moje první motorka byl Harley „dva-
náctistovka“ z roku 1930, těžký ame-
rický dvouválec s velkou spotřebou.
Ze začátku jsem na něm neuměl seří-
dit ani karburátor. Ale byla to dobrá
škola do života. O rok později jsem
proto koupil o něco menšího indiana.
To pořád byla motorka, která hodně
„žrala“, ale mám ji dodnes, je součástí
sbírky. Tehdy jsem se chytil drápkem,
staré čtyřtaktní stroje mě začaly hod-
ně zajímat. Přišel jsem na to, že jsou
konstrukčně zajímavější ve srovnání
s Jawami nebo „Zetkem“, které se
tehdy masově vyráběly. Malé moto-
cykly jsem prostě neměl rád.

Unikátní sbírka motorek Petra Hošťálka při-
vedla do jeho Muzea motocyklů v Českých
Budějovicích každoročně tisíce lidí. V prosto-
rech Malé Solnice jsou vždy od dubna do říj-
na k vidění historické kousky z 20. let minulé-
ho století, stroje značky Harley, Indian i moto-
cykly z Ruska nebo Japonska. Milovník
veteránů má ve sbírce i motorky vyráběné
v českobudějovické továrně Motor Jikov a ta-
ké stroj místního rodáka, válečného pilota
plukovníka Jiřího Maňáka. Za osm let existen-
ce muzeum navštívilo už téměř 60 tisíc lidí.

Muzeum motocyklů 
v Malé Solnici zůstane



Kde jste motocykly sháněl? 
Dříve byly inzerátů na výměnu nebo prodej motorek plné no-
viny, visely i na každé vývěsce. Když někde byl inzerát na
harleye výměnou za „stopadesátku čízu“ a ještě nabízeli do-
platek, to byla nádhera. Tehdy byl trend mít moderní moto-
cykly a lidé se s lehkým srdcem vzdali leckdy i legendárních
kousků. Pravda je, že prvního harleye jsem koupil za 1 000
korun, indiana o rok později za 300 korun, přičemž plat mé-
ho tatínka byl 900 korun. Jako študák jsem to tedy
se sháněním neměl moc jednoduché. Dnes je to ji-
né, pokud máte dost peněz, seženete prakticky co-
koli. Navíc je dnes výhoda, že se otevřely hranice,
leccos najdete pomocí internetu. Jak ale říkám,
chce to už balík peněz. Takové ty náhodné nálezy
na půdě nebo někde ve stodole, to už téměř až na
minimální výjimky zmizelo. 

Dostal jste někdy motorku jako dárek?
Určitě ano, dokonce několikrát. Například ruskou
motorku Voschod, která je tady ve sbírce vystave-
ná. Přišla do Jikovu jako zkouškový vzorek, měl se
na ni vyrobit karburátor. Jikov byl tehdy nejznámější
výrobce v socialistických zemích. Karburátor v Jiko-
vu vyrobili, vyzkoušeli, a ta motorka už tady pak zů-
stala. Po mnoha letech jsem ji při návštěvě v Jikovu
objevil zapomenutou v garážích a řekl jsem si, že
by nebylo od věci motocykl zachránit. Zmínil jsem
se o tom tehdejšímu šéfovi vývojových dílen, panu
Bílkovi, ten se sebral a přišel se podívat sem do
muzea. Když viděl mou sbírku, řekl, že ano, to je pro dobrý
účel. Pak motocykl od fabriky odkoupil a do expozice mi ho
daroval. Za to mu patří dík. Další motocykl jsem takříkajíc
zdědil. Byl to výjimečný kousek – bavorák, rozebraný, ale ve
vynikajícím stavu. Majitel si ho připravoval, ale než ho stačil

dokončit, tak umřel. Od kamaráda jsem se o tom dozvěděl,
zajel jsem tam a paní mi řekla, ať si ho vezmu, že bude rá-
da, když se to někomu povede dodělat. 

Jak dlouho své motorky 
vystavujete pro veřejnost?
Příští rok bude tahle sbírka veřejnosti přístupná již patnác-
tou sezonu. Začal jsem v sále bývalé zájezdní hospůdky

v Jílovicích u Borovan, odkud jsem se následně přemístil
do Českých Budějovic. Krásné prostory mi tehdy nabídl
pan Šimon, který měl velké starožitnictví ve Schneiderově
ulici. Start byl tedy poměrně velkolepý. Ve Schneiderově
ulici u nemocnice jsme muzeum provozovali společně sko-

ro 4 roky, než objekt pan Šimon prodal. V té do-
bě byla čerstvě zrestaurovaná tato Malá Solnice,
a hledal se záměr, co by zde mohlo být. Město
se nakonec rozhodlo pro mou sbírku. Tady jsem
asi osmý rok. 

Plánujete nějaké změny do budoucna?
Rád bych, aby v příští sezoně sbírka trochu zeští-
hlela, motorky jsou tady hodně na sobě, a lidé
pak vidí jenom předky. Ty specifické českobudějo-
vické věci zde ale určitě zůstanou.
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Petr Hošťálek
Motoristický publicista, historik a grafik, ale ta-
ké stále aktivní motocyklový jezdec, který má
za sebou několik dálkových expedic. Restaurá-
tor historických motocyklů, soustředěných do
expozice Jihočeského motocyklového muzea
v Českých Budějovicích. Muzeum otevřelo své
brány před 14 lety. Petr Hošťálek vlastní (včet-
ně těch ještě nehotových) cca 150 strojů a me-
zi nimi mnoho unikátů. Například tři závodní
motocykly Hurikan z roku 1949, které byly vy-
robeny v Českých Budějovicích. 
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„Jihočeský kraj připomínkoval přípravu sítě TEN-T v rámci
vize návrhu, bohužel se nám zdá, že komise neakceptovala
pozici Jihočeského kraje, což potvrzuje, že tato spojení ne-
považuje za prioritní,“ komentoval situaci vicehejtman Martin
Kuba. V České republice Unie upřednostňuje v silniční i že-
lezniční dopravě trasy z Prahy na Brno a Plzeň.
Podle Kuby by to znamenalo, že by se peníze na koridor,
dálnici i rychlostní silnici musely čerpat z rozpočtu veřejných
financí, nebo z operačních programů určených pro dopravu.
„Zatím jsou takové signály, že to, co nebude v síti TEN-T, bu-
de velmi složité a komplikované hradit z operačních progra-
mů,“ uvedl Kuba. Zdůraznil, že vyvolají jednání nejen s Mi-
nisterstvem dopravy, ale také s rakouskými europoslanci,
kteří situaci v jižních Čechách mohou ovlivnit. 
„V momentě, kdy nebude dálnice D3 nebo železniční koridor,
tak nám vypadá také velkokapacitní překladiště ze silniční na
železniční dopravu,“ upozornil dále senátor Pavel Eybert, kte-
rý je předsedou Sdružení pro výstavbu D3 a R4. Náklady na
dostavbu obou komunikací odhaduje na padesát miliard ko-
run a dokončení IV. železničního koridoru zhruba na polovinu.

Ministerstvo dopravy na důležitou změnu 
kraj vůbec neupozornilo
Zarážející je také fakt, že krajské politiky na tento záměr Ev-
ropské komise neupozornil ministr dopravy. O změnách v ná-
vrhu se dozvěděli díky vlastnímu dlouhodobému monitoringu
nařízení a informací z Unie. „Věřím tomu, že se jedná o fatální
opomenutí, a ne o špatný úmysl. Máme ještě dostatek času
a stále existuje šance, že se nám rozhodnutí Evropské komi-
se podaří změnit,“ dodal poslanec Bauer, jenž se prostřednic-
tvím europoslanců bude snažit o změnu návrhu, který Evrop-
ská komise předložila. „Budeme jednat i s ministrem dopravy,
aby se za návrh postavila také česká vláda,“ doplnil Kuba.
Ministerstvo dopravy přitom v příštím roce chce zahájit stav-
bu úseku dálnice D3 z Úsilného do Borku za 200 milionů ko-

run s výraznou evropskou dotací. Její stavba má stejně po-
kračovat i v dalších letech, zejména na potřebném obchvatu
Českých Budějovic v trase dálnice.
Nyní je z D3 v provozu pouze úsek na sever od Tábora k ob-
ci Mezno v délce 15 kilometrů. Rozestavěná je 25 kilometrů
dlouhá část z Tábora do Veselí nad Lužnicí, po níž by mohli
motoristé jezdit napřesrok.
Celá dálnice v plánované délce 171 kilometrů – od Pražské-
ho okruhu na hranice s Rakouskem – přitom měla podle sli-
bů politiků už stát. Regionální vedení proto jen obtížně vy-
světluje svým rakouským partnerům, proč se u české hrani-
ce směrem od Dolního Dvořiště ke krajskému městu ještě
nestaví, když jejich rychlostní silnice S10 s napojením na
současnou dálnici A7 bude hotová už v roce 2015.
K situaci se vyjádřil také ministr dopravy Pavel Dobeš. Minis-
terstvo reagovalo slovy, že panika je zbytečná, protože D3
nárok na podporu z evropských fondů neztratila. „Pan mini-
str se snaží uchlácholit veřejnost, nebo nemá od svých pod-
řízených úplné informace. My jsme nekritizovali, že na tento
úsek nebude možné čerpat evropské prostředky, ale to, že
nebyl na rozdíl od jiných prioritních staveb zařazen do hlavní
sítě. Tím jsme přišli o možnost jej financovat pomocí zvlášt -
ního fondu dopravní infrastruktury EU,“ zdůraznil Kuba.
Financování stavby z Fondu soudržnosti nepovažuje Kuba
za příliš reálné. „Takových slibů už jsme slyšeli... D3 je mezi
dopravními prioritami státu 25 let, a jezdíme po 17 kilome-
trech. Z Fondu soudržnosti půjde do dopravy asi jen 90 mili-
ard korun, a to jsou peníze nejen na D3, ale na všechny do-
pravní stavby v ČR. Kolik si myslíte, že se z toho postaví ki-
lometrů D3? Máme šanci využít zvláštního fondu, ve kterém
bude zhruba 750 miliard, a my o něj ani nebojujeme,“ kon-
statoval Kuba.
Pomoc přislíbili jihočeským politikům také jejich hornora-
kouští kolegové. Zasadí se prý o to, aby v rámci schvalova-
cího procesu došlo k revizi stávajícího návrhu.

