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Milí čtenáři,

i když to tak při pohledu z okna nevypadá, Váno-

ce již klepou na dveře. Ačkoli to mají být svátky

klidu a míru, v nákupních centrech zuří nelítost-

ný boj. O zákazníky, o nejlevnější a zároveň nej-

hezčí dárky, o místo ve frontě u pokladny. Kam

ale všichni spěcháme? Nakupujeme hromady

dárků, ale opravdu je potřebujeme? Neudělali

bychom svým blízkým větší radost tím, kdyby-

chom si na ně našli čas a strávili s nimi hezké

chvíle? Nejsem jiná, přiznávám. Sama často ří-

kám, co všechno potřebuji, ale ve skutečnosti to

znamená, že ty věci chci. A to je obrovský rozdíl,

nemyslíte? Co si tedy letos místo obvyklých no-

voročních předsevzetí a slibů, které stejně nako-

nec vyjdou naprázdno, dát jedno opravdu smys-

luplné? Možná je načase přestat hromadit věci,

o kterých si myslíme, že je potřebujeme, a zamě-

řit se na věci, bez kterých bychom se opravdu

neobešli. A které to jsou? Každý máme tenhle

žebříček nastavený jinak. Ale zdraví, láska

a dobré vztahy s lidmi, na kterých nám záleží, by

určitě v našem seznamu chybět neměly. Ty totiž

potřebujeme, ale za peníze se koupit nedají. 

Krásné Vánoce a těším se na vás, 

naši milí čtenáři, v příštím roce!
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V parku v Dukelské

ulici vyrostly
hliníkové stromky
Makety deseti hliníkových stromů v parku naproti zá-
kladní škole v Dukelské ulici mají podpořit recyklaci
a třídění. V korunách stromků budou plakátky s infor-
macemi o třídění odpadů. V recyklační aleji už jsou na-
instalované kontejnery na tříděný odpad a také lavičky
z recyklovaného materiálu. „Využíváme další možnosti
osvěty, která poutavou formou ukáže především dě-
tem, co se děje s odpadem po jeho odhození, kdy je-
ho cesta k recyklaci teprve začíná,“ poznamenal ná-
městek primátora Kamil Calta. Výstavba vůbec první
recyklační aleje v České republice začala loni v září
a je postupně doplňována o nové komponenty. „V mi-
nulém roce jsme sem umístili dvacet laviček z recyklo-
vaného plastu a betonu, letos se k nim přidal dětský
vláček s vagonky a sedm nástěnek. V aleji stojí i spe-
ciální kontejnery na tříděný odpad s průzory. Lidé tak
mohou sledovat, jak se postupně plní. Čtyři základní
kontejnery na plast, papír, bílé a barevné sklo letos
doplnila sběrná nádoba na kov,“ popisuje Aleš Mikšát-
ko z odboru správy veřejných statků.

Absolventi VŠTE dostávají
dvojjazyčný diplom
Lepší uplatnění absolventů nebo možnosti studia v zahra-
ničí. To si slibuje vedení Vysoké školy technické a ekono-
mické v Českých Budějovicích od certifikátu Evropské ko-
mise v Bruselu.
Absolventi Vysoké školy technické a ekonomické v Če-
ských Budějovicích nyní mají větší možnost uspět se svým
vysokoškolským diplomem při hledání práce nebo při po-
kračování ve studiu v zahraničí. Umožňuje jim to certifikát
Diploma Supplement Label, který VŠTE získala od Výkon-
né agentury Evropské komise v Bruselu. Dvojjazyčný če-
sko-anglický dokument, vydávaný jako dodatek k diplomu,
získají všichni absolventi bakalářského studia VŠTE. „Jeho
smyslem je poskytnout odpovídající množství nezávislých
údajů pro zlepšení mezinárodní průhlednosti a spravedli-
vosti akademického a profesního vzdělání,“ vysvětluje pro-
rektorka Lenka Hrušková. Text obsahuje totožnost držitele
kvalifikace a dosažené studijní výsledky. Informuje také
o obsahu studia, o úrovni a postavení absolvovaných stu-
dijních programů. Dokument má zároveň i řadu ochran-
ných prvků, které mají zamezit jeho zneužití. VŠTE je nej-
mladší veřejnou vysokou školu v Česku. Letos na ní studu-
je přes tři tisíce studentů. Oproti loňskému akademickému
roku je to zhruba o 900 víc.

Českobudějovická radnice hledá nového ředitele
Centra sociálních služeb Staroměstská
Výběrové řízení na ředitele Centra sociálních služeb Staroměstská tento měsíc vypsala českobudějovická radnice. Radní to-
tiž začátkem listopadu odvolali bývalou ředitelku Ivu Jirovskou. Dočasně teď organizaci vede ředitel Domova pro seniory Máj
Pavel Janda. „Budeme požadovat praxi v oboru, který se týká takovéhoto zařízení, a také praxi v řídící funkci. Z kvalifikač-
ních předpokladů budeme požadovat vysokoškolské vzdělání sociálního, právního, zdravotnického, popřípadě ekonomického
směru,“ uvedl ke kvalifikaci nového ředitele náměstek primátora Petr Podhola. Důvodem odvolání bývalé ředitelky Centra so-
ciálních služeb Staroměstská v Českých Budějovicích byly chyby v hospodaření. Rozpočtový výhled na tento rok byl podle
radnice silně nadhodnocený a Centru na konci roku bude chybět oproti plánu několik milionů korun. 
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Představitelé národních leteckých úřadů
se sešli na Letišti České Budějovice
15. a 16. listopadu se na Letišti České Budějovice uskutečnilo pra-
covní setkání představitelů národních leteckých úřadů České repu-
bliky, Slovenska a Polska. Úřad pro civilní letectví České republiky,
který dvoudenní schůzku inicioval, si záměrně vybral pro jednání se
svými kolegy ze sousedních zemí Letiště České Budějovice jako
příklad zdařilé přeměny vojenského letiště na civilní letecký přístav. 
Hosté měli možnost důkladně se seznámit s rozvojovými plány le-
tiště, prohlédnout si areál, zhodnotit současný provoz, včetně jeho
technického zajištění. Na základě svých zkušeností s přerodem vo-
jenských letišť na provoz civilní velmi ocenili vývoj Letiště České
Budějovice, rozumné ambice společnosti a reálné plány. Vyzdvihli
pak podporu, které se projektu dostává ze strany regionální politic-
ké reprezentace, jež si je velmi dobře vědoma pozitivního vlivu le-
tiště na ekonomický rozvoj regionu. „Velmi si vážím toho, že Úřad
pro civilní letectví si jako příkladnou přeměnu z vojenského na civil-
ní provoz vybral právě naše letiště, aby nás představil svým kole-
gům. Snažili jsme se být vlídnými a pozornými hostiteli a prestižní
návštěvě jsme představili nejen letiště, ale s radostí jsme se pochlu-
bili i krásou Českých Budějovic,“ doplnil ředitel společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., Ing. Ladislav Ondřich. 
Úřad pro civilní letectví je úřad ustanovený státem ve shodě s Chicagskou úmluvou o civilním letectví (ICAO), který vyko-
nává dohled nad civilním letectvím nad územím České republiky, licencuje piloty a certifikuje letadla a letecká technická
zařízení. Generální ředitel úřadu Ing. Josef Rada je podřízen přímo ministru dopravy.
V roce 2005 společně založily Jihočeský kraj a statutární město České Budějovice společnost Jihočeské letiště České

Budějovice, a. s., s cílem vybudovat v bývalém vojenském
areálu mezinárodní regionální letiště. Letiště České Budějo-
vice je držitelem licence pro neveřejný mezinárodní provoz,
která umožňuje přijímat a odbavovat středně velká letadla,
stávající vybavení radiolokačními a radiotechnickými pro-
středky je dostačující jen pro lety za viditelnosti ve dne. Dí-
ky důkladné rekonstrukci a modernizaci areálu by se Letiště
České Budějovice mělo stát standardním, přiměřeně vel-
kým regionálním leteckým přístavem, který bude denně
schopen odbavit deset středně velkých letadel typu Airbus
320 nebo Boeing 737. Jižní Čechy přiblíží světu a Jihočeši
odtud budou moci létat na dovolenou.

Jihočeská univerzita nezvolila nového rektora
Několik hodin trvala tříkolová tajná volba nového rektora Jihočeské univerzity. Hlasování však nepřineslo konečné rozhodnu-
tí. Žádný ze tří kandidátů totiž nezískal nadpoloviční většinu 23 hlasů, takže škola stále zůstává bez nejvyššího představitele.
Akademický senát již vyhlásil datum nových voleb. Konat se budou 12. ledna. O dva dny dříve, tedy 10. ledna, se kandidáti
na funkci rektora představí na veřejném shromáždění akademické obce a zaměstnanců univerzity. O nejvyšší akademickou
funkci se ucházeli tři profesoři. V prvním kole získal Libor Grubhoffer 18 hlasů, Tomáš Polívka 17 hlasů a Miloslav Šoch
9 hlasů. Do dalších kol postoupili jen dva nejúspěšnější, ke zvolení to ale nepomohlo. Ve druhém i třetím kole získal Grubhof-
fer 22 hlasů, Polívka 20 hlasů, dva senátoři se zdrželi hlasování, jeden se ze zasedání omluvil. „Tušil jsem, že to bude velmi
vyrovnané,“ poznamenal k výsledku voleb Libor Grubhoffer. Bezprostředně po volbě potvrdil, že bude kandidovat také v led-
nových volbách. „Do další volby určitě půjdu, protože mám velkou podporu lidí, kterých si vážím, a zklamal bych je,“ uvedl.
Naopak druhý z kandidátů, současný prorektor pro vědu a výzkum Tomáš Polívka, příště nejspíš kandidovat nebude. „Mys-
lím si, že to nemá smysl. Od ledna totiž přestává existovat Ústav fyzikální biologie a v Senátu bude zasedat o pět lidí méně.
A to jsou s největší pravděpodobností ti senátoři, kteří byli na mé straně. Těch pět hlasů mi bude chybět,“ řekl a dodal, že
současná situace škole neprospívá, protože se zase o něco prodlouží doba, kdy učitelé ani studenti pořádně nevědí, co je
čeká. Jihočeská univerzita je bez rektora od 30. srpna, kdy náhle zemřela Magdalena Hrabánková. Vedením školy je dočas-
ně pověřen Tomáš Polívka.