Nejméně 50 miliard korun musí Česká republika sehnat, pokud chce dostavět dál-
nici D3 z Prahy do Českých Budějovic a umožnit motoristům cestovat po rychlost-
ní silnici R3 na hranice s Rakouskem. Nyní hrozí, že se výstavba důležité dopravní
infrastruktury ocitne na mrtvém bodě. Připravovaný návrh Evropské komise na
plán rozvoje dopravních sítí v letech 2014 až 2020 totiž s dálnicí D3 nepočítá jako
s prioritní stavbou. Dostavbu IV. železničního koridoru i dálnice D3 z Prahy do
krajského města totiž Evropská komise nezařadila do návrhu transevropské do-
pravní sítě TEN-T, a nebude tak moci být financována ze zvláštního infrastrukturál-
ního fondu, ve kterém by mělo být až 750 miliard.

Evropská unie
nezařadila dálnici D3 
a železniční koridor mezi své priority
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Slavnostní ceremoniál zahrnující poklepání základních ka-
menů a představení nových staveb se odehrál v univerzit-
ním kampusu 3. listopadu. Prezentace se zúčastnili předsta-
vitelé města a kraje, vedení Jihočeské univerzity, členové
akademické obce i široká veřejnost.
„Tento ceremoniál je významným milníkem v historii Jihoče-
ské univerzity, neboť po úspěšném dokončení budov rekto-
rátu a Filozofické fakulty a knihovny před několika lety star-
tuje další etapa výstavby ve Čtyřech Dvorech. Hlavním cí-
lem obou projektů je zabezpečení vhodných podmínek pro
rozvoj výukových a výzkumných aktivit na těchto třech fakul-
tách,“ zaznělo v úvodním slovu prorektora Jihočeské univer-
zity Tomáše Polívky. „V nových objektech získají fakulty zá-
zemí pro další rozvoj propojení magisterského a doktorské-
ho studia s praxí a výzkumem, k dispozici zde bude také
špičkové vědecké zařízení,“ dodal Polívka.

Místo pro špičkové laboratoře 
i neformální setkávání
Objekt Přírodovědecké fakulty vyroste v dosud nezastavěné
části areálu na Branišovské ulici v těsném sousedství objek-
tů Přírodovědecké fakulty a laboratoří Biologického centra
Akademie věd České republiky. Stavba s půdorysem písme-
ne H bude sestávat z jednoho podzemního a tří nadzemních
podlaží o celkové užitné ploše 4 750 m2. Zázemí zde budou
mít zejména obory experimentální biologie, chemie a fyziky.
„Nové špičkové laboratoře a výukové prostory dostanou stu-

denty různých oborů pod jednu střechu, umožní jim potkávat
se denně při neformálních příležitostech, což je pro výzkum
a motivaci studentů naprosto zásadní věc,“ řekl Polívka.
„V budově bude sídlit také děkanát fakulty,“ prozradila tisko-
vá mluvčí univerzity Hana Bumbová. Očekávané náklady na
nový pavilon jsou téměř 290 milionů korun, dalších 40 mili-
onů bude stát vybavení. Generálním zhotovitelem stavby je
společnost Unistav, a. s.
Během prezentace v aule Jihočeské univerzity měli přítomní
hosté možnost seznámit se také s vizualizací druhého objek-
tu. Budova Zemědělské fakulty s plochou střechou a proskle-
nými atrii kopíruje půdorys písmene Y. Celková užitná plocha
nového pavilonu bude přibližně 4 800 m2. Ve třech nadzem-
ních podlažích vzniknou moderní prostory pro technické obo-
ry a biotechnologii. Dostatečné výukové prostory zde nalezne
také stále se rozšiřující obor Rybářství. Počítá se i s rozvojem
doktorského studia náročného na špičkové vybavení.
„Nová budova Zemědělské fakulty prostorově sjednotí objekty
této fakulty, čímž se stane nedílnou součástí kampusu ve Čty-
řech Dvorech,“ vyzdvihl klady budov Polívka. Nový objekt bu-
de stát v ulici Na Sádkách v těsném sousedství dalších částí
Zemědělské fakulty. Nahradí starou budovu, která se nyní de-
moluje. Předpokládané náklady na druhý projekt jsou téměř
300 milionů korun. Generálním zhotovitelem stavby je společ-
nost Zlínstav, a. s., finance získala Jihočeská univerzita z pro-
středků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Za dva roky se budovy otevřou pro veřejnost
Práce na obou budovách by měly být dokončené na podzim
roku 2013. Studentům a pedagogům se ale plně otevřou až
o rok později. Plné zprovoznění vzdělávacího objektu Příro-
dovědecké fakulty je naplánováno k 30. říjnu 2014, komplex
Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod bude
studentům k dispozici o měsíc později. „Díky dvěma novým
budovám se kampus ve Čtyřech Dvorech stále více přibližu-
je představě moderního vysokoškolského prostředí s kvalit-
ním zázemím pro vědu, výuku, kulturu, sport i odpočinek.
Věřím, že výstavba nových budov zvýší atraktivitu naší uni-
verzity, na kterou budou studenti rádi přicházet a budou tady
rádi studovat,“ uzavřel Polívka.

Moderní laboratoře se špičkovým vybavením, nové posluchár-
ny, učebny a velkorysé prostory technického a provozního zá-
zemí. Takové podmínky slibují dvě nové budovy, které se
v těchto dnech začaly stavět v kampusu Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Areál univerzity ve Čtyřech Dvorech
se tak do roku 2014 rozroste o nový objekt Přírodovědecké fa-
kulty, druhá budova bude sloužit studentům a zaměstnancům
Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod. 

Jihočeská univerzita
STAVÍ DVA NOVÉ OBJEKTY

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
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Úprava některých linek, mírné zdražení a změny ta-
rifních pásem čekají již za dva týdny obyvatele
krajské metropole. Dopravní podnik zavede také
nové typy jízdenek a opět budou jezdit dvě noční
linky. Změny v budějovické městské hromadné do-
pravě začnou platit od 11. prosince. 

Téma10

Informoval o tom předseda představenstva společnosti Sla-
voj Dolejš. Záměr posvětila i rada města. „Od poslední změ-
ny tarifu jízdného MHD v Českých Budějovicích uplynuly ví-
ce než čtyři roky. Za tu dobu výrazně vzrostly ceny vstupů,
jako jsou pohonné hmoty či energie, nedávno se přidaly dal-
ší vlivy v podobě lednového zvýšení sazby DPH a povinnos-
ti nákupu zimních pneumatik,“ uvedl Dolejš. Změna DPH
znamená podle Dolejše vyšší náklady podniku, a to asi
o šest milionů korun, což je cena téměř dvou autobusů. 

Některé jízdenky zdraží, jiné zmizí z nabídky
O korunu vyšší bude od 11. prosince cena nejpoužívanější
dvacetiminutové jízdenky, kterou cestující dosud pořídili za
12 korun. Základní jízdné tak bude stát 13 korun. „Zvýšením
ceny u dvacetiminutové jízdenky se tržby zvýší asi o 4,6 mi-
lionu korun,“ vypočítal Dolejš. Nemění se například cena za
šedesátiminutovou jízdenku, zůstává na 16 korunách. Z na-
bídky ale zmizí lístek na 40 minut, za který se dosud platilo
14 korun. V sortimentu základních jednotlivých jízdenek tak
nově budou jízdenky pouze na 20 a 60 minut. Lístek na půl-
hodinovou jízdu si mohou cestující koupit u řidiče a pro-
střednictvím SMS za 25 korun. Dále budou k dispozici jíz-
denky na 24 hodin za padesátikorunu.

Připravené jsou také tři úplně nové typy jízdenek. Českobu-
dějovický dopravní podnik zavedl víkendové rodinné jízdné
za rovnou stokorunu. Jízdenka bude platit celý víkend pro
dva dospělé a až tři děti do 15 let. Další novinkou je čtyřho-
dinová hromadná školní jízdenka pro až 30 školáků a dva
pedagogy, která vyjde na 200 korun. „Zaznamenali jsme
problémy při přepravě školáků, kdy si děti musely kupovat
jízdenku jednotlivě. Pak se také stávaly případy, kdy z roz-
tržitosti zapomněly děti lístek označit, a když přišel revizor,
tak z toho byly potíže,“ vysvětlil Dolejš. Lidé si mohou nově
pořídit také lístek na sedm dní za 190 korun. Změnou, která
cestující určitě potěší, je zrušení takzvaného dovozného. Za
přepravu zavazadel už tedy nebudete muset platit. 

Ceny se nemění u zlevněných jednotlivých jízdenek pro děti
od 6 do 15 let. Časové předplatní jízdenky budou rozdělené
na občanské plné jízdné – děti 6 až 15 let, studenti 16 až 26
let a důchodci do 70 let.

Z pěti tarifních zón zůstanou jen dvě
Významnou změnou, která také od 11. prosince vejde
v platnost, je zjednodušení systému pásem. „Změní se po-
čet tarifních zón. Místo pěti budou dvě. První pro město, dru-
há pro celé okolí,“ uvedl Dolejš. Předplatní kupony budou
dražší zhruba o 5 % pro jízdu v prvním pásmu, pro jízdu
v obou pásmech naroste po úpravách cena asi o 15 %.
Změny tarifu se dotknou i prodeje časových předplatních jíz-
denek. „Už od října postupně rušíme prodej některých před-
platních kuponů. Staré jednotlivé jízdenky mohou cestující
i prodejci vyměnit za nové s doplatkem v informační kance-
láři dopravního podniku v Mercury Centru nebo v autobuso-
vé vozovně v Novohradské ulici,“ uvedl Radek Filip z oddě-
lení strategie a řízení dopravy Dopravního podniku města
České Budějovice, a. s.

Časové předplatní jízdenky bude možné zakoupit buď pro
jednu zónu (město nebo okolní obce), nebo pro dvě zóny,
které pokrývají celou síť MHD. Ceny občanského plného jízd-
ného a jízdného pro důchodce se zvýšily především o vliv
zvýšené sazby DPH. Sazby pro děti jsou přibližně na úrovni
třetiny plného jízdného (u některých typů dětských časových
jízdenek dochází dokonce ke snížení ceny), sazby pro stu-
denty jsou zhruba na poloviční výši plného jízdného. Některé

Budějovickou MHD 
čekají změny linek i zdražení
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obyvatele krajského města zdražení jízdného nemile překva-
pilo. „Připadá mi nespravedlivé, že lidé, kteří bydlí dále od
centra, jsou při nákupu předplatních jízdenek znevýhodněni,“
říká Petra Mašková z Hodějovic. „Do školy jezdím každý den,

a tak si samozřejmě kupon koupit musím. Ale nevím, jestli je
zdražování správný způsob, jak dostat do městské více lidí,“
dodává. „Na druhou stranu mě to nepřekvapí, zdražuje se
všechno, tak logicky i doprava,“ uzavírá studentka. 

Od úpravy tarifů si budějovický dopravní podnik slibuje zvý-
šení tržeb, a tedy menší nároky na dotace od města. To by
letos mělo do dopravního podniku převést necelých 200 mi-
lionů.

Linky číslo 15, 13 a 1 se změní 
Celkem 211 připomínek, stížností a dotazů podali občané
Českých Budějovic v souvislosti s nedávnou změnou jízd-
ních řádů. Zástupci radnice a dopravní podnik velkou část
připomínek uznali a přizpůsobili jim nové jízdní řády. „Čtvrti-
na občanů si stěžovala na nevyhovující dopravní obslužnost
sídliště Vltava,“ řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Úpravy se dotknou čísla 15, jejíž provoz se ve všední dny ve
večerních hodinách prodlouží, spoje budou jezdit častěji ta-
ké o víkendech a svátcích. „Linka 15 bude ve večerních ho-

dinách a o víkendech prodloužena ze sídliště Vltava až do
zastávky Koh-i-noor, kde plynule přejde na linku číslo 13.
Autobus se jen přečísluje a lidé nemusí přesedat. Linka 13
pak pokračuje dále na Srubec. Ze sídliště Vltava až na ná-

draží bude zajištěno plynulé napojení. Směrem
na Rožnov bude umožněn přestup na pravidelnou
linku číslo 2, která jezdí v poměrně krátkých inter-
valech,“ vysvětlila Popelová. 

Nejvýrazněji se novinky dotknou linky číslo 1 ob-
sluhující trasu Máj – Rudolfov. Ta se od března
rozdělí na několik spojů. Budějovická radnice totiž
na jaře dokončí rekonstrukci a zatrolejování ulice
E. Rošického. „Provoz na lince číslo jedna bude
upraven od 4. března,“ uvedla Ivana Popelová. To
bude znamenat, že linka změní zčásti trasu a bu-
de jezdit v Budějovicích jako trolejbus. „Jednička“
ale nebude jezdit jen ulicí E. Rošického. „Nechce-
me oslabit obsluhu ulice O. Nedbala, proto jsou
navrženy dvě protisměrné trasy,“ uvedl jak Dolejš.
V praxi to bude znamenat, že trolejbusy budou
střídavě jezdit smyčkou ulicemi E. Rošického,
M. Horákové a O. Nedbala. Od nádraží na Rudol-

fov ale bude vozit cestující autobus tak jako dosud. Změní
se jen označení linky. „Jednička „bude jezdit jako autobus
pod novým číslem 18,“ uvedl Dolejš. Autobusy dostanou na
starost z dnešní trasy „jedničky“ i obsluhu Zavadilky. Tam za-
čne jezdit linka číslo 21 v trase Zavadilka – Výstaviště.

Dopravní podnik obnoví dvě noční linky
11. prosince opět vyrazí na cestu krajskou metropolí dvě
noční linky – 53 a 59. „Veřejnost často žádala obnovení noč-
ních linek v původním rozsahu. Mohli jsme vyhovět díky ze-
fektivnění celého systému dopravy,“ vysvětlil Dolejš. Dojde
také ke zrušení speciálního nočního tarifu, a lidé tak v noč-
ních spojích zaplatí běžné jízdné jako na ostatních denních
linkách. Dopravní podnik však přiznává, že pak pro něj bu-
dou noční linky dražší. Náklady se zvýší v porovnání se sou-
časností o více než 2,5 milionu korun. Podle Radka Filipa
z dopravního podniku se společnost s touto změnou vyrovná
díky zefektivnění provozu v rámci organizačních a jiných
změn. Na noční linky přispěje i nový tarif MHD. Podle Dolejše
budou linky 53 a 59 jezdit v intervalu 40 minut, a to denně.

Linka 53
bude vedena v trase Máj – A.Barcala – Jihočeská Univer-
zita – Výstaviště – Poliklinika Sever – Nádraží – Senováž-
né náměstí-DK – Poliklinika Jih – Náměstí Bratří Čapků. 

Linka 59
pak v trase Vltava – Strakonická-Möbelix – Družba-IGY –
Poliklinika Sever – Nádraží – Suché Vrbné. 

Trasy těchto dvou linek jsou téměř totožné jako před
dvěma lety, drobnou odlišností je pouze to, že linka 53
nepojede ze sídliště Máj k Nádraží Rudolfovskou třídou
jako dříve, ale přes zastávku Senovážné náměstí-pošta,
v opačném směru pak přes zastávku Žižkova-VŠERS.
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Šneci, martinská
husa i třeboňský
kapr: Gastrofest
lidem voněl
i chutnal

Soutěž cukrářů, kuchařů, ukáz-
ky exotické kuchyně i retro ka-
várnu nabídl patnáctý ročník
festivalu Gastrofest. Již tradiční
akci na českobudějovickém vý-
stavišti navštívilo od 10. do 13.
listopadu přes deset tisíc náv-
štěvníků. 
Festival nabídl bohatý program.
Inspiraci zde nalezli amatérští
kuchaři, kteří na Výstavišti moh-
li ochutnat pokrmy z české
i mnoha zahraničních kuchyní.
Představila se například řecká
nebo litevská kuchyně, nechy-
běla ani ukázka jídel typických
pro černý kontinent. Poprvé se
letos návštěvníci setkali s ku-
chyní Dominikánské republiky.
Velký zájem vzbudila také sek-
ce se specialitami z Austrálie.
Již podruhé se během Gastro-
festu konala soutěž Budějovické
mlsání. „Soutěžící absolvovali

dvě disciplíny. Budějovický svatební dort a Budějovické svatební
cukroví,“ uvedl Arnošt Máče z pořadatelské školy Kněžskodvor-
ská. Své výrobky představili žáci do 20 let a dospělí nad 20 let.
Součástí třídenního festivalu byla i prezentace gastronomické
techniky pro odborníky. Seznámit se s novinkami svého oboru
přišel také vedoucí českobudějovické vysokoškolské menzy An-
tonín Vorel. „Nejvíc mě tentokrát zaujaly zmrzliny,“ říká Vorel.
„Kromě klasických vodových zmrzlin jsem na Gastrofestu viděl
také zmrzliny z jogurtu, přičemž strojek na výrobu není příliš ná-
kladná investice,“ dodává. Již příští rok by si tak studenti tuto
mraženou pochoutku mohli koupit v kavárně Akademické kni-
hovny. Vedoucí menzy ocenil také prezentaci oděvů pro kuchaře
a další personál. „Není jednoduché vyrobit oblečení, které by by-
lo prodyšné a zároveň bezpečné s ohledem na práci v kuchyni,
aby například nevsáklo horký olej a nespálilo kůži,“ vysvětluje
Vorel. Zajímavé pro něj bylo také setkání s profesionálním baris-
tou. „Dozvěděl jsem se, že patřím k menšině, co se týká pití ká-
vy, protože nesladím. 90 % procent lidí na celém světě prý kávu
sladí,“ uzavírá Vorel. 