Účastníci konference...
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Nerudova ulice
SE PROPOJÍ 

s Pražskou třídou

Na jedné straně lepší dopravní obslužnost, na straně druhé hluk,
znečištěný vzduch a rušná ulice. Řidiče a obyvatele městské části
mezi centrem IGY a Strakonickou ulicí čekají v následujících týd-
nech změny. Nerudova ulice se podle záměrů radnice propojí
s Pražskou třídou a vytvoří nový výjezd z uzavřené oblasti. Vznikne
tak již třetí křižovatka. „Všechna dosavadní povolovací řízení prošla
v pořádku a veškeré studie k dopravě toto řešení doporučily,“ ko-
mentoval záměr českobudějovické radnice náměstek primátora Ka-
mil Calta. Plány města vycházejí také z faktu, že Nerudova ulice již
kdysi byla směrem do Pražské třídy průjezdná. 
„Pokud se tady v budoucnu objeví auta, je to konec dosud klidné ob-
lasti,“ říká Vanda Vargová, která bydlí nedaleko Staroměstského par-
ku. Proti propojení vystupovala také ekologická organizace Calla
s tím, že v těsné blízkosti nové křižovatky se nachází základní a ma-
teřská škola, a celý návrh označovala za krátkozraké a nekoncepční
řešení dopravy ve městě. Magistrát ale kritiku odmítá, propojení ulic
prý má místním obyvatelům pomoci. „Bude to výrazné zjednoduše-
ní, hlavně co se týká výjezdu z této lokality,“ uvedl náměstek primá-
tora Kamil Calta. Propojení ulic Nerudova a Pražská by podle sta-
vebního odboru magistrátu mělo odlehčit dopravě v ulicích U Trojice
a Neplachova, zkrátit trasy a zbytečné objíždění několika bloků i na-
bídnout alternativní výjezd z území. Křižovatka navíc již kdysi na
stejném místě byla, takže se jedná o obnovení původního napojení.
„Nemělo by to ani výrazně ovlivnit provoz na Pražské, protože se
neuvažuje o žádném odbočování přes dva pruhy,“ dodal Calta.

Problémy
s dluhy můžete
zkonzultovat
v nové poradně
Jihočeská rozvojová, o.p.s., přichází v předvá-
nočním čase s novou poradnou, která se bude
úzce zabývat dluhovou problematikou. Zkušení
poradci budou efektivně spolupracovat s klienty
při řešení osobního či rodinného zadlužení. 
„Poradnu Dluhový poradce otevíráme v reakci na
neustále stoupající poptávku po tomto druhu po-
radenství. Se současnou rostoucí zadlužeností
domácností či jednotlivců, nevýhodností půjček či
smluvních podmínek, častými otázkami ohledně
rozdělení dluhů v období rozvodu, druhotné pla-
tební neschopnosti z důvodu nevyplácení mzdy
atp. Poradci se v poslední době setkávají s klien-
ty, kteří si odbornou pomoc pro řešení dluhů za-
platili. Spolehli se tak, že jim poradce pomůže
dluhy splácet či vyplní správně návrh na povolení
oddlužení. Opak je pravdou. Nyní jsou ještě více
zadluženi, návrh na povolení oddlužení je jim
soudem vrácen kvůli zásadním chybám,“ uvedla
Miloslava Hanousková, odborná poradkyně. 
Dluhová poradna funguje za poplatek, cena po-
radenství je poloviční oproti částkám, které klienti
hradí v podobných poradnách. Kompletní servis
zahrnující při dostatečném množství osobních
konzultací precizní zmapování situace, detailní
propočty, postupné vyplnění návrhu a jeho pří-
loh, finální kompletaci a kontrolu bude klienta stát
přibližně 5 tisíc korun. Kvalitu poradenství garan-
tuje vysoká odbornost a dlouholetá praxe pra-
covníků, kteří se této činnosti dlouhodobě věnují.
Z takto získaných prostředků bude Jihočeská
rozvojová pomáhat hradit odborné sociální pora-
denství pro osoby v obtížné životní situaci ve své
Občanské poradně, která bude bezplatná.  
Pro efektivní řešení dluhové problematiky jed-
notlivce či rodiny sepíše poradce s klientem
smlouvu. Zde bude přesně vydefinována odpo-
vědnost poradny, předmět plnění, finanční pod-
mínky a garance. Nezbytnou součástí smluvního
ujednání bude i podmínka aktivního přístupu kli-
enta při spolupráci s dluhovým poradcem a do-
dání potřebných tiskopisů potřebných k efektiv-
nímu řešení situace. 
Bližší informace a více o možnostech, které po-
radna Dluhový poradce nabízí, klienti najdou na
webové adrese www.dluhovyporadce.cz, nebo
na telefonu 724 989 128 či na e-mailové adrese
poradce@dluhovyporadce.cz.

Zprávy z Českých Budějovic
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Prima se nás
chce zbavit,
stěžuje si RTA
Známá dvacetiminutovka regionálního zpravodajství
z jižních Čech možná od ledna zmizí z obrazovek.
Provozovatelé televize Prima, kam se televize RTA
připojuje, totiž kanál přeměňují na nový program Pri-
ma Family a regionální televizní agenturu v něm již
nechtějí. Zástupci RTA ale tvrdí, že tento krok je ne-
oprávněný. „Jsme přesvědčeni, že Prima nemá právo
se nás takto zbavit, protože když vznikala, tak se v li-
cenci zavázala poskytovat prostor regionálnímu vysí-
lání. A ta licence platí minimálně do roku 2018,“ uvedl
výkonný ředitel RTA Pavel Zuna.
Televize Prima, kdysi TV Premiéra, mohla v roce 1994
vytvořit celoplošný kanál z kmitočtů od počátku vyhra-
zených pro regionální vysílání. Na oplátku ale měla
pravidelně uvolňovat program krátké relaci RTA.
Zástupci Primy kritiku odmítají. „S tím, že kanál Prima
může skončit, museli v RTA vždy počítat, licenci lze
vrátit,” tvrdí ředitel FTV Prima Marek Singer. „Navíc
jsme RTA nabídli přesun na kanál Prima Love,“ vy-
světluje. To však vedení RTA nechce akceptovat. „Je
to odsunutí do méně vhodného a méně sledovaného
programu,“ tvrdí Zuna. 
Spor se nyní přesune ke státním institucím. RTA již
podala protest Radě pro rozhlasové a televizní vysílá-
ní, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a České-
mu telekomunikačnímu úřadu. Prima se brání dopi-
sem, ve kterém vysvětluje okolnosti situace.
Regionální vysílání začíná na Primě každý den
v 17.40 hodin. „Nabízíme jedinečné zpravodajství,
protože vysíláme výhradně pro lidi a o lidech z tohoto
kraje. Pak se o mnoha věcech, které se tu dějí, vůbec
nedozví,“ zdůraznil šéfredaktor redakce zpravodajství
RTA Petr Semecký.

Budějovická
POHOTOVOST
SE STĚHUJE
Až v lednu zamíříte na pohotovost, v budově záchranné
služby najdete zavřené dveře. Služba se stěhuje do nedale-
kého areálu nemocnice. Ordinace pro děti i ordinace v bu-
dově F dolního areálu budou mít vchod z ulice Generála
Svobody. 
Lékařská služba první pomoci totiž mění od nového roku
zřizovatele. Během posledních dvou let v rámci změn celo-
krajské koncepce provozování těchto služeb ve všech
okresních městech a v Českých Budějovicích se postupně
LSPP převádějí pod nemocnice. „Během vánočních svátků
a Nového roku, tedy až do 1. ledna 2012, bude lékařská po-
hotovost jako dosud v budově záchranné služby v ulici Bo-
ženy Němcové,“ upozornila mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Jihočeského kraje Petra Kafková s tím, že pro paci-
enty tento krok neznamená ani zásadní změnu ve způsobu
ošetření, ani v dostupnosti místa ordinace.
Zdravotníci budou sloužit ve všední dny vždy od 18 do 22

hodin. O víkendech a svátcích od 9 do
21 hodin. Během noci už lékaři po-
hotovost neslouží. „Tyto služby už
totiž zdravotní pojišťovny nehradí.
Pacienti se tak musí rozhodnout
včas, zda navštíví večer pohoto-

vost, nebo počkají do rána na
svého obvodního lékaře,“

vysvětlila Kafková.

POHOTOVOST 
O VÁNOCÍCH

23. 12. 18–22 hod.
24. 12. 9–15 hod.

25.–26. 12. 9–21 hod.
27.–31. 12. 18–22 hod.

1. 1. 2012 9–21 hod.

ZA ODPAD ZAPLATÍME 
v příštím roce stejnou částku
500 korun zaplatil letos každý obyvatel krajského města za svoz a likvidaci odpadu. Přitom v pře-
počtu na jednoho člověka vychází tato služba na 576 korun. Rozdíl doplácí městská kasa. V roce
2012 se pro Budějovické nic nezmění. 
Město za svoz a likvidaci odpadu v Českých Budějovicích dá každoročně přes 53 milionů korun,
od obyvatel přitom úředníci vyberou o 7 milionů méně. Strop na platbu za jednoho člověka totiž
určuje zákon. Hranice je 500 korun. „Když se částka 53 milionů přepočte na obyvatele hlášené
k trvalému pobytu na území města České Budějovice, vychází to 576 korun na jednoho obyvate-
le,“ uvedl primátor Juraj Thoma. To znamená, že rozdíl mezi pětistovkou a 576 korunami dorov-
nává rozpočet města, který s tím také počítá. Město se zároveň snaží podpořit větší separaci od-
padu ve městě. Podle společnosti Eko-Kom, která provozuje celorepublikový systém, který zajiš-
ťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu, mají Budějovice v tomto směru rezervy. 
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České Budějovice mají už měsíc svého
ministra. Poprvé v historii má jihočeská
metropole svého zástupce ve vládě.
Premiér Petr Nečas si jako ministra
průmyslu a obchodu do svého týmu
vybral předsedu jihočeských občan-
ských demokratů a vicehejtmana Jiho-
českého kraje Martina Kubu.

Pane ministře, jak jste zvládl 
první měsíc v nové funkci?
Musím říct, že mám za sebou asi nejnáročnější měsíc ve
svém životě. Agenda ministerstva průmyslu a obchodu je
poměrně rozsáhlá, finišují práce na státní energetické kon-
cepci a navíc se republika nenachází v optimální ekonomic-
ké době, takže je nutné urychleně se věnovat podpoře ex-
portu a pomoci českým podnikatelům. Zároveň jsem musel
řešit a předávat agendu krajskou, takže mám za sebou mě-
síc nepřetržité práce od rána do noci. Přiznávám, že už se
těším na vánoční svátky.

Váš nástup na ministerstvo zvedl vlnu emocí,
poslanec Doktor dokonce na protest proti tomu
opustil ODS…
Já už bych se k tomu nechtěl příliš vracet. V podstatě všech-
no jsem již k tomu řekl. Já jsem s ním mluvil dva dny před-
tím na sněmu, navzájem jsme se ujistili o podpoře a spolu-
práci, pokud si premiér jednoho z nás vybere. Ani náznak
nějakého nesouladu. Co udělal za dva dny, není chování
chlapa. Pokud měl nějaké výhrady, proč mi je neřekl do očí?
Navíc Michal Doktor nikdy nebyl reálným kandidátem na
 post ministra. O funkci si premiérovi řekl sám a poté celou
věc živil v médiích. Je to pro mě smutný příběh o neukoje-
ných osobních ambicích.