TV GIMI
spouští nové
programové
schéma 
Celých 30 minut zaměřených především na Če-
ské Budějovice a nejbližší okolí. Tak vypadá nový
koncept TV GIMI, která jako jediná jihočeská tele-
vize vysílá 24 hodin denně. Nové programové
schéma TV GIMI odstartovalo v den s magickým
datem 1. 11. 2011. Hlavním pilířem lokální televize
zůstává i nadále zpravodajství a publicistika, nová
koncepce se však snaží o kvalitnější vysílání jak
po obsahové, tak po technické stránce. 
První změnou je vysílací schéma, které divákovi
nabídne především větší jistotu při sledování TV
GIMI. „Chtěli jsme dát lidem možnost zhlédnout
všechny oblíbené programy, tak aby si každý na-
šel svůj čas, který mu vyhovuje,“ říká výkonný ře-
ditel TV GIMI Radim Vaculovič. 
„Od 1. listopadu proto vysíláme třicetiminutový
blok originálního vysílání, který bude TV GIMI vy-
sílat po celých 24 hodin,“ dodává. Blok pořadů se
pak každý den aktualizuje, a to vždy v šest hodin
večer. 
Nový půlhodinový program vyplní devítiminutové
Minuty Metropole nebo sedmiminutový diskusní
pořad Studio G, ve kterém redaktoři každý den vy-
zpovídají zajímavého hosta. Chybět nebudou ani
novinky ze sportu a předpověď počasí. Ve vysílání
mají své místo také pořady postavené převážně
na občanech Budějovic. Místní obyvatelé se tak
v roli respondentů anket a soutěžních pořadů sta-
nou součástí vysílání TV GIMI. Své názory na ak-
tuální dění ve městě lidé mohou vyjádřit v pořadu
Co vy na to. Znalosti ze školních lavic můžete
uplatnit v relaci Máte pod čepicí?. Podobný cha-
rakter má i pořad zaměřený na předškoláky Kdo
to ví, odpoví. Vysílání připravuje čtveřice redakto-
rek ve složení Petra Říhová, Petra Taudyová, Ven-
dula Kostohryzová a Lenka Rybáčková. Sport má
na starosti Kamil Jáša. Tým TV GIMI uvítá také ini -
ciativu diváků. Své tipy na zajímavé reportáže mo-
hou posílat na adresu redakce@gimi.tv.
Spolu s vylepšením schématu zdokonalila TV GIMI
také technologie. Na jejich webu můžete již nyní
zhlédnout všechny pořady ve formátu Full HD. „Do
konce roku plánujeme změnu webových stránek
tak, aby byly nejen důstojnou prezentací společ-
nosti, ale aby zároveň sloužily jako zdroj nejaktu-
álnějších informací z jihu Čech,“ uzavírá provozní
a výrobní manažer Štěpán Kuděj.
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Velký narozeninový koncert
v Metropolu
Významné životní jubileum slaví v těchto dnech jihočeský folkový zpěvák Pa-
vel Žalman Lohonka. Pro své přátele a příznivce oblíbený muzikant připravil
celovečerní koncert, který se bude konat 24. listopadu od 19 hodin v kultur-
ním domě Metropol. Mezi gratulanty nebudou chybět Nezmaři, jeho spolu-
hráči z kapel Žalman&spol. a Žalman&hosté, ale i fragment z pradávných
Minnesengrů. Koncert bude netradičně provázet také výstava CD obalů a fo-
tografií, které diváky provedou hudebním životem jubilanta. Ceny vstupenek,
které můžete zakoupit na místě i v předprodeji, činí 240, 250 a 260 korun. 

Amatérští filmaři
pomohou Světlušce
Celkem 50 amatérských snímků se představí během festivalu Černá věž v Českých Budějovicích. Setkání neprofesionálních fil-
mařů se odehraje v Divadle U Kapličky od 24. do 26. listopadu. Zajímavou podívanou připravila čtveřice mladých tvůrců. „Promí-
tací pásma jsou určena široké veřejnosti, která má možnost zažít nestandardní kulturní zážitek a zároveň přispět na dobrou věc,
neboť celý výtěžek festivalu putuje centru Světluška v Českých Budějovicích, které se stará o děti a mládež se středně těžkým
a těžkým mentálním postižením či se středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením,“ říká hlavní organizátor Milan Pleva. 
Realizační tým musel zhlédnout sto přihlášených filmů, vybrat z nich padesát, které se budou na festivalu promítat, a nomi-
novat deset filmů do soutěže. Vybrané snímky se představí ve třech pásmech, o vítězích jednotlivých kategorií rozhodne pě-
tice arbitrů. V porotě zasedne Jakub Hussar, režisér a vítěz prvního ročníku Noci filmových nadějí na TV Nova, divadelní
a filmový herec Luděk Šindelář, recenzent a redaktor Ondřej Vosmík, vyučující estetiky filmu na Filozofické fakultě Jihočeské
univerzity Vera Yakimová a Milan Pleva – hlavní organizátor festivalu. Odborníci ocení nejlepší malý film, nejlepší velký film,
herecké výkony, scénář a produkci. Poslední kategorie – cena diváků – zůstává, jak již název napovídá, v rukou návštěvníků
festivalu, kteří o nejlepším diváckém filmu budou hlasovat při promítání jednotlivých pásem. 

Festival zakončí Galavečer vítězů. Na diváky čeká doprovodný pro-
gram, nominovaní autoři, kteří se sjedou z různých koutů republiky, to
nejzajímavější, co bylo na festivalu k vidění, a moderátorské duo Adam
Balažovič a Tomáš Plhoň z Arte della Tlampač. Třešničkou na dortu
pak bude vyhlášení vítězných autorů, kteří obdrží malé památeční soš -
ky. „Projekt podporuje komunitní život, společné setkávání lidí a posiluje
kulturní aktivity krajského města. Zároveň přináší prospěch a užitek
ostatním lidem s mentálním postižením,“ shrnuje Pleva. Diváci budou
mít možnost přispět do připravené kasičky i nad rámec vstupného, které
činí od 50 do 70 Kč podle zvoleného pásma. Rezervace vstupenek je již
možná prostřednictvím CB systému, odkaz na rezervaci vstupenek
a další informace k festivalu najdete na www.festivalcernavez.cz. Festi-
val je financován díky projektu Think Big z Nadace O2.

PROGRAM: 
ČTVRTEK – 24. 11. 2011
19:00–21:00 
1. promítací pásmo 

PÁTEK – 25. 11. 2011
19:00–21:00 
2. promítací pásmo 

: 
SOBOTA – 26. 11. 2011
14:00–16:00 
3. promítací pásmo 
20:00–22:30 
Galavečer vítězů (filmově-divadelní
večer s předáváním cen)



Na již VII. ročník Benefiční přehlídky pro Nadaci Terezy Ma-
xové dětem se mohou v těchto dnech těšit obyvatelé krajské
metropole. Oblíbená charitativní akce odstartuje ve čtvrtek
24. listopadu 2011 od 19.30 hodin. Známé tváře české mód-
ní scény se představí ve
zbrusu nové multifunkční ha-
le pavilonu T v areálu Výsta-
viště České Budějovice. Divá-
ci se mohou těšit na slavné
herce a herečky, zpěváky
a moderátory, kteří se objeví
v netradiční roli modelů
a modelek. V oděvech z ko-
lekcí známých módních zna-
ček, jako jsou například
švédská móda pro celou rodi-
nu KappAhl, oblíbená a pre-
stižní německá dámská mó-
da Betty Barclay a další, se
na mole představí atraktivní

herečky Kateřina Brožová, Bára Kodetová, Tereza Kostková,
moderátorky pořadu Dámský klub rádia Frekvence 1 Linda
Finková, Sandra Pogodová nebo Vlaďka Dušík Pirichová. 