Na scénu se opět vrátilo téma kmotrů. 
Jak se vám žije s touhle nálepkou?
To je dobrá otázka. Určitě to není pro politika nic příjemné-
ho, ale čím více se to při každé příležitosti omílá, tím víc se
proti tomu dokážete obrnit. Ono to označení v čase už prak-
ticky ztratilo obsah a stalo se už jen nástrojem politického
boje. Dnes každý, kdo není někam zvolen, svede svůj ne-
úspěch na zákulisní hru nějakých nedefinovaných kmotrů
a namaluje si tím nad hlavu svatozář. A média tu hru hrají.
Určitě bude těžké se té nálepky zbavit, ale věřím, že to půj-
de. Naplno pracovat a mít výsledky, to je asi jediná cesta.

Vy jste hodně spojován s hlubockým místosta-
rostou Pavlem Dlouhým, který je právě za tako-
vého kmotra označován. Jaký je tedy jeho vliv?
Ptal jsem se novinářů v Praze, co si pod pojmem kmotr
vlastně představují? Většina z nich říká, je to někdo, kdo stojí
v pozadí a bez nějakého politického mandátu ovlivňuje dění.
A s tím by se asi dalo i souhlasit. Ale na druhou stranu to ne-
ní příklad Pavla Dlouhého. Ten je v politice dvacet let, pravi-
delně se svým jménem chodí do voleb a je v nich úspěšný.
Je dokonce členem výkonné rady ODS, tedy vrcholného or-
gánu strany, který volí delegáti kongresu tajnou volbou. Je
předsedou jihočeské agrární komory. Samozřejmě že díky
své angažovanosti má vliv, ale je to vliv legitimní. 

Martin Kuba
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S pojmem kmotr přišel v politice Mirek
Topolánek. Proč to vlastně udělal, když s tím má
vaše ODS takové problémy?
Já jsem přesvědčen, že ani Mirek tehdy netušil, co ten výrok
způsobí. Dokonce si vybavuji situaci, kdy jsem o něm slyšel
poprvé. Měli jsme spor o zákon o ochraně přírody, který vý-
znamně zasahoval do života na Šumavě, kterou Mirek Topo-
lánek vydal Martinu Bursíkovi a jeho ekologům na pokusy.
My jsme jako krajská ODS namítali, že ten zákon je špatný,
že jde proti Jihočechům, kteří tam žijí, proti našim voličům.
Ale on vůbec nebyl ochoten se s námi bavit. Na to jsme mu
řekli, že to tedy asi naši jihočeští poslanci nebudou moci
podpořit, a kmotrovské praktiky byly na světě. Ale s Mirkem
jsem na tohle téma zrovna nedávno mluvil, také si uvědo-
muje, že to nebylo šťastné. A na kongresu v tomhle smyslu
i mluvil. Jen škoda, že s tím vůbec začínal.

Jako ministr průmyslu máte na starosti
přípravu dostavby Temelína, která je pro
Budějovičáky a Jihočechy velmi důležitá. Jaké
budou vaše priority v tomto směru?
Dostavba Temelína bude jednou z nejvýznamnějších inves-
tic v historii naší republiky. Jako ministr vlády ČR budu určitě
prosazovat, aby se na pracích podílelo co nejvíce českých
firem. Jako Jihočech budu samozřejmě požadovat, aby do-
stavba Temelína přinesla maximum peněz na opravy silnic
kolem elektrárny a zlepšení infrastruktury vůbec. S tím sa-
mozřejmě souvisí i zrychlení dostavby dálnice D3.

Dálnice D3 je dlouhodobým problémem, který
se politikům nedaří řešit. Budete moci uplatnit
svůj ministerský vliv i v této otázce?
Musím říct, že poznávám, jaký je rozdíl, když o něčem jed-
náte z pozice regionálního politika a z pozice ministra. Ten
rozdíl je obrovský. Cítím se být Jihočechem a chci i jako mi-
nistr hájit zájmy regionu, protože navíc jsem přesvědčen, že
D3 je opravdu republikovou prioritou. Na téma D3 jsem se
v Praze již několikrát sešel s ministrem dopravy a myslím,
že budeme schopni nalézt cestu, jak výstavbu urychlit. Kole-
ga Dobeš sice preferuje metodu PPP, ke které já nemám
úplnou důvěru, ale v řadě dalších kroků společnou řeč nalé-
záme.

Vy teď jako ministr průmyslu máte pod sebou
ČEZ, České Budějovice tedy zajímá, 
co bude s projektem využití tepla z Temelína
pro vytápění domácností? 
Tady vás musím trochu poopravit. ČEZ funguje jako stan-
dardně řízená obchodní společnost s jasně daným vedením.
Ministerstvo průmyslu má nad ČEZem spíše odborný do-
hled, akcionářská práva státu, tedy rozhodovací pravomoci,
navíc drží ministerstvo financí. Řada lidí se v tom neorientu-
je a například pak vznikají hloupé až trapné výroky o tom,
kde se bude rozhodovat o dostavbě Temelína, které by
soud ně uvažujícího člověka snad ani nemohly napadnout.
Nicméně projekt určitě podporuji, ostatně jsme jej měli jako
ODS i ve volebním programu. S generálním ředitelem ČEZu
Danem Benešem jsme se shodli, že by stálo za to přípravu
tohoto projektu zintenzivnit.

V tom bude ale muset sehrát svou roli i město
České Budějovice, kde jste opozičním
zastupitelem. Zůstanete jím? 
Po dohodě s premiérem jsem musel rezignovat na mandát
zastupitele Jihočeského kraje, ale zastupitelem města zů -
stávám. I když už jsem zaznamenal, že vedení města hodlá
přesunout termíny jednání na středu, kdy tradičně zasedá
vláda. To je až úsměvné. Ale je to pro současnou radniční
koalici příznačné. Hlavně žádné konflikty, radši nebudeme
nic moc dělat, aby nám nikdo nemohl nic vyčítat, nebo aby-
chom, nedej bože, museli s někým vést debatu. 

A jak vůbec hodnotíte první rok ODS v opozici? 
Je to zajímavá zkušenost. Poučná. A věřím, že i pro občany
města. V dobré víře zvolili politiky, kteří se zaštiťovali trans-
parentností, bojem proti korupci a klientelismu. A jaká je ny-
ní realita, vidí všichni. Co za ten rok pro město udělali? Kro-
mě několika podezřelých výběrových řízení prakticky nic. 

Co tím máte na mysli?
Těch věcí je celá řada. Směrnici k veřejným zakázkám při-
pravovali neuvěřitelného půl roku, aby ji vzápětí museli kvůli
chybám hned opravovat. Doprava ve městě, kterou již třetí
funkční období řídí Juraj Thoma a Ivana Popelová, kolabuje
a kritizují je už i členové HOPB. Studentovi Kašpárkovi se
bez mrknutí oka vyplatí přes 200 tisíc za několik stránek stu-
die o kultuře naprosto zoufalé úrovně. Veřejná zakázka na
zateplení školy musela být po našich výtkách v zastupitel-
stvu opravena, protože kritéria byla evidentně diskriminační
a šitá na míru některým zájemcům. A do toho teď ještě ten
průšvih s azbestem, kdy nejméně jeden z náměstků primá-
tora o situaci věděl dávno předtím, a nedělo se nic. Vůbec
se nedivím rozhořčení rodičů dětí, které do té školy chodily.
Na jejich místě bych asi nejednal jinak. A tak bych mohl po-
kračovat donekonečna. 

Jistě, ale je třeba přiznat, že novému vedení jste
jako ODS pomohli na radnici sami…
Ano, to je pravda. Odvolání primátora na konci volebního
období bylo politicky nešťastné a nedokázali jsme je lidem
vysvětlit. Možná to v tehdejší atmosféře ani nešlo. Primátor
si zasloužil odvolání již dávno předtím, protože duo Thoma-
-Popelová, které na radnici reprezentovalo ODS, nedokáza-
lo město efektivně řídit. My jsme to věděli, ale neřešili jsme
to. Příliš dlouho jsme nad tím zavírali oči a nechtěli kritizovat
stranické kolegy. Pohár trpělivosti přetekl moc pozdě. Dnes
už je jasné více lidem, že tohle není pro České Budějovice
dobré řešení. 

Pane ministře, máme před sebou vánoční
svátky, jak je strávíte?
Poslední měsíc byl neuvěřitelně hektický, takže určitě je budu
chtít strávit s nejbližšími v rodinném kruhu. Neměl jsem na
ně ten poslední měsíc tolik času, takže se jim to budu snažit
vynahradit. Hlavně si budu chtít odpočinout od pracovního
nasazení, ale to už teď vím, že se mi úplně nepodaří. Na zá-
věr chci popřát všem Budějovičákům a všem čtenářům vaše-
ho časopisu klidné prožití vánočních svátků a do nového ro-
ku hodně zdraví a úspěchů. Nebude to jednoduchý rok.
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Trojice mladých lidí chce do areálu vnést život
Letní kino Háječek včetně bývalého K-centra by se podle je-
jich návrhu mělo změnit na multifunkční komplex s celoroč-
ním využitím. „Letní scéna by byla určená nejen pro promí-
tání filmů, ale i pro divadlo a koncerty. Z budovy K-centra by
vznikl hudební klub s celoročním provozem, počítáme
i s občerstvením, venkovním posezením nebo s nahrávacím
studiem,“ říká Jindřich Diviš. „Chceme vybudovat scénu, kde
se budou střídat koncerty, divadla a filmy. A celoročně pro-
vozovaný hudební klub v bývalém K-centru by projektu po-
skytl ekonomickou jistotu,“ vysvětluje Diviš. „Objekty se dají
využít ihned bez větší vstupní investice,“ říká Diviš s tím, že

projekt je připravený tak, aby byl ekonomicky soběstačný
a obešel se bez dotací města. „Potřebujeme aspoň desetile-
tý pronájem. Provoz budeme hradit ze vstupného, reklamy
a od dárců. V případě otevření nahrávacího studia v objektu
K-centra už máme například slíbenou podporu na pořízení
aparatury,“ dodává Vladimír Matajs.

Alternativní dramaturgii by přivítala i organizátorka petice za
záchranu letního kina v Háječku Tereza Bílá. „Od 28. června
do 31. srpna jsem nasbírala 1 583 podpisů od lidí, jimž se
nelíbí, že se tady letos přestalo promítat. Petici jsem doruči-
la na radnici, nyní se jí budou zabývat,“ říká Bílá.

Bude v Háječku 
zase kino, nebo školka?
   Multifunkční scéna s celoročním využitím, nebo firemní školka společnosti E.ON?
Tento spor vede s budějovickou radnicí trojice mladých lidí. Žaneta Sýkorová, Vla-
dimír Matajs a Jindřich Diviš pracovali několik let v letním kině Háječek. Poté co
bylo jasné, že letní kino zůstane tento rok zavřené, začali přemýšlet, jak areál
v centru města využít. „Vidíme tady obrovský potenciál a máme jasnou představu
o tom, co by místo potřebovalo,“ říká bývalá pokladní kina Žaneta Sýkorová. 



Vedení města má jiné plány
Nápadu bývalých promítačů ale na budějovické radnici ne-
zatleskali. Vedení města má totiž s budovou bývalého kon-
taktního místa pro drogově závislé K-centra jiné plány. Lukra-
tivní prostor Háječku v blízkosti soutoku Malše s Vltavou už
totiž před časem náměstci Petr Podhola a Miroslav Joch slí-
bili společnosti E.ON, která zde chce otevřít školku pro děti
svých zaměstnanců. Trojici mladých lidí se ale postup města
nelíbí. „Není to fér,“ zlobí se Sýkorová. Radnice totiž na pro-
vozovatele objektu nevypsala výběrové řízení. „Kdybychom
věděli, že je Háječek k pronájmu, jdeme do výběrového říze-
ní také. Jenže nebylo vůbec vypsáno. Jak je to možné,“ ptá
se Vladimír Matajs. Kauza Háječek tak příliš nekoresponduje
s předvolebními sliby strany primátora Juraje Thomy. Vedení
města před volbami slibovalo stoprocentní transparentnost
při hospodaření s majetkem města. Zástupci města tvrdí, že
objekt je v majetku Správy domů, s.r.o., která o něm rozho-
duje. „Hledali jsme pro prázdný Háječek využití a našla se ta-
to varianta,“ řekl Ladislav Volf ze Správy domů. I když je sto-
procentním vlastníkem Správy domů město České Budějovi-
ce, radnice přesto nemusí výběrové řízení vypisovat.

„Město v minulosti, když školství vedla ČSSD, objekty školek
prodalo, a nyní pod hlavičkou stejné strany z veřejných pe-
něz a bez výběrového řízení staví privátní školky nadnárod-
ním firmám,“ diví se Vladimír Matajs. „Novou školku ve měs-
tě určitě vítáme, ale mohla by být jinde. Letní scéna a kultur-
ní klub do Háječku patří a poslouží mnohem více občanům,“
tvrdí Matajs.

„Nabídka společnosti E.ON přišla dřív a byla smysluplná,“
oponuje náměstek primátora Petr Podhola. O využití bývalé-
ho K-centra navíc rozhodovali v době, kdy ještě nevěděli, že
letní kino letos nebude v provozu. „Nechci spekulovat o tom,
co tam ve finále bude,“ dodal Petr Podhola s tím, že by
chtěl, aby se do lokality vrátil život a byla vstřícná i pro ma-
minky s dětmi.

Radnice vypíše 
architektonickou soutěž
Vedení města má s areálem už svůj zá-
měr. „My si myslíme, že by tato scéna mě-
la být multifunkční. Letní kino si investice
zaslouží. Vážněji o něm uvažujeme až le-
tos, proto se od října zpracovávají podkla-
dy pro vypsání architektonické soutěže. Ta
by měla být známá v březnu 2012,“ tvrdí
náměstkyně primátora Ivana Popelová. Ví-
ceúčelové využití místa zvažovala radnice
už na jaře. „Nebylo to jen na základě sku-
tečnosti, že provozovatel Kotvy a letního
kina Jan Turinský nechtěl letos v letním ki-
ně promítat,“ pokračuje Ivana Popelová.
Jedním z impulsů byl například Majáles,
vůči kterému byly výhrady, že se konal
těsně u centra na Sokolském ostrově.
Projekt na nové využití letního kina spolu
s K-centrem prý přišel pozdě. „Šanci by
měl na jaře,“ domnívá se Popelová.
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HISTORIE PARKU HÁJEČEK
Park Háječek byl vybudován na Lineckém předměstí na
dnes již neexistujícím Rožnovském rybníku (starší ná-
zev), respektive Krumlovském rybníku, vyhloubeném ro-
ku 1514, za nímž na pravém břehu Vltavy stával již ve
14. století Luční mlýn. Rybník sloužil pro ochranu města
před povodněmi a zároveň jako vojenský prvek. 
Po roce 1820 byl rybník v místech dnešního parku po-
stupně vysušován. Od roku 1828 vedl přes rybník dřevě-
ný most a později násep s kolejemi, které sloužily pro ko-
něspřežní železnici. Nedaleko odsud pak v roce 1847 vy-
budoval továrník Carl Hardmuth továrnu na tužky
a keramické zboží. Ve druhé polovině 19. století se vý-
chodní část rybníka postupně zasypávala a byly zde vy-
sázeny tzv. Krumlovské aleje, přičemž na západní straně
rybníka vznikl park Háječek. Lidé sem chodili na koncer-
ty vojenské hudby nebo na operetu, kterou zde předvá-
dělo Jihočeské divadlo. V roce 1925 tzv. Výbor pro Háje-
ček zřídil v parku dětské hřiště a kašnu, verandu pro lout-
kové hry a hudební pavilon. Budova hvězdárny
a planetária byla v parku od roku 1928, celý objekt byl
dokončen v roce 1971.   
Největší úpravy Háječek prodělal po roce 1945. Vyrostl
zde zimní stadion, mrazírenský závod a v jeho těsné blíz-
kosti letní kino. V roce 2000 bylo v jedné z budov přiléha-
jících k Letnímu kinu Háječek zřízeno kontaktní centrum
pro drogově závislé. V roce 2008 na místě bývalých mra-
zíren vyrostla obchodně-administrativní budova společ-
nosti E.ON. Letní kino Háječek i kontaktní centrum svou
činnost ukončily v roce 2011.

Zdroj: Kolektiv autorů, Encyklopedie Českých Budějovic, 
České Budějovice: Nebe, 2006
Bauer Jan, České Budějovice – Tajemná metropole jižních Čech,
Praha: Regia, 2011 
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Radnice se nejprve rozhodla dokončit druhou etapu rekon-
strukce škol, která byla plánovaná na léto 2012, a následně
provést sanaci objektu. Děti by se tak do lavic vrátily nejdří-
ve po Velikonocích. Vedení města ale nakonec muselo po-
stup přehodnotit. Donutila je k tomu ostrá kritika rodičů máj-
ských dětí. Náměstek primátora pro investice Kamil Calta
proto na čtvrtečním jednání budějovických zastupitelů ozná-
mil, že chce prosadit, aby radní příští týden schválili urychle-
né provedení sanačních prací a do původně plánovaných
stavebních prací v souvislosti se zateplováním budov se fir-
ma pustila až v létě. „Kvůli požadavkům rodičů na rychlejší
řešení celé situace a také s ohledem na to, že zhotovitel ne-
dodal ve slíbeném termínu upravený harmonogram stanove-
ných prací, navrhnu toto usnesení rady zrušit a provést rov-
nou sanaci,“ uvedl Calta. 

Azbest se uvolnil z boletických panelů 
– radnice to věděla, ale nezasáhla 
Při kompletním zateplení pavilonů ZŠ Máj I a II, které se
uskutečnilo v letních měsících letošního roku, dělníci odstra-
nili původní obvodové dílce, tzv. boletické panely, v nichž se
nacházejí minerální vlákna včetně azbestu. „Podle informa-
ce pracovníků Zdravotního ústavu byla během kontrolního
měření provedeného ve dnech 1. až 4. listopadu na několika
místech obou májských základních škol zjištěna nadlimitní
hodnota minerálních a azbestových vláken,“ uvedl Michal
Bosák z kanceláře primátora. 

Minulý týden ale Česká televize přišla s novým zjištěním.
Zdraví škodlivý azbest údajně specialisté v základních ško-
lách na sídlišti Máj našli již dříve. Z protokolu krajských hygi-
eniků s datem 5. října podle ČT vyplývá, že nebezpečné
hodnoty azbestu specialisté naměřili ve školách už v létě
a vyzvali magistrát, aby situaci neprodleně řešil. K uzavření
škol tak došlo s dvouměsíčním zpožděním. „Kolegium pri-
mátora dostalo informaci o možném nadlimitním obsahu az-
bestu uvnitř školy už na začátku října. Město nakonec oslo-
vilo Zdravotní ústav, který budovy přeměřil na začátku listo-
padu, a na konci listopadu vedení města oznámilo, že školy
zavírá. Nechápu, proč děti ze škol odešly, pokud pan primá-
tor říká, že je dva měsíce nic ve školách neohrožovalo,“ ptá
se opoziční zastupitel František Jelen.

Kvůli obsahu zmíněného dokumentu se v úterý 13. prosince
sešli i českobudějovičtí radní. „Pokud se ukáže, že kterákoli
z těchto složek pochybila, budu trvat na tom, aby byla vyvo-
zena osobní odpovědnost ať už na úrovni politiků, zaměst-
nanců či těch technických dodavatelů, kteří pro město fun-
govali jako externí firmy,“ řekl primátor Juraj Thoma. Nevy-
loučil, že vinu může nést některý z magistrátních úředníků,
ale i politik. Pozornost se tak obrací především na náměstka
primátora Kamila Caltu, do jehož kompetence rekonstrukce
májských škol spadá.

Azbest vyhnal tisícovku dětí ze školních lavic.

Budou za to padat hlavy?
Více než 1 000 dětí ze základních škol na českobudějovickém sídlišti Máj již něko-
lik týdnů denně dojíždí do náhradních škol. Brány základních škol Máj I a Máj II
jsou totiž od konce listopadu zavřené kvůli problémům s azbestem. Jeho přítom-
nost zde hygienici odhalili při měření na začátku listopadu. Výsledky kontrol Zdra-
votního ústavu ukázaly, že koncentrace azbestových vláken v učebnách a třídách
obou školních pavilonů překročily limity v některých případech až trojnásobně.
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Viník dosud neznámý
O tom, kdo za únik azbestu odpovídá, zatím radnice nechce
spekulovat. Podle zprávy autorizované inspekční společnosti
Foster Bohemia může dojít k uvolňování azbestových vláken
do vzduchu při lámání, vrtání, broušení či trhání azbesto-
vých materiálů, jejich neodborném odstraňování a také
v případě neodborně prováděných rekonstrukcí zasahují-
cích byť jen částečně do konstrukcí obsahujících azbest. Ve
zprávě inspekční společnosti dále stojí, že pokud nejsou az-
bestové materiály nijak narušovány, je pravděpodobnost
uvolňování azbestových vláken do vzduchu malá. Udělala
tedy chybu firma, projektant, stavební dozor či zadavatel, te-
dy město? Podle náměstka Kamila Calty ale firma postupo-
vala tak, jak měla. „Boletické panely jsou také na místech
volně přístupných žákům, takže stačí, aby bouchli do pane-
lů, a azbest se může uvolnit,“ naznačil jednu z možností.

Rodičům májských dětí došla trpělivost. 
Chtějí podat trestní oznámení
S tím ale rozhodně nesouhlasí rodiče dětí a chtějí podat
hromadné trestní oznámení. Nedodržením technologických
postupů a zanedbáním dozoru podle jejich vyjádření došlo
ke vzniku škody a ohrožení zdraví jejich dětí, a tak se ptají,
kdo udělal chybu. „Jako rodiče nás primárně zajímá, kdy do-
jde k vyřešení havarijního stavu, protože zavřená škola je
havarijní stav. A chceme znát, kdo to způsobil na straně do-
davatele a na straně dozoru z města,“ uvedl předseda rodi-
čovského sdružení Máj I Radovan Pekárek.