Večerem provede dvojice Partyšová – Vojtek
Na mole v pavilonu T předvede své jedinečné umění také
duo akrobatů Dae Men, kteří v minulém roce vyhráli česko-
-slovenskou talentovou soutěž. Kromě modelek agentury
Artmodels se mohou návštěvníci show těšit na lvici salonů
a topmodelku Agátu Hanychovou a finalistky prestižní sou-
těže krásy ČESKÁ MISS Michaely Maláčové. Na přehlídce
v Českých Budějovicích nebude chybět loňská vítězka Jitka
Válková a samozřejmě také českobudějovická rodačka
a současná Česká Miss 2011 Jitka Nováčková. „Jsem ráda,
že se mohu opět zúčastnit této benefiční módní show. Ten-
tokrát má pro mne akce hlubší význam, protože jsem ve
své nové roli časově vytížená a do rodného města se do-
stanu velmi zřídka. Proto si tuto vzácnou příležitost v domá-
cím prostředí vychutnám. Těším se na svou partu přátel, se
kterými jsem v modelingu začínala a vždy jsme si užili
spoustu legrace,“ nemůže se dočkat Jitka Nováčková. Chy-
bět nebude ani zkušená party lady Gábina Partyšová, která
navíc společně s populárním hercem, zpěvákem a moderá-
torem Romanem Vojtkem vytvoří pro tento večer moderá-
torskou dvojici.
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CELEBRITY
FASHION SHOW
POMŮŽE DĚTEM
Celebrity v roli modelek na velké přehlídkové scéně, nejnovější módní trendy zná-
mých českých i zahraničních značek, multimediální a laserová show, mapping ne-
bo interaktivní projekce. To je jen zlomek toho, co přinese Art4promotion na letoš-
ní BENEFIČNÍ PŘEHLÍDCE PRO NADACI TEREZY MAXOVÉ DĚTEM s tématem
„Evolution“ aneb „CELEBRITY FASHION SHOW“.



Na své si přijde také něžná část publika
Pokud by se podle předchozího výčtu zdálo, že přehlídka
potěší oko pouze pánské části publika, není tomu tak. Na
své si během benefice přijdou také dámy. Pánské kolekce
známých značek představí atraktivní finalisté soutěže Muž
roku 2011 v čele s vítězem Martinem Gardavským. Módní
galavečer osvěží svým vystoupením také finalista pěvecké
soutěže X-FAKTOR Ondřej Ruml nebo zpěvačka Klára Vyti-
sková se skupinou Toxique. Akci podpoří také známý umě-
lecký fotograf Jadran Šetlík, který zachytil desítky celebrit
z oblasti umění, sportu nebo modelingu na jedinečných por-
trétech. V rámci CELEBRITY FASHION SHOW pak vystaví
vybrané fotografické obrazy právě ze zmíněného cyklu Slav-
né osobnosti, mezi nimiž nechybí celebrity jako Karel Gott,
Tomáš Baťa, Václav a Dagmar Havlovi, Václav Hudeček, Ka-
teřina Brožová a další.

Módní inspirace vyvrcholí extravagancí i luxusem v podání
návrhářských kolekcí dvou významných českých módních
tvůrců. Hosté galavečera se tak mohou těšit na honosné
modely večerních a svatebních šatů od Soni Hlaváčkové,
která pracuje s hedvábným šifonem, mušelínem nebo saté-
nem. Její róby jsou navíc zdobené perlami a kamínky Swa-
rovski. Modely jsou velmi nákladné díky ručně vyšívané
technice. Tato mladá módní návrhářka, která již několik let
tvoří pod svou značkou Tinity, obléká i řadu českých i zahra-
ničních osobností, například Gábinu Partyšovou, Lucii Von-
dráčkovou, Pavlu Charvátovou a další. 
Spolu se Soňou Hlaváčkovou se představí Petr Kalouda, ná-
vrhář, který byl již několikrát oceněn jako výtvarník roku. Je-
ho cit pro originalitu módních „děl“ se odráží především v ex-
travaganci modelů nejen pro ženy, ale také pro muže, kteří
se chtějí odlišit od ostatních. Ve zcela nové kolekci z deko-
račních tkanin, kterou právě v Budějovicích představí, nebu-
dou ale chybět modely pro denní nošení i večerní toalety. 

Přehlídka bude letos poprvé v pavilonu T
Benefiční přehlídka se letos odehraje v novém prostředí.
„Moderní multifunkční hala, jakou je nový Pavilon T na Vý-

stavišti v Českých Budějovicích, nám poskytla skvělý pro-
stor pro využití nových technologií, jako jsou lasery, projek-
ce, videomapping nebo interaktivní projekční show,“ chválí
přednosti nové haly Rudolf Střítecký z pořádající agentury
Art4promotion. 

V průběhu večera bude slavnostně předán šek s finanční
pomocí Nadaci Terezy Maxové dětem. V loňském roce si
převzala šek, zatím v rekordní výši 350 tisíc korun, samotná
patronka Nadace Tereza Maxová. Společně s dary z minu-
lých ročníků byla překročena fantastická hranice MILION ko-
run. Benefiční přehlídka se koná pod záštitou hejtmana Ji-
hočeského kraje pana Jiřího Zimoly a patronem projektu je
statutární město České Budějovice. Generálním partnerem
letošní Benefice je společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH,
a. s., a již tradičním donátorem společnost Sanatorium ART
České Budějovice.
Vstupenky na Benefiční přehlídku můžete zakoupit v před-
prodeji sítě TICKETPRO, v DK Metropol České Budějovice
nebo přímo v agentuře Art4promotion (tel. 387 311 125) za
280 korun nebo přímo na akci za 330 korun. Více na
www.art4promotion.com.
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Fanoušci mohou 
s HC Mountfield 
vyrazit do Vídně
Hokejisté HC Mountfield v létě změřili síly s předními týmy z celé Evropy. V základní skupině European Trophy si vy-
bojovali postup do finálového turnaje Red Bulls Salute 2011. Nyní je čeká čtvrtfinálové utkání proti mužstvu Jokeri-

tu Helsinki. Budějovice se s finským pětinásobným mistrem utkají 16. prosin-
ce od 17.15 hod. ve Vídni. Na základě výsledku zápasu se bude od-
víjet další program Jihočechů na turnaji.
Fanoušci nyní mohou svůj klub na finálovém turnaji European Trophy
osobně podpořit. Oficiální Fanclub totiž ve spolupráci s vedením klubu připravuje na
utkání autobusový zájezd. Příznivci klubu tak hromadně vyrazí přímo od Budvar Aré-
ny. V současné chvíli je již fanoušky jeden autobus naplněný. Cena vstupenky na utká-
ní činí 15 eur a za dopravu každý účastník zájezdu zaplatí přibližně 250 korun, přesná
cena bude stanovena podle počtu přihlášených. Fanoušci k výjezdu automaticky zí-
skávají rezervaci vstupenky. V případě vítězství nad Jokeritem budou následující den
v semifinále bojovat o postup do finále, které se uskuteční 18. prosince od 20.30 ho-
din. Pokud by Jihočeši ve čtvrtfinále proti Jokeritu neuspěli, budou následující dva dny
hrát o celkové umístění. Ti, kdo chtějí podpořit českobudějovické hokejisty
ve Vídni, se mohou přihlásit na papacek@hokejcb.cz.

Zastupitelé odsouhlasili
peníze pro hokej
Českobudějovičtí zastupitelé schválili finanční podporu místnímu extraligovému hokejo-
vému klubu. Po dvouhodinové emotivní debatě zvedlo pro návrh ruku 34 zastupitelů,
3 byli proti a 5 se hlasování zdrželo. „S návrhem finanční pomoci nesouhlasím, protože
v tomto případě potečou prostředky města do soukromé firmy, takže není možné kon-
trolovat, co s nimi bude,“ tvrdí Václav Fál z HOPB. Návrh naopak podpořil opoziční za-
stupitel Martin Kuba, přestože k němu měl spolu s dalšími stranickými kolegy řadu vý-
hrad. „V podstatě se proti poslednímu zastupitelstvu, kdy bylo riziko, že poskytnutá for-
ma bude veřejnou podporou, nic nezměnilo. Město tak vyčerpá veškeré možnosti

veřejné podpory. Z tohoto důvodu považujeme tento materiál za nekoncepční, ale vzhledem k tomu, že ODS chce dlouhodo-
bě podporovat sporty v Budějovicích, hlasovali jsme pro, protože jinak by návrh, který předkládala koalice, neprošel,“ vysvět-
lil Kuba. S návrhem nebyl zcela spokojený ani první náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD). „Hlasoval jsem pro hlavně
kvůli momentální situaci. Do budoucna však vidím podporu profesionálního sportu hlavně v tom, že bychom například doto-
vali vstupné příznivcům. Například na hokej stojí jeden lístek 220 korun, a kdybychom cenu snížili, byla by to konkrétní pod-
pora příznivců a klubu zároveň,“ domnívá se Joch.

Zasedání zastupitelstva byl přítomen také předseda představenstva HC Mountfiled Zdeněk Blažek. „Dotace je při-
pravena pro jednání představenstva HC Mountfield trochu v jiné podobě, než jsme původně očekávali. Bude zále-
žet na jednotlivých bodech smlouvy,“ řekl Blažek s tím, že vše bude jasné až po

podpisu smlouvy.
Výpomoc klubu, který se potýká s finančními problémy, má tři části. Dva

miliony dostane HC Mountfield jako dar, město mu také odpustí dluh
ve výši 1,3 milionu korun a pronájem ledů v letošní sezoně
za 1,5 milionu. 