Děti nyní denně dojíždějí do náhradních škol
Areál v ulici Miroslava Chlajna zatím zůstává zavřený a žáci
i nadále jezdí do pěti náhradních škol v krajském městě
a v Hluboké nad Vltavou. Děti do škol denně rozvážejí auto-
busy, které město zajistilo. Měsíční náklady na dopravu dětí
jsou přibližně 200 tisíc korun. „Jsme si vědomi toho, že zvo-
leným postupem jsme prodloužili dojíždění dětí a jejich vý-
uku v náhradních školách. Věříme ale, že to bylo správné
rozhodnutí,“ uvedl Podhola. 
Uzavření škol zasáhlo také dvě další instituce, které prosto-
ry na Máji využívaly. Kromě Základní školy waldorfské měla
v budově Základní školy Máj II sídlo také 2. soukromá zá-
kladní umělecká škola. „Situaci jsme začali řešit okamžitě
poté, co jsme se o uzavření dozvěděli. Celá škola se přesu-
nula během tří dnů na naše detašované pracoviště v ulici
Václava Talicha a navíc jsme si zde pronajali dalších 400 m2,
tak abychom byli schopni dostát všem svým závazkům a vy-
učovat v plném rozsahu,“ řekl ředitel Jiří Novák. „Žádné jiné
problémy jsme nezaznamenali, žáci se k nám z Máje dosta-
nou i pěšky, takže rodiče jsou spokojení a chválí nás, jak
jsme to vše dokázali,“ dodal Novák.

S azbestem na Máji 
chtějí pomoci také experti VŠTE 
Pomoc při řešení problémů nabídla také budějovická Vysoká
škola technická a ekonomická. „Naše katedra stavebnictví
se problémy azbestu a bezpečných látek v konstrukcích sta-
veb dlouhodobě zabývá. A problém, který na Máji nastal, se
týká právě tohoto oboru, přesněji materiálového inženýrství,“
říká pověřený rektor Marek Vochozka. „S podobnými problé-
my se kolegové už setkali na Slovensku, kde je také vyřešili.
Shodou okolností to byla také škola. Kdyby ale byly rekon-
strukce budov z boletického panelu vedeny pod odborným
dohledem, třeba našeho pracoviště, k uvolnění azbestu by
nemohlo dojít,“ tvrdí vedoucí katedry stavebnictví Petra Bed-
nářová. Na rozsahu uvolněných vláken pak závisí i způsob
řešení, a tím i výše nákladů spojených s likvidací azbesto-
vých vláken. „Jsme jedinou vysokou školou specializovanou
na stavebnictví v Českých Budějovicích a Jihočeském kraji,
a proto chceme být vždy první, kdo v tomto oboru nabídne
kompletní pomoc. Je to naší profesní, akademickou i občan-
skou povinností,“ dodal Vochozka. 
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Leden
v Metropolu
bude nabitý
Vyhlášení Sportovce Jihočeského kraje,
Velký mediální ples nebo divadelní před-
stavení Lednový program v Domě kultu-
ry Metropol nabídne zajímavé akce.
3. ledna od 18 hodin se ve Společen-
ském sále kulturního domu bude konat
slavnostní vyhlášení Sportovce Jihoče-
ského kraje 2011. Kromě známých tvá-
ří z regionálního sportu se návštěvníci
mohou těšit také na Jiřího Zonygu, Mo-
niku Agrebi a další. 6. ledna od 19 ho-
din se v Divadelním sále představí
Symfonický orchestr s Tříkrálovým kon-
certem. 
7. ledna od 19.30 bude Společenský
sál hostit V. ročník Velkého mediálního
plesu, který již tradičně otevírá pleso-
vou sezonu v Českých Budějovicích.
Těšit se můžete na finalistku Česko
Slovenské SuperStar Gabrielu Gunčí-
kovou, královnu českých Queen reviva-
lů Queenie či Radka Bakaláře se svou
kouzelnickou show. K tanci a poslechu
budou hrát Rozhlasový swingový
orchestr a Big Band METROKLUB,
zhlédnout budete moci také módní pře-
hlídku v režii agentury Art4promotion či
vystoupení roztleskávaček, ples zakon-
čí videodiskotéka s písničkami na přá-
ní. V programu mimo společenský sál
dále vystoupí kapela Good Company
s programy Tina Turner revival a Rock
revival a skvělý džez skupiny jazzZíka-
spol. Chybět samozřejmě nesmí ani
tombola. Večerem provedou moderátoři
Iva Šimánková a Martin Vaverka.
8. ledna od 20 hodin můžete navštívit
koncert nejznámějšího swingového
orchestru na světě Glenn Miller Ore-
chestra, tentokrát s novým rozšířeným
programem In the Miller Mood. Kromě
kousků od Glenna Millera při koncertu
zazní typické skladby dalších autorů,
např. Woodyho Hermana, Count Basi-
eho, Harryho Jamese i zpěvačky Elly
Fitzgerald. Členy Glenn Miller Orches-
tra vedeného Wilem Saldenem jsou vy-
nikající hudebníci a sólisté, při jejichž
koncertech nechybí také humor a vytří-
bená elegance. 

Taneční sezona v Kredanci
je v plném proudu
Lekce polky, valčíku nebo swingu? Tak na ty v Kredanci zapomeňte. Taneční
prostor v Riegrově ulici přináší do jihočeské metropole čerstvý vítr v podobě in-
spirace z Francie. „V této zemi je výsadou a předností, když dospělí, chápejte
i muži, tančí street dance, současný tanec, balet a jiné,“ říká provozovatelka
Kredance Barbora Čepičková. Pokud si tedy jako novoroční předsevzetí dáte
právě chuť do tance, začít můžete hned 2. ledna 2011, kdy odstartují nově ote-
vřené lekce. „Tak nepropásněte začátek druhé poloviny taneční sezony. Vítáni
jsou absolutní začátečníci, kteří touží tančit. Zkušení lektoři Kredance vám po-
mohou tuto touhu uspokojit,“ zve Čepičková.
Na návštěvu Kredance můžete vyrazit ještě před Vánoci. 22. a 23. prosince se
zde bude konat vánoční trh U vrby a Bazar v Osvěžovně Kredance. 22. prosin-
ce od 13 do 18 hodin a 23. prosince od 8 do 13 hodin bude Bazar tvořit sa-
motná veřejnost. „Stoly budou k dispozici a prodávat bude možné cokoliv –
každý si ručí za své věci.
Co se neprodá, bude
možné věnovat přímo na
místě Diecézní charitě,“
 říká Čepičková. 
Soukromým tipem na vá-
noční dárek přispěla i ma-
nažerka prostoru Kredan-
ce Markéta Málková. „Není
vaše manželka, partnerka,
sestra či maminka rozzá-
řená každý den štěstím?
Nadělte jí pod stromeček
permici do Kredance, aby mohla protančit celým rokem, a uvidíte tu proměnu.
Stačí objednat přes e-mail, zaplatit na účet a poukaz vám přijde domů poštou.“
Dárkové poukazy také bude možné zakoupit na trzích U vrby. Ke každému pou-
kazu, který zakoupíte do 24. prosince, získá obdarovaný jako bonus poukaz na
útratu do Osvěžovny. Více informací najdete na www.kredance.cz.

SOUTĚŽ
Získejte volné vstupy do tanečního prostoru Kredance! První dva výherci, kteří
správně zodpoví soutěžní otázku, získají dva volné vstupy do Kredance.
Kdo a kdy založil Kredance?

Soutěž startuje 23. prosince ve 13 hodin. 

Správné odpovědi můžete volat na telefonní číslo 733 722 130.
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Big Band Metroklub
oslavil své narozeniny plesem
Již 71. plesovou sezonou zahájil 26. listopadu českobudějovický Big Band Metroklub. Spo-
lečenský večer v DK Metropol byl zároveň také oslavou narozenin známého budějovické-
ho tělesa. Orchestr během večera ukázal, že je na téměř dvacet plesů, které ho čekají,
velmi dobře připraven. Spokojení byli také návštěvníci, kteří taneční parket opouštěli jen
sporadicky. „Zažili jsme i čaje Metroklubu v Armáďáku před 40 lety, tehdy a i později jsme
si mysleli, že je to vrchol muzikantství a že již lépe hrát nelze,“ vzpomíná jeden z návštěv-
níků plesu a dlouholetý bývalý kapelník Variantu Miroslav Kudrle. „Současný Metroklub
nemá v širokém okolí absolutně konkurenci, a to jak v kvalitě zvuku a výběru repertoáru,
tak v aranžích a vlastně ve všem,“ tvrdí Kudrle. „O tom svědčí také to, že Metroklub musel
čtyřikrát přidávat,“ dodává. O překvapení večera se postarala dvojice budějovických pě-
veckých legend Jaroslav Dudek a Jiří Janšta. Tito zpěváci spolu předvedli duet, který po-
prvé zazpívali v roce 1968. Za perfektní vystoupení sklidili zasloužený potlesk a uznání. 
Plesovou sezonu 2012 odstartuje Metroklub vystoupením na Mediálním plese 7. ledna
v DK Metropol. Hudebníci se představí také na dalších významných plesech. V Českých

Budějovicích to bude například
Ples Jihočeské univerzity, ples fir-
my BOSCH, budějovického Bud -
varu, zahraje také mnoha matu-
rantům. Mimo České Budějovice
to bude kromě řady městských
plesů také Ples českého svazu
pekařů a cukrářů v brněnském
hotelu Internacional. Vrcholem
sezony bude pro Big Band Metro-
klub již poněkolikáté ples Univer-
zity Karlovy na pražském Žofíně.

Když krása pomáhá
Necelé tři hodiny krásy, vizuálních efektů a emocí si během Benefiční přehlídky pro Nadaci
Terezy Maxové dětem užily téměř dvě tisícovky návštěvníků. Již 7. ročník charitativní akce
se konal 24. listopadu v novém pavilonu T českobudějovického výstaviště. Diváci si užili
módní inspiraci, kterou předvedlo třicet modelek v čele s letošní Českou Miss Jitkou Nováč-
kovou nebo lvicí českých salonů Agátou Hanychovou. Charitativní myšlenka akce oslovila
mnoho známých osobností českého showbyznysu. V rolích manekýnek a manekýnů se tak
představili například Tereza Kostková, Gábina Partyšová, Bára Kodetová, Ondřej Ruml, Ro-
man Vojtek a další. Zpestřením bylo fantastické vystoupení dvojice akrobatů Dae Men, vel-

kou show předvedla i kapela Toxique
se zpěvačkou Klárou Vytiskovou nebo
zpěvák Ondřej Ruml. 
V závěru celého galavečera se emotivním videospotem zakladatelé
projektu a zároveň organizátoři celého večera ohlédli za krásnými oka-
mžiky strávenými právě s dětmi, kterým mohl tento projekt pomoci
a nadále bude pomáhat. Ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem Tere-
zie Sverdlinová nakonec dostala šek na zatím nejvyšší částku v historii
konání Benefiční přehlídky, a to ve výši 450 tisíc korun. Nadace, která
spolupracuje s agenturou Art4promotion již sedmým rokem, tak s touto
částkou získala dohromady již více než MILION A PŮL KORUN.
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Podzimní část ligy 
zakončilo Dynamo výhrou
Výhrami nad Příbramí, Žižkovem a naposledy také Duklou Praha zakončilo budějovic-
ké Dynamo podzimní část sezony. Klubu ze Střeleckého ostrova aktuálně v tabulce pa-
tří 13. místo. 
Trenér Jihočechů František Cipro provedl před utkáním změny v sestavě. Luboš Pecka
nastoupil na místo levého obránce, na hřiště se vrátili i potrestaní Ondrášek s Otepkou.

Jihočeši vstoupili do utkání aktivně,
v 6. minutě rozehrál Otepka rohový
kop, míč prodloužil na zadní tyč
Lengyel a Filip Rýdel otevřel skóre.
Ve 30. minutě se prosadil Sandro,
který vybojoval míč pro Klesu. Ten pak poslal svůj tým do dvougólového
vedení. Také po změně stran se domácím fotbalistům dařilo. V 52. minutě
opět předvedl své umění Sandro, když ze středu hřiště vyslal směrem
k soupeřově bráně tvrdou střelu, kterou si jeden z pražských obránců
srazil do brány. Snížení se Dukla dočkala v 57. minutě. Ivan Lietava po
centru z pravé strany přetlačil Čirkina a skóroval. Uběhly pouze dvě minu-
ty, a hosté vstřelili další branku. Brankář Křížek neudržel lehký centr Ber-
gera, míč vypadl k Lietavovi, a ten upravil stav na 3:2. Jihočeši ale situaci
zvládli a utkání dotáhli do vítězného konce. 

JIHOSTROJ
na senzační výsledek
z Cunea nenavázal
Volejbalisté budějovického Jihostroje odehráli
v úterý 13. prosince další zápas Ligy mistrů. Ten-
tokrát na domácí palubovce hostili německý celek
z Unterhachingu. Jihočechům se bohužel nepoda-
řilo zopakovat výsledek z Cunea a třetí utkání pre-
stižní evropské klubové soutěže prohráli 1:3. 
Před zaplněnou Sportovní halou předvedli Jiho-
češi raketový vstup do prvního setu. Až na men-
ší zaváhání domácí viděli krásné volejbalové vý-
měny a zákroky v poli, dařilo se především Filovi
a Rojasovi. Úvodní set tak nakonec domácí do-
vedli do vítězného konce a soupeře přehráli roz-
dílem 25:18. Druhé dějství bylo vyrovnané. Ně-
mecký celek pod taktovkou talentovaného slo-
venského nahrávače Braňa Skladaného odskočil
v koncovce a zvítězil 25:21. Vyrovnaný začátek
hry předvedly oba týmy i ve třetím setu. Jihočeši
bojovali, ale především díky skvělým blokům si
Unterhaching vypracoval mírný náskok, a ten si
udržel až do konce setu, který skončil v poměru
25:20. Stejný průběh měl i čtvrtý set, Unterha-
ching v něm zvítězil 25:18. 
Jihostroj si prohrou výrazně zkomplikoval cestu
za postupem. Jihočechy nyní čeká odveta v Ně-
mecku a ve Francii, na závěr budou hostit pod
Černou věží italský tým z Cunea.

Budějovičtí hokejisté
navštívili děti v nemocnici
a v dětském domově
Netradiční odpoledne zažily minulý týden děti z Dětského domova
v Boršově nad Vltavou. Na návštěvu za nimi přišli hráči extraligo-
vého týmu HC Mountfield České Budějovice, a oplatili tak svým
malým fanouškům jejich návštěvu v Budvar Aréně a podporu při
nedávném utkání s Třincem. Z hokejistů HC MOUNTFIELD děti
v domově navštívili kapitán týmu František Ptáček a dále Martin
Podlešák, Rudolf Červený a David Kuchejda. Hráče dětem nejdří-
ve představil sportovní manažer Josef Zajíc. Následovalo připrave-
né vystoupení a představení dětí hokejistům. Poté proběhla auto-
gramiáda a diskuze. 
O den později se další skupinka hokejistů ve složení Aleš Kotalík,
Petr Sailer, René Vydarený, Jan Novák vydala udělat radost také
dětem na Dětském oddělení Nemocnice České Budějovice. Zá-
stupcům oddělení zde hráči předali šek na 40 000 Kč. Tuto částku
věnovali sami hráči, ke kterým se později připojí také fanoušci
a klub HC MOUNTFIELD.
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I když toto sportovní odvětví není zatím příliš známé, v Če-
ských Budějovicích existuje mladá žena, která racketlon ovlá-
dá dokonale. 28letá absolventka pražské FTVS Zuzana Kubá-
ňová se totiž minulý měsíc stala ve Vídni mistryní světa. Býva-
lá tenistka a squashistka se racketlonu aktivně věnuje
poslední tři roky. „Tento sport je určený všem hráčům, kteří
jsou všestranní a nechtějí zůstat jen u jedné specializované
raketové disciplíny. Racketlon je tedy o všestrannosti a velké
psychické odolnosti,“ říká Kubáňová. „V racketlonu si nemůže-
te dovolit ztratit koncentraci a nechat si utéct pár bodíků, právě
ty někdy rozhodnou o vítězi,“ dodává.
O mistrovský titul na jedenáctém ročníku soutěže usilovalo
ve dnech 24. až 27. listopadu v Rakousku téměř 400 hráček
a hráčů ze všech koutů světa. Česká reprezentantka na-
stoupila v nejvyšší ženské kategorii Women elite. Sportovky-
ně z jižních Čech byla jako nasazená hráčka s malým poč-
tem odehraných zahraničních turnajů tak trochu neznámou
a otazníkem celé soutěže.
První den soutěže zvládla česká hráčka bez zaváhání, když
prvním kolem prošla přes Němku Irene Seifert, která je ve
světlovém žebříčku na 26. místě, a ve druhém kole překva-
pivě vyřadila nasazenou jedničku a první ženu světového
žebříčku Kerstin Peckl z Rakouska.
Druhý den absolvovala Kubáňová pouze jediný čtvrtfinálový
zápas s Rakušankou Verenou Fastenbauer. Bitva o postup
byla velice vyrovnaná. O vítězi musela rozhodnout poslední
disciplína – tenis. Míček po míčku sbíraly obě soupeřky bo-
dy, nakonec ale zvítězila Kubáňová 17:15. Polední den sou-
těže zbývaly dva zápasy, semifinále a finále. V semifinále
českou racketlonistku vyzvala známá Polka Marta Jez. Mar-
ta v posledním vzájemném duelu dovolila české hráčce pou-
hých 6 bodů ve stolním tenise. Tentokrát ale Kubáňová pře-
kvapila a sehrála naprosto vyrovnaný souboj, když v první
disciplíně získala celých 19 bodů. Po výsledku 21:10 v bad-
mintonu už Polka věděla, že nemá šanci duel dotáhnout
k vítězství, protože squash je Češky nejsilnější disciplína
a soupeřčina naopak ta nejslabší. Ve finále pak narazila Ku-
báňová na německou naději Nathali Zeoli. Nathali se netajila
tím, že se na MS velmi intenzivně připravovala a že je chce
vyhrát. Kubáňová ale překvapivě vlétla do své nejslabší dis-
ciplíny – stolního tenisu – a předvedla fantastický výkon,

když soupeřku, která do té doby v ping-pongu sbírala cenné
body, rozdrtila výsledkem 21:6. Nathali ale jako velmi slušná
badmintonistka náskok stáhla skvěle odehraným zápasem,
a tak se šlo na squash. Zeoli má squashový kurt doma, a tak
se zdálo, že půjde o vyrovnanou bitvu. Česká reprezentant-
ka však svou nejsilnější disciplínu změnila téměř v popravu,
když si soupeřka uhrála pouze 2 míčky. Konečný náskok Ku-
báňové byl více než 21 bodů, a tak si česká racketlonová
naděje mohla vychutnat zasloužené ovace publika a zved-
nout nad hlavu pohár pro vítěze. 

Racketlon je sport s více než patnáctiletou historií v zahrani-
čí a sedmiletou historií v Česku. Skládá se ze stolního teni-
su, badmintonu, squashe a tenisu. Body ze všech disciplín
se sčítají a vítězí ten hráč, který má vyšší počet bodů po
všech disciplínách – a každý bod může být rozhodující. (Po-
kud před tenisem jeden z hráčů vede o více než 21 bodů, je
zápas ukončen ještě před poslední disciplínou.) Pravidla:
V principu se hra racketlon řídí mezinárodními pravidly pro
jednotlivé sportovní disciplíny (stolní tenis, badminton,
squash, tenis). Následující pravidla jsou výjimky a dodatky
specifické pro racketlon.

BODOVÁNÍ: Hrají se čtyři sety s jedním soupeřem do 21
bodů (v pořadí stolní tenis, badminton, squash, tenis)
beze ztrát, v každé disciplíně jeden set. Za stavu 20:20 set
pokračuje, dokud jeden z hráčů nedosáhne dvoubodového
rozdílu skóre.

KONEČNÝ STAV: Vítězem je ten hráč, který získal více ví-
tězných bodů v součtu všech čtyř setů. (Proto je možné pro-
hrát tři sety, a přesto vyhrát celý zápas.) Zápas může být
ukončen za stavu, kdy vítěz má již po třetím odehraném se-
tu tak vysoký náskok, že nemůže být dostižen.

ROZHODUJÍCÍ BOD: V případě vyrovnaného skóre po
všech čtyřech odehraných setech následuje jediný rozhodu-
jící bod v závěrečné disciplíně (tenise). Los určí podávající-
ho, který má na servis jediný pokus.

POŘADÍ SETŮ: stolní tenis, badminton, squash, tenis
(od menší rakety k větší)

17

Mistryni světa v racketlonu 
můžete potkat v Budějovicích 
Stolní tenis, badminton, squash, tenis –
tak tyto čtyři disciplíny tvoří racketlon. 
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Jak vypadaly Vaše hokejové začátky?
To, že hraju hokej, je vlastně náhoda. S rodiči jsem bydlel na
statku v Praze-Motole. Syn jednoho pána, který si k nám
každý den chodil kupovat mléko, hrával hokej, a on k nám
jednou přinesl hokejku, ať to taky zkusím. Tak se mi dostala
moje první hokejka do ruky. Shodou okolností tenhle člověk,
který mě vlastně k hokeji postrčil, pak dělal kustoda v A-tý-
mu na Spartě, a já tak Pepu Brunclíka na začátku 90. let
znova zažil a naše cesty se zase zkřížily.

Na Spartě jste hokejově vyrostl…
Na Spartě jsem hrál až do juniorů, ale první smlouvu jsem
měl na Slavii. V juniorech jsem totiž byl už třetím rokem

a chtěl jsem hrát s dospělýma. V extralize jsem to zkoušel
v Litvínově, byl jsem tam týden na turnaji, ale kluby se spolu
nedohodly. Potom mě poslali do Slavie, která v té době hrála
první národní. A musím říct, že to pro mě byl největší hoke-
jový přínos, protože přece jenom je to mezi juniory a dospě-
lými jiné, je to velký rozdíl. Tahle zkušenost mě hodně posu-
nula dopředu. Ten rok, co jsem byl ve Slavii, v půlce sezony
přišel Láďa Růžička a nakonec klub postoupil do nejvyšší
soutěže.