Trenér František Výborný povede HC Mountfield 
k semifinálovému utkání v turnaji Red Bulls Salute 2011.

fo
to

: 
w

w
w

.h
o
k
e
jc

b
.c

z



17

ČESKÝ VOLEJBAL
má reprezentační přestávku
S příjemným pětibodovým náskokem na druhé volejbalisty Liberce si hráči VK Jihostroj užívají reprezentační přestávku. Po
vítězném duelu s dosud neporaženým Libercem Jihočeši opět potvrdili své kvality a nadvládu v extralize. Dva budějovičtí
hráči – blokař Radek Mach a nahrávač Petr Zapletal – si v těchto dnech plní své reprezentační povinnosti pod dohledem tre-
néra Jihostroje a zároveň reprezentace Jana Svobody. Český výběr nyní v Tours bojuje o postup na olympiádu. 28. listopadu

se pak trenér i oba hráči opět připojí k tý-
mu českého mistra. Další část extraligy Ji-
hočeši zahájí 1. prosince zápasem na pa-
lubovce Brna, o dva dny později přivítají
v domácím prostředí Ústí nad Labem.
8. prosince pak sehrají utkání v Benátkách
nad Jizerou a o pět dní později se vydají
na sever Moravy do Havířova. Volejbaloví
příznivci se již nyní těší také na další utká-
ní Ligy mistrů. 13. prosince se Jihostroj na
domácí palubovce pokusí zopakovat sen -
zační výsledek z italského Cunea. Tento-
krát proti německému klubu Unterhaching.
21. prosince sehrají odvetu v Německu. 

Jiří Vykoukal i přes jednání
s Budějovicemi míří do Plzně
Zkušený obránce Jiří Vykoukal na konci loňské sezony půso-
bil v HC Mountfield. S Josefem Zajícem, sportovním mana-
žerem klubu, existovala úmluva o jeho eventuálním návratu
do týmu také v letošním závěru sezony. V okamžiku, kdy Jiří
Vykoukal oznámil svůj záměr pokračovat v kariéře, byli Jiho-
češi jako první, kdo s ním vedl jednání. Mezi hráčem a klu-
bem byly dohodnuty podmínky smlouvy, ale Jiří Vykoukal
velmi citlivě zareagoval na vedoucí postavení HC Mountfield
v extralize a rozhodl se zamířit do jiného klubu. „Důvodem je
respektování skladby mužstva v probíhající sezoně, a jelikož
Jiří Vykoukal nechtěl nastoupit do prvního týmu extraligy,
kterým HC Mountfield byl v době jednání, rozhodl se zvolit
jiný tým. Hráč si totiž uvědomuje, jak komplikovaný by
mohl být jeho vstup do kabiny již zaběhnutého muž-
stva,“ uvedl sportovní manažer českobudějovického
klubu Josef Zajíc. „Jednání mezi námi a Jiřím Vykouka-
lem byla vedena velice korektně a přejeme mu
hodně štěstí v další kariéře,“ doplnil Zajíc.

Změna pořadatelství zápasů se Zlínem
Pro dva nadcházející zápasy HC Mountfield – PSG Zlín se mění pořadatelství. Domácí utkání Jihočechů se Zlínem se
tak uskuteční v neděli 27. 11. od 17.00 hod. v Budvar Aréně. V pátek 13. 1. 2011 se naopak bude hrát vzájemný zápas
na Zimním stadionu Luďka Čajky. Důvodem změny je pořádání jiné kulturně-společenské akce v původním termínu na
zlínském stadionu.
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Máte za sebou bohatou
házenkářskou minulost. Kdo
Vás k tomuto sportu přivedl?
Kdysi dávno mě k házené odlákali
z vybíjené. Po jednom školním turnaji
za rodiči přišla paní učitelka s tím, že
mám v ruce lidově řečeno velkou rá-
nu a měla bych zkusit házenou. Rodi-
če z toho zprvu nebyli nadšení, jezdit
na Slavii přes celou Prahu jim přišlo
náročné, navíc jsem pro tento sport
neměla žádné genetické vlohy. Nako-
nec se ale házená ukázala jako dob-
rá volba. Hrála jsem od 7. třídy až do
přibližně 22 let. 

Zahrála jste si i nejvyšší
českou házenkářskou soutěž?
Působení ve špičkovém klubu bylo
fantastické. Díky skvělému týmu jsem
si užila několik titulů mistryň republi-
ky. Od patnácti let jsem dostávala
i pozvánky do juniorských reprezen-
tačních výběrů. 

Zkušenosti z Vaší sportovní kariéry nyní
předáváte svým svěřencům v Lokomotivě…
Na začátku jsem byla pouze maminka v publiku, která do-
provází své ratolesti. Neměla jsem v plánu se do trénování
nechat vtáhnout. Ale vždycky jsem se z hlediště až přespří-
liš ozývala, nechala jsem se unést atmosférou, radila jsem
a povzbuzovala. Nakonec to dopadlo tak, že jsem sestoupila
ty schody dolů a začala trénovat. 

Jako trenérka se nyní spolupodílíte 
na vedení více družstev… 
Společně se svou asistentkou Andreou Kneiflovou trénuje-
me minižáky, minižačky a mladší žákyně. Minižáci, děvčata
i chlapci hrají velmi dobře, naše mladší žákyně loni historic-
ky poprvé v rámci českobudějovické házené usilovaly o zisk
titulu mistra České republiky.

Dokážete říct, jaký jste kouč?
Trénování hrozně prožívám. Myslím si, že jsem trenér pří-
sný, ale zároveň děti dokážu ocenit. 
Trénuji intuitivně, tak jak mám ten software nahraný ze Sla-
vie. Často na to období vzpomínám, i děti rády poslouchají
vyprávění o Slavii. Měla jsem štěstí na fantastického trenéra,
pana Karla Dlouhého. Šel s námi od mladších až po nejstar-
ší kategorie, nepřetržitě si pro to doplňoval vzdělání. Do-
ufám, že se mi daří věrně kopírovat jeho přístup. 

Práce s dětmi je jistě náročná 
i z hlediska psychologie…
Snažím se pracovat s tím, co v dětech je, podtrhnout kaž-
dou jejich kvalitu. Je ale důležité říct, že nejsme zájmový
kroužek. Děti chtějí vyhrávat, neumí jen tak hrát a nezabojo-
vat o vítězství. Já netvrdím, že občas nějaký svěřenec ne-
skončil, protože neunesl výtky v šatně pro své chyby ode
mě nebo od dětí samotných. Pak to ovšem není dítě pro ta-

Svěřenci Lokomotivy ČB 
dělají trenérce Vendule Scheichlové radost 
Krásnou, čistou a pohlednou házenou předvádějí již několik sezon svěřenci tre-
nérky Venduly Scheichlové. „Musím je opravdu moc pochválit. Daří se jim chytrá
hra, používají nacvičené signály, vědí o sobě,“ říká bývalá házenkářka pražské
Slavie. Na trenérskou lavičku ji přivedly děti. „Vůbec jsem nevěděla, že se v Budě-
jovicích házená také hraje, a to s poměrně dlouhou tradicí,“ vysvětluje trenérka.
„Pak přišel kamarád mého syna ze školky s tím, že hraje házenou. Šli jsme se do
haly podívat a syn pak začal hrát,“ vzpomíná Scheichlová.
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kový sport. Ať zvolí individuální sport nebo sportovní hry ve
škole, je dobré, aby se děti hýbaly. Děti na Lokotce chtějí být
úspěšné, mít výsledky a já se jim v tom snažím pomáhat. 

O házené se často mluví jako 
o hodně tvrdém sportu, souhlasíte s tím?
Je to pravda, ale na druhou stranu nesmí být používány ne-
čisté zákroky, to se mi jako trenérce nelíbí, neboť to není
nutné. Není to záludný nebo nebezpečný sport. Paradoxně
pro výbornou atleticko-gymnastickou průpravu bývá právě
při házené minimum zranění.

Házená zřejmě není finančně náročný sport…
Pokud mohu porovnat s tím, co jsem slyšela od rodičů fotba-
listů nebo hokejistů, jsme stále hluboko pod průměrem. Vím,
že existují týmy, které zároveň s členstvím přijdou s požadav-
kem identické teplákové soupravy a dalších věcí, které rodiče
musí nakoupit. To u nás nehrozí. Platí se 1 500 korun jako
půlroční příspěvek. Pak už děti neplatí nic. Maximálně pokud
stojíme o nějaký turnaj s vynikající pověstí a kvalitním obsa-
zením a vyjíždíme někam dál, tak si připlácí na dopravu. 

V Budějovicích máte příjemné 
zázemí v suchovrbenské hale...
Hala Lokomotivy je velké plus. V tomto směru máme napro-
sto báječné zázemí, nic nám zde nechybí. Přestože někdy
naříkám, že máme trénink jen dvakrát v týdnu 90 minut
a nemáme dny a časy na výběr, protože hala samozřejmě
aby si na sebe vydělala, musí být otevřená i dalším lidem,
tak málokteré děti tohoto věku mohou trénovat v hale správ-
ných házenkářských rozměrů. Máme tady lepší podmínky,
než jaké jsem měla já v jejich věku v pražské Slavii.