Vzpomínáte si na svůj první zápas?
Bylo to utkání se Zlínem, jel jsem jako náhradník. Nehrál
jsem začátek, ale když už Zlín vedl 4:0, řekl mi trenér, ať se

Hokejku dostal do ruky náhodou,
dnes má na kontě tisíc zápasů v extralize

Hokejový gentleman, obránce, který celou kariéru prožil doma. Nesmírně pracovi-
tý hokejista s poctivým přístupem. Skvělý kamarád a fajn chlap. Tak se mluví
o Františku Ptáčkovi, kapitánovi budějovickému týmu HC Mountfiled. 36letý bek
odehrál 27. listopadu svůj jubilejní 1 000. zápas v české extralize. Rekord zatím dr-
ží další bek Josef Řezníček, který v nejvyšší české soutěži naskočil do 1 035 zápa-
sů. Budějovický kapitán jubilejní svůj zápas odehrál proti Zlínu, týmu, proti které-
mu debutoval.

František Ptáček
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rozcvičím, že už je to jedno a můžu hrát. Proti Zlínu jsem od
té doby sehrál spoustu utkání, nevím přesně, kolik jich bylo,
padesát, možná víc. A teď ten poslední, který byl tisící. 

Věděl jste, že utkání se Zlínem 
bude Vaše jubilejní? 
Já jsem si myslel, že to bude o zápas dřív, v Karlových Va-
rech, tam to také připravili, ale nakonec se to ještě přepočí-
talo a vyšlo to na domácí zápas se Zlínem. Jeden zápas
jsem prý nenaskočil, byť to bylo tak napsané. To už se nepa-
matuji.

Hokej hrajete od 90. let, 
změnil se nějak od té doby? 
Změnil se hodně, v přístupu hráčů, na ledě i mimo něj, změ-
nily se také rozměry kluziště i finance, které do sportu jdou.
Podstata hokeje je pořád stejná, ale kluci si váží toho, že
mají víc peněz, snaží se starat o své tělo, aby vydrželi co
nejdéle a podávali co nejlepší výkony na ledě. S tím souvisí
to, že jsou dnes hokejisté silnější, rychlejší, hra je kontakt-
nější. Když se tohle všechno dohromady sečte, je hokej
někde úplně jinde než dřív. Napadá mě ještě další věc, a to
jsou zákeřné fauly. Dřív jich tolik nebylo, pak strašně moc
a teď to zase postupně mizí. Je to taková sinusoida, nevím,
kdyby na to byla nějaká statistika, jestli by se tenhle můj do-
jem potvrdil, ale myslím, že ano.

O Vás se mluví jako 
o mimořádně slušném hráči…
Dostal jsem dokonce 2x cenu za nejslušnějšího hráče, a ne-
vím, jestli je to pro obránce dobrá vizitka. Vyplývá to asi cel-
kově z mého chování, já jsem takový, až je mi to kolikrát na
ledě vytýkáno, hlavně dřív, teď už asi ne. Vždycky říkali, že
bych měl víc přitvrdit. Asi mají všichni pravdu, ale je to těžké
se změnit. 

Byl jste kapitánem na Spartě, ve Varech a teď
šéfujete i kabině v Budějovicích. Slučuje se to
s tou Vaší povahou?
Samozřejmě se pořád učím. Můj velký vzor byl Ríša Žemlič-
ka, který byl tvrdší a ráznější, to bych možná trochu potře-
boval. A zase na to jdu trochu diplomaticky, snažím se jít
klukům příkladem, abych ty kluky strhnul na správnou stra-
nu a vedl je správně. Myslím si, že můj přístup schvalují
i trenéři, že jsem kliďas a nejsou žádné hádky. 

Nikdy jste nechtěl hrát v zahraničí?
Během druháku na gymplu jsem dostal první nabídku, volali
mi, jestli nechci hrát hokej v Americe v Denveru za univerzi-
tu. Říkal jsem, že musím dodělat školu, to byla moje priorita.
Kdyby se to nepovedlo, neměl bych nic. A druhou možnost
jsem měl, když jsem odcházel ze Sparty do Varů v roce
2003. V té době jsem ale už byl ženatý a měl jsem rodinu,
malé miminko a chtěl jsem s nimi zůstat. 

Litujete někdy?
Zatím ne. Možná někdy, až skončím a budu sumírovat ten
svůj hokejový život, tak mě to třeba bude mrzet, ale teď
jsem spokojený a těší mě to tady.

Budějovický klub se už od začátku sezony 
drží na předních příčkách tabulky, 
momentálně dokonce vedete. 
V čem vidíte příčinu letošních úspěchů?
Povedla se nám příprava a tím, jak jsme byli rozjetí, jsme
i naskočili do sezony. Musím to zaklepat, drží se nás to. Do-
kud to jde, musíme body dolovat, většinou nějaký výkyv vý-
konnosti přijde, ale ten musíme ustát. Hodně nás taky drží
gólman Jakub Kovář. Zvládáme vyhrát i ty zápasy, které jsou
těsně, což se nám třeba loni nedařilo. V tom je naše síla.

Zdraví Vám zatím slouží, na konec 
hokejové kariéry ještě nepomýšlíte?
Nevím jak dlouho, ale ještě nějaký ten pátek bych chtěl hrát.
Strašně by mě potěšilo, aby můj syn viděl, že jsem také hrál
hokej. Je mu půl roku, tak až povyroste a bude z toho mít ro-
zum. Aby to neviděl jen na fotkách nebo z doslechu. 

Pomáháte trenéru Výbornému s přípravou.
Láká Vás v budoucnu trenérský post?
Jsem takový „specialista“ na posilovnu, tomu se hodně vě-
nuju a zajímá mě to. Připravoval jsem nějaké tréninky i v se-
zoně. Poprvé jsem trénoval malé kluky, to mi bylo nějakých
21 let. Tehdy mi to přišlo hrozné. Dneska už mám své děti
a dívám se na to jinak. Tak posledních pět let chodím pomá-
hat trenérům v mládežnických kategoriích a přijde mi to fajn.
Člověk vyspěje a dívá se na život jinak. Takže se připravuju
na to, že u hokeje zůstanu.



„Jako porodní asistentka jsem pracovala v nemocnici a v růz-
ných soukromých ordinacích,“ vzpomíná na dobu před deseti
lety majitelka centra Mirka Caplová. „Když jsem pak porodila
své první děťátko, nechtěla jsem jen být doma s dítětem, po-
třebovala jsem se nějak realizovat, jsem totiž už od přírody
aktivnější,“ vysvětluje. „Nejdřív jsem dělala různé předporod-
ní kurzy pro Červený kříž nebo kulturně vzdělávací centrum
Pansofie, díky tomu jsem zjistila, že mě tahle práce hodně
baví,“ říká Caplová. Její další kroky pak už vedly samy klient-
ky. „Když se jim narodila miminka, ptaly se, zda je nějaká
možnost ve cvičení se mnou pokračovat. To mě samozřejmě
motivovalo, a udělala jsem si proto školení, pak kurz na star-
ší miminka a tak to na sebe hezky navazovalo.“

V nových prostorech a s novým jménem
Aktivity Mirky Caplové se během několika let rozrostly a do-
staly rozměr, který si již zasloužil vlastní prostor. Oblíbená
lektorka si také přála osamostatnit se a být svou paní. „Člo-
věk potom může práci dělat ve svém duchu, dávat do toho
ze sebe maximum,“ říká dnes trojnásobná maminka.
Když se našly vhodné prostory v Igy, musela mladá podni-
katelka vyřešit další problém. „Vymyslet název našeho cen-
tra byl velký oříšek,“ vzpomíná. Chtěla jméno, které by si li-
dé s ní a její prací hned spojili, a zároveň název, který by od-
kazoval na děti, na něco malého a roztomilého. Nakonec tak
trochu nechtěně vypomohl manžel, když aktivitám své ženy
propůjčil příjmení. „Název se mi hned zalíbil, jen muž z le-
grace protestoval, že jde o jeho znevážení,“ směje se provo-
zovatelka. A tak se narodil Caplík.

Děti potřebují hru i kázeň
Na nezájem o kurzy si Mirka Caplová stěžovat nemůže. „Je

to ale samozřejmě nárazové, jsou období, kdy jsou děti ne-
mocné a příliš nechodí, záleží také na počasí. Nabito je vět-
šinou v září a říjnu, to jsou lidé po prázdninách natěšení ně-
co dělat, nejhorší je to pak před létem, kdy se lidé vidí spíše
někde v přírodě,“ vysvětluje provozovatelka. V Caplíku mů-
žete potkat těhotné ženy, maminky s kočárky i tatínky, kteří
navštěvují s partnerkami předporodní kurzy. Starší děti mo-
hou využít třeba výtvarný kroužek nebo rytmiku. Na chodu
centra se dnes kromě ní podílí dalších 7 lektorů. 
Jednou z pravidelných a spokojených klientek je také Jindra
Parýzková. Kurzy v Caplíku začala  se svou pětiměsíční dcer-
kou Terezkou navštěvovat na doporučení své sestry. „Líbí se
mi Mirky přístup, vždy mě vyslechne a poradí. Hodně se vě-
nuje maminkám i dětem,“ chválí lektorku Parýzková. „Jsem
ráda, že je tady Terezka v kolektivu ostatních dětí a zvyká si
na ně,“ dodává.
Do kurzů pro těhotné obvykle přicházejí ženy tak v 5. měsíci
těhotenství. „Nastávajícím maminkám doporučuji, aby první
čtyři měsíce vydržely v klidu, ještě se přesně neví, jak těho-
tenství dopadne, chodí se na různé testy,“ říká Caplová. Ze
zkušeností ví, že když už budoucí maminky zapojí do kurzu,
a něco se stane, jsou zklamané a situace je pro ně o to těž-
ší. „Nechávám jim raději ten střízlivý pohled,“ vysvětluje lek-
torka. Když jsou těhotné přibližně v 16. týdnu a je vše v po-
řádku, je ten správný čas na to, začít cvičit, plavat, starat se
o sebe a děťátko a také se něco dozvědět. Po porodu se kli-
entky obvykle do Caplíku vrací, je ale dobré, když má novo-
pečená maminka čas se aklimatizovat a oddechnout si.
„Rozhodně je neženu hned do kolektivu, není to dobré pro
maminku ani pro dítě,“ vysvětluje Caplová. Cvičení je dobré
navštěvovat přibližně od konce druhého měsíce. Zaměřuje
se na psychomotorický vývoj a první poznávání. „Není to ale

Volný čas20

S caparty i staršími ratolestmi
můžete vyrazit do Caplíku
Předporodní příprava, cvičení s batolaty nebo kurzy gravidjógy 
a kroužky pro děti. To vše nabízí Centrum Caplík na Pražské třídě. 