Trénujete obě své děti, 
jak se daří skloubit post trenéra a rodiče?
Samozřejmě je to tu a tam problém a zaskřípe to. Občas je
to na hraně, kdy ještě je ten pokyn od mamky a kdy od tre-
nérky. Ale myslím si, že obě děti se pro ten sport narodily,
jsou velmi talentované, a to samozřejmě také usnadní situ-
aci. Nemusím je tak často kárat. Naučily se cítit, kdy jsou na
hřišti, a ne doma v kuchyni. Děti si toho, že trénuji, strašně
považují a snaží se. Koneckonců i má asistentka je mamin-
ka jedné z hráček.

Máte za sebou první zápasy nové sezony, 
jaké jsou pro letošní rok Vaše cíle?
Vždy se snažím děti motivovat, je vidět, že pak za tím jdou
a snaží se. V letošním roce bych větším děvčatům přála ob-
hájit úspěch z loňska a dostat se znovu na mistrovství repu-
bliky, ale vím, že to budeme mít těžké. Ročník 1998 již do
kategorie mladších žákyň nepatří, čímž nastal odliv více než
poloviny hráček, zůstalo mi děvčat pět, nastupovat však mu-
sí v sedmi. Máme dvě zcela nová děvčata, která jistě v bu-
doucnu budou výborné házenkářky, ale nyní se snaží spolu-
hráčkám maximálně pomoci v obraně, pro útok zatím nema-
jí zkušenosti. U malých dětí je to podobné, zejména malí
kluci potřebují motivaci. Řekla jsem jim tedy, že chci medaili.
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Nový projekt rodinné zábavy v krajském městě přivedli na
svět Petra a Michal Lojkovi. „Máme malou dceru a zjistili
jsme, že zde chybí zajímavé vyžití pro dospělé a děti dohro-
mady v době, kdy už není teplo na koupání, ale zároveň ješ-
tě není sníh na lyžování,“ vysvětluje majitel. Smyslem kryté-
ho hřiště prý je, aby v Hopsáriu, jehož kapacita je až čtyři
sta lidí, mohly aktivně trávit čas celé rodiny. Lojka se svou
manželkou začali na projektu pracovat loni v létě. Inspiraci
hledali v zahraničí, především v Německu a Nizozemsku.
„Navštívili jsme řadu takových hřišť a snažili se z toho čerpat
nápady pro Hopsárium,“ řekl Lojka s tím, že náklady na vy-
budování areálu přesáhly deset milionů korun.
„Zaujala nás průmyslová hala s vysokým stropem ve Vrben-
ské ulici, takže se sem například bez problémů vejde osm
metrů vysoká věž,“ popisuje dál Michal Lojka. Věž vede díky
ilustracím na stěnách z mořského dna až do vesmíru. Jsou
na ní skluzavky, střílecí děla na pěnové kuličky, lezecké stě-
ny i různé další překážky na překonávání. Lidé jsou jištěni
sítěmi. Všechny atrakce jsou vyrobeny na míru převážně
v Německu a Holandsku a splňují nejpřísnější evropské nor-
my. V hale nechybí ani snowglider, tedy jízda z kopce na na-
fukovacích kruzích, loď pohybující se na vlnách, maxitram-

políny, hrací plocha pro míčové hry i velké dopravní hřiště
s čerpací stanicí, semafory, dopravními značkami a šlapací-
mi auty pro děti i jejich rodiče. Nejoblíbenější atrakcí bude
podle odhadů provozovatelů právě prolézací věž. Začíná na
pomyslném mořském dně a končí až v místech připomínají-
cích vesmír. Menší návštěvníky bude patrně lákat i velké do-
pravní hřiště s čerpací stanicí, semafory a značkami. Nej-
mladší hosté Hopsária mohou na dopravní hřiště vyrazit šla-
pacími auty. „V zahraničí mají autíčka poháněná elektřinou.
Ale my jsme chtěli, aby se tu děti i trochu unavily. Proto jsme
zvolili šlapací modely,“ řekl Lojka „Nosnost je do 150 kilogra-
mů, takže se mohou svézt i dospělí,“ říká Lojka. Petra Lojko-
vá věří, že si Hopsárium oblíbí také maminky s batolaty.
Svět pro batolata je ohrazený a bezpečný. „Navíc si mamin-
ky i s dětmi mezi hrou mohou dát občerstvení, které bude
připravené vždy z čerstvých surovin. Chybět nebudou ani
teplá jídla,“ uvedla Lojková.
Hopsárium bude pro veřejnost otevřeno denně od pondělí
do pátku od 14 do 19 hodin, v sobotu, v neděli a o svátcích
od 10 do 19 hodin. Provozovatelé počítají také s pořádáním
teambuldingových akcí, většina atrakcí je totiž konstruována
tak, aby na ně mohli i dospělí. Podobné hřiště je v Česku
zatím pouze v Praze, Brně a Zlíně.

Trampolíny, skluzavky, lezecká stěna
nebo dopravní hřiště, kde mohou jez-
dit i dospělí. Tyto a další atrakce nabí-
zí českobudějovické Hopsárium. No-
vé dětské hřiště na ploše 2 000 m2

otevřelo své brány 4. listopadu.

Hopsárium
– adrenalin pro
děti i dospělé
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Na hlasování se poprvé v historii Czech Bar Awards nepodí-
lela veřejnost. Výsledky jsou tedy výhradní volbou odborníků
a profesionálů gastronomického průmyslu, z nichž byla se-
stavena více než šedesátičlenná Bar Awards Academy. „Ka-
tegorie Nejlepší klub je vyhrazena pro kluby, hudební kluby
všech žánrů, taneční kluby, diskotéky apod. v České republi-
ce s určitým programem a pevným barem,“ vysvětlil Řehoř.

Hodnotila se především cel-
ková úroveň podniku, origi-
nalita, kvalita služeb, profesi-

onalita, znalosti a doved-
nosti personálu, nabídka,
interiér a atmosféra. Partne-
rem kategorie Nejlepší klub byl vybrán Fernet Stock Z Ge-
neration. Paradox tak získal poukaz na odběr zboží v hod-
notě 10 000 Kč. „Moc děkujeme,“ vzkazuje Řehoř.

Akademici Paradox podrobili přísnému
hodnocení. Obstál.
Model odborné akademie se osvědčil například u Bar
Awards v Německu. Gastronomický odborník nahlíží na
mnohá kritéria s větší přísností a z více úhlů než běžný
host. Týká se to například správnosti přípravy, dodržení po-
stupu nebo skladby ingrediencí použitých pro daný drink,
což laik nemusí vždy znát.
Do jednotlivých kategorií navrhl každý z akademiků pět podni-
ků, které podle jeho názoru nejlépe splňují předem stanovená
kritéria a zasluhují si pozornost. Pět nejčastěji jmenovaných
spolu s šestým, vybraným zástupci časopisu Barlife, postoupi-
lo o krůček blíž k vítězství ve své skupině. V průběhu října pak

zástupci odborné poroty navštívili všech třicet fi-
nalistů osobně a prověřili je dle 27 přísných krité-
rií. Ve svém hodnocení zohlednili prostředí. Zají-
mala je například čistota baru, kávovaru, stolů,
sklenic i podlah a toalet. Přísnému zkoumání po-
drobili také personál podniků. Rozhodoval vzhled
uniformy, přátelské jednání, zručnost při přípravě
i znalost nabízeného sortimentu. Body navíc moh-
li získat díky profesionální komunikaci. Hodnotilo
se navázání kontaktu, aktivní nabídka, průběh vy-
účtování. Akademiky zajímal i výsledný produkt,

tedy vzhled a přehlednost menu, vzhled a chuť objednaného
nápoje, originalita nabídky a další aspekty.
Porota následně rozdala bod a po konečném součtu byl
v pondělí 31. října letošní ročník Czech Bar Awards završen
slavnostním vyhlášením vítězů. 

V Budějovicích 
JE NEJLEPŠÍ KLUB V ČESKÉ REPUBLICE
Největší čtvercové náměstí, nejkrásnější Češka pro rok 2011 a nyní také nejlepší
klub v České republice. Obyvatelé krajské metropole se tak mohou pyšnit dalším
přívlastkem nej. Českobudějovický Dance bar PARADOX totiž obsadil první místo
v soutěži BAR AWARDS 2011 a zvítězil v obrovské konkurenci prestižních praž-
ských klubů. „Ohromně si ocenění vážíme, děkujeme všem, kteří na něm mají zá-
sluhu, a především našim milým hostům za obrovskou podporu a přízeň,“ řekl
majitel klubu Miroslav Řehoř. 

Nejlepší café bar/kavárna 
Coffee Můj šálek kávy,
Praha

Nejlepší cocktail bar
Bugsy's Bar, Praha 
(v této kategorii byla nominována
i českobudějovická Žlutá ponorka
mezi 6 nejlepších cocktail barů
v ČR jako jediný mimopražský bar!)

Nejlepší hotelový bar

Barego, Praha

Nejlepší pub / pivní bar partner

Pivovarský klub, Praha

Nejlepší klub

Dance bar Paradox,
České Budějovice

Nejlepšími podniky v České republice 
v jednotlivých kategoriích se pro rok 2011 staly
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Šanghajské krevety se smaženou rýží
INGREDIENCE: 500 g čerstvých
nebo mražených syrových krevet
• 1 lžička kukuřičného škrobu 
• sůl • 1 bílek • bílý pepř 
• olivový olej • dva šálky 
studené vařené rýže • 1/2 šálku
mražené orientální zeleniny 
• zelená cibulka

POSTUP: Z krevet odstraníme hla-
vičku i krunýř a vyhodíme žíly (to
černé). Dobře je omyjeme a dáme do mísy. Přidáme kukuřičný škrob, sůl, bílýpepř, bílek a lžičku oleje. Smícháme a necháme stát 5 minut. Na rozpálenou pá-nev dáme olivový olej, přidáme krevety a smažíme asi 3 minuty dozlatova z oboustran. Krevety vyndáme. Do pánve znovu přilijeme olivový olej a přidáme stude-nou rýži a osmažíme ji. Pak přidáme mraženou zeleninu a malé množství sójovéomáčky. Po cca 3 min. přidáme restované krevety a nasekanou zelenou cibulku.

Ostrá kyselá polévka
INGREDIENCE: 250 g vepřového masa 
• 75 g dlouhozrnné rýže • 1,5 l slepičího vývaru• 4 hlívy • 1 malá konzerva bambusových výhonků • 1 mrkev • 1 lžička čerstvého zázvoru• 1 polévková lžíce škrobové moučky • 1 vejce • 1 polévková lžíce octa • na špičku nože černého a kayenského pepře • 2 lžičky sezamového oleje • 2 jarní cibulky

POSTUP: Vepřové maso vložíme do vařící, mírně osolené vody, vaříme 30 mi-nut. Rýži uvaříme ve 3/8 l osolené vody. Slepičí vývar odmastíme a v hrnci přive-deme k varu. Houby s bambusovým výhonkem rozsekáme. Vepřové maso vy-jmeme z vývaru a rozsekáme nadrobno. Houby s bambusovými výhonky, ma-sem, mrkví, rýží a zázvorem dáme do vřícího slepičího vývaru. Snížíme teplotu.Škrobovou moučku smícháme s trochou studené vody a zahustíme jí mírně vřícívývar; za stálého míchání necháme vařit tak dlouho, až je polévka znovu čirá.Vejce rozkvedláme a nalijeme do polévky. Hrnec odstavíme ze sporáku. Polévkuokořeníme octem, černým a kayenským pepřem a přidáme olej. Nakonec rozse-káme jarní cibulku a vmícháme ji do polévky. 

Recepty22

Vzpomínky
na Čínu

Čínské koláčky štěstí
Sušenky „Štěstí“, podle originálního re-ceptu, obsahují malé ceduličky s milýmiprůpovídkami (přáníčky).

INGREDIENCE: 40 g másla • 3 bílky • sůl  • 60 g moučkového cukru • 60 g mouky 

POSTUP: Nejdříve si
 připravíme cedulky:

napíšeme text v co
nejmenším formátu.
Pro přípravu těsta si
rozpustíme máslo
v hrnci a odložíme je
bokem. Bílky lehce

našleháme, ale dáme
si pozor, aby nám nevznikltuhý sníh. Přimícháme špetku soli a mouč-kový cukr. Nakonec opatrně vmíchámemouku a rozpuštěné máslo. Ještě jednoukrátce promícháme. Troubu předehřejemena 180 °C. Z pečicího papíru vystřihneme3 kolečka o průměru 8 cm. Kolečka položí-me na plech. Na každé poklademe vrcho-vatou lžičku těsta a uhladíme tak, aby su-šenka měla velikost kolečka. Nepečme na-jednou více než 3 sušenky, protožesušenky „Štěstí“ se musejí tvarovat ještěhorké – jinak by se polámaly! Pečeme asi5 minut při střední teplotě, až okraje lehcezhnědnou. Sundáme z plechu, do středupoložíme zvrásněné ceduličky a sušenkypřeložíme do půlkruhu. Okraje pevně stisk-neme a sušenky ohneme přes okraj skleni-ce, aby získaly ohyb. Necháme vychladitna mřížce. Čínské sušenky sušíme na
vzduchu, až ztvrdnou.

Teprve pak je uloží-
me do připravené
dózy.

Hovězí maso s bambusovými výhonky
INGREDIENCE: 400 g hovězí svíčkové • 2 jarní cibulky • 2 paprikové lusky • 1 malá konzerva bambusových výhonků • 4 polévkové lžíce oleje • 1 stroužek česneku • 1 lžíce kečupu • 4 polévkové lžíce sójové omáčky • ½ lžičky soli a kayenského pepře • 1/8 l slepičího vývaru • 2 lžičky čerstvě nasekaných listů koriandru

POSTUP: Maso nakrájíme na drobné proužky. Jarní cibulky rozsekáme na-drobno. Paprikové lusky nakrájíme na proužky. Bambusové výhonky necháme oka-pat a také nakrájíme nadrobno. Olej rozpálíme ve woku nebo ve velké pánvi a cibul-ku na něm necháme zesklovatět. Maso postupně ve 2–3 porcích přidáváme do wo-ku a velmi zprudka za stálého míchání 1–2 minuty opékáme dohněda. Proužkymasa vyjememe z pánve a udržujeme teplé. Paprikové lusky a bambusové vý-honky vmícháme do zbylého oleje a opékáme 2–3 minuty. Stroužky česnekuoloupeme a prolisujeme do oleje. Zeleninu okořeníme kečupem, sójovouomáčkou, solí a kayenským pepřem a vše opékáme další 2 minuty. Přidámeproužky masa a slepičí vývar a pokrm ještě jednou 1–2 minuty prohřejeme. Po-dáváme posypané čerstvým koriandrem. 
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1 5 2
4 2 8 1

3 6 2
8 7

3 9 6 1
6 8
7 6 3

1 3 5 7
4 2 6

7 4 2
2 4 6 3 9

9
4 7

3 6 1
8 1

4 2
9 2 6 5
3 8

8 3 4
9 2 3 7

3
4 2 1

7 1 8 2
5 7 4

2
5 6 7 9

1 7 3

2
2 9 5
9 1 5 4

7 1 2 9
9 5 7

1 3 8 2
3 5 4 7

6 1 3
4

6 3 1
1 2

3 7 5 8
8 5

2 6 9
9 3

1 4
4 2 9 3

5

3 7 8
5 6 4

4 7
4 1

6 2 1 4 9
8 1

6 9
8 3 7

8 6 2

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



Marlene Dietrichová (1901–1992); německo-americká 
herečka a šansoniérka. Řekla: „...“ (dokončení v tajence)

1 Vozkův povel
2 Vír
3 Spojené národy
4 Čarodějka
5 Laciná ozdoba
6 Sešup
7 Název značky litru
8 Výbor
9 Sbohem (obec.)

10 Český dramatik
11 Součást povozu
12 Podrobná
13 Jednotka hmotnosti
14 Vychutnat
15 Zářez
16 Slanina / Lazar
17 Egyptský bůh / 

Arab. muž. jméno
18 Zde / Hordubalův čeledín
19 1. část tajenky
20 Citoslovce zavýsknutí
21 Arab / Zkušený člověk
22 E-pošta / Psychický tlak
23 Vlastní lesní zvěři / 

Královské symboly
24 Srdce zvonice
25 Anglicky vepř / Oslovení kněze
26 Nevlídné / Zlom
27 Oddán / Španělsky účtovat
28 Lit. a film. postava
29 Sťatý český pán / Renesance
30 Trety / Bulharské pohoří
31 Oráč
32 Severoitalské město
33 2. část tajenky
34 Smyčky
35 Cizí muž. jméno / 

Vydávat zvuk hodin
36 Kulatá / Tlustý
37 Latinská předložka / 

Trumf v bridži
38 Počítačová síť
39 Usazenina / Vilka
40 Slezská řeka / Bicepsy
41 Výrobce graf. karet do PC / 

Lákadlo
42 Německý souhlas
43 Blb / Mořský pták
44 Sloupová síň / Pálit
45 Plátěné přístřeší / Klasik sci-fi
46 3. část tajenky
47 Hliník
48 Německý spisovatel / Trýzeň
49 Dvorany / Příjemná
50 Boxer. úder / Bezhrbý velbloud
51 Sever. paroháč
52 Číslovka
53 Stařec / Praž. stav. obnova
54 Nevelký / Trs
55 Národ / Hala
56 Slov. předložka / Bibl. postava
57 Vyfouklé vejce
58 Zázraky / Olymp. hry
59 Samuel / Stát. podnik
60 Tenis. úder / Španěl. souhlas
61 Kaz ve dřevě
62 Králové vzduchu
63 4. část tajenky
64 Ta
65 Pazneht
66 Plout

67 ATI; cobrar; Karam; Manya; 
Otta; Tras; Sot; Cety

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 10/2011

Správné řešení křížovky z čísla 10/2011: ...krása všechno urychluje zhruba o patnáct dní.

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