žádná rehabilitace, my si s dětmi hrajeme, a tím jim pomá-
háme, podporujeme jejich vývoj. Pokud zjistím, že se děťát-
ko nevyvíjí úplně standardně, je třeba v nějaké činnosti tro-
chu zpožděné, raději maminku pošlu k odborníkům,“ upo-
zorňuje Caplová.
Ve 4. měsíci je na řadě další cvičení zaměřené spíše na po-
zorování. Maminky si s dětmi hrají na barvy nebo zvířátka.
„Důležité je, aby si to dobře zapamatovaly i maminky a měly
návod, jak si s miminkem hrát doma,“ vysvětluje lektorka. 
Další kurz je podle Mirky Caplové ideální začít v jednom ro-
ce. Rozhodující je, zda už děti běhají, cvičení je totiž už hod-
ně v pohybu a zaměřené na poznávání světa. „Dětičky už by
tady měly spolupracovat, snažím se proto maminky dávat
trochu do pozadí, aby děti poslouchaly mě. Měly by si zvykat
na to, že se musí na někoho soustředit, sžívají se s kolekti-
vem. Je to vlastně taková průprava na školku,“ říká Caplová.
Maminky dnes podle ní hodně nechávají dětem volnost, je to
pro ně pohodlnější. Pro další vývoj dětí to ale správné není.

Děti si mohou vyrobit dřevěnou 
hračku nebo se vlnit při zumbě
Ve věku kolem 2 let se děti začínají seznamovat s výtvarnou
činností, zpíváním a tancováním. Čím jsou pak starší, hry
jsou náročnější, a děti tak mohou rozvíjet svůj talent při kon-
krétní činnosti. „Chceme nabídnout co nejširší rozsah slu-
žeb, aby tady rodiče našli vše, co potřebují, a nemuseli kaž-
dý den běhat někam jinam,“ říká Caplová. Chlapci zde mo-
hou navštěvovat třeba kroužek Malý kutil. „Dnes už doma
s takovou prací nepřijdou do styku, a myslím si, že je to ško-
da,“ říká Caplová. Děti se tady naučí základní činnosti jako
zatloukat hřebíčky a během kurzu si vyrobí třeba dřevěnou
hračku. Tato činnost báječně pomáhá rozvíjet jemnou moto-
riku. „Děti jsou z toho nadšené, je to totiž něco, co už dnes
doma nemají. Malé holčičky zase láká vlnit se při zumbě ne-
bo dětský aerobik. 

Kurzy plavání 
miminek mohou pomoci
Plavání miminek je dnes 
velmi oblíbená aktivita…
Doporučuji tyto kurzy navštěvovat tak od jednoho roku.

Jsou různé typy těchto kurzů?
Mám trochu jiný přístup, než mají třeba v jiných baby cen-
trech. Nepotápíme děti na signál, snažíme se je naopak na-
učit, že se do vody potopí samy, aniž by je tam někdo dával.
Děti si zvyknou, že je maminka drží, dá jim signál. Děti se
pak samy potopí a zase s pomocí maminky vyplavou naho-
ru. Dospělý je ten, který jim pomáhá. To se v reálném světě
někdy nestane.

Jaký má tento přístup smysl?
Pokud by se v létě u vody nebo u bazénu cokoli stalo, je
dobré, aby dítě umělo zareagovat. Kdo mu řekne signál,
když bude u vody, nakloní se a spadne do ní? Tam by to ne-
fungovalo. Potřebuju, aby dítě umělo zadržovat dech a do-
stalo se nad hladinu k prvnímu nádechu, než si toho třeba
dospělý všimne.

Jak tedy takový nácvik vypadá?
Snažím se navozovat reálné situace, různé pády a skoky do
vody. Dítě musí vědět – sám jsem se do vody dostal a sám
si z ní taky musím pomoct. Maminka na začátku pomáhá,
ale postupně chci, aby byla v pozadí a děťátko plavalo sa-
mo. Nyní jsem pořídila ještě i malé neoprenové vestičky, kte-
ré hřejí a zároveň těm dětem trochu pomáhají. Jednou je
pak sundáme, ale děti už budou umět v této nečekané situ-
aci reagovat. 

SOUTĚŽ
OTÁZKA: 
Jaké povolání Mirka Caplová dřív vykonávala? 

První dva výherci, kteří zašlou SMS se správnou
odpovědí na telefonní číslo 724 166 169, získají
4 lekce vybraného kurzu v Centru Caplík. Sou-
těž začíná 2. ledna ve 13 hodin.
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Paprikové lusky 
se sýrovou náplní 
INGREDIENCE: 4 světle zelené po -
dlouhlé paprikové lusky • 150 g ovčího
sýra • 1 vejce • popř. kysaná smetana 
• ½ lžičky soli • 4 polévkové lžíce oleje

POSTUP: Troubu předehřejeme na 200 °C.Paprikové lusky omyjeme a osušíme. Polo-žíme je vedle sebe na plech, dáme do trou-by a pečeme tak dlouho, až se lusky zbarvído tmavohněda a slupka popraská. Luskypak necháme 10 minut stát v uzavřeném
hrnci. Pak z nich stáhneme slupku, podélně je nařízneme a rozevřeme. Odstraní-me jadérka a žebra. Sýr rozmačkáme vidličkou a vmícháme vejce. Sýr nemá býtpevný, ale mazlavý; podle potřeby přidáme trochu kysané smetany. Lusky naplní-me sýrovou směsí, sevřeme a otvorem navrch vložíme do ohnivzdorné formy, po-solíme a pokapeme olejem. Troubu přepneme na 180 °C. Plněné paprikové luskypečeme asi 40 minut v troubě. K tomuto jednoduchému, ale velmi chutnému jídluse v Bulharsku přikusuje čerstvý bílý chléb.
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Vzpomínky
na Bulharsko

Studená polévka
Tarator 
INGREDIENCE: 90 g okurek (oloupa-
ných) • 120 ml jogurtu • 80 ml vody 
• lžíce oleje • 3 stroužky česneku • kopr 

POSTUP: Do jogurtu rozředěného vo-
dou přidáme oloupané okurky nakrájené
na drobné kostičky, trochu osolíme, po-
sypeme nadrobno rozsekaným koprem,
přidáme rozetřený česnek, pokapeme
olejem a dobře zamícháme. Podáváme
studené. Na talíř můžeme přidat nadrob-
no rozsekané ořechy.

Tyčinky 
s balkánským sýrem
INGREDIENCE: 250 g másla • 250 g slanéhosýra (typ balkánský) • 1 vejce • 300 g mouky• ½ rovné polévkové lžíce soli • 1 rovná 
polévková lžíce cukru • 1 vejce na potírání • krystalická sůl

POSTUP: Vejce důkladně rozmícháme se solía cukrem. Přidáme nastrouhaný sýr, moukua zamíchané těsto uložíme na jednu noc dochladničky. Rozválíme na plát o tloušťce 5 mm,namažeme vejcem, nakrájíme a položíme naplech lehce pomazaný olejem. Navrchu posy-peme krystalickou solí. Pečeme při 220 °C.

Dršťková polévka 
po bulharsku
INGREDIENCE: 1 cibule • 1 červe-
ný paprikový lusk • 3 polévkové
lžíce másla • 2 polévkové lžíce
hladké mouky • 1 malá konzerva
rajčatového protlaku • 750 g vaře-
ných drštěk • 1 l masového vývaru
• 1 lžička soli • ½ lžičky sušené
majoránky • 1 bobkový list 
• 1 stroužek česneku

POSTUP: Cibuli nakrájíme na malé
kostičky. Paprikový lusk rozčtvrtíme,
zbavíme jadérek a žeber, omyjeme
a čtvrtky lusku nakrájíme na tenké
proužky. Máslo rozpustíme v hrnci,
přidáme kostičky cibule a proužky
papriky a za stálého míchání nechá-
me zesklovatět. Zaprášíme moukou
a přilijeme rajčatový protlak zředěný
vodou 1:1. Přidáme dršťky, zalijeme
masovým vývarem, osolíme, okoře-
níme majoránkou a bobkovým lis-
tem. Polévku vaříme při mírné teplo-
tě 30 minut. Hrnec přiklopíme poklič-
kou, ale necháme jej poodkrytý.
Petrželku nakrájíme nadrobno,
stroužky česneku oloupeme a roz-
mačkáme. 
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3
8 3 5

7 9 2 4 5
2 4 3 6

5 7
7 1 3 2
9 5 2 1 7

7 5 4
4

2 4 5 6
3 7
4 5
9 5 3

2 8
2 9 4

1 4
6 8

5 8 3 9

3 6 5
7 1 6 9

8
7 8 4 6
2 8
4 9 1 2

5
9 2 4 3

1 4 9

8 9
9 6 4
4 8 7

9 6 1 7
4 9 1

1 3 8 2
3 4 9

6 8 3
4 5

3 9
6 4 2

1
8 4 5 3 6

7 4 3
5

6
9 5 3 4

1 5 7

6 4
5 4 1 2

1 3
8 7 9

2 4 3
7 5 1

9 7
6 5 9 8
2 8

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18

19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47

48 49 50 51

52

53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63 64 65

66 67 68

69 70 71 72 73

1 Slovensky jestli
2 Ústecká SPZ
3 Národ
4 Karetní trumf
5 Čaj
6 Španělsky hospodář
7 Doručovatel
8 Cizí muž. jméno
9 Maďarsky lid

10 Ona
11 Psací potřeba
12 Velmoc
13 Předložka
14 Obalová fólie
15 Koberce (zastar.)
16 Slavnostní síň
17 Nadání / Francouzský tenista
18 Praskat / Sbohem
19 První část tajenky
20 Franc. umění
21 Dvojice / Masa lidí
22 Slovanské muž. jméno / 

Král zvířat
23 Velký papoušek / Tady
24 Vyšší savec / Kosatky
25 Latinská předložka
26 Lotyšský šach. Velmistr / Dvorana
27 Chem. zn. teluru / Konstrukce
28 Opak dobra / Sázkařova otázka
29 Obchody pro kutily / Šelmička
30 Pohodný
31 Hrdina / Křik
32 Předložka / Odkloněna
33 Bankrot / Polní pták
34 Obličej
35 Druhá část tajenky / 

Prodavač pro děti
36 Larvy / Cvik na hrazdě
37 Hnůj

38 Ulehnutí / Topeniště
39 Švéd. sport. klub / Učitel
40 Malý koník / Hnojivo
41 Luštěnina
42 Ruský revolucionář
43 Angl. titul muže
44 Sonda / Jaderná elektrárna
45 Štábní vozidlo / Puls
46 Kopec / Kůň
47 Zvratné zájmeno / Zápor
48 Včelí útvar
49 Sport. zámezí / 

Toužící po odplatě
50 Brněnská hala / Neochotna
51 Nástroj čichu / Šoféři
52 Třetí část tajenky
53 Angl. předložka
54 Beran / Moct
55 Vézti / Přikrývka
56 Polní míra / Jemenský přístav
57 Zámořská hokej. soutěž
58 Letitý / Spojka
59 Angl. rudý / Sloní zub
60 Tudíž / Kubický centimetr
61 Monogram rež. Rychmana
62 Souhláska
63 Vojenský povel
64 Divočák / Hláška při mariáši
65 Farmářovo nářadí / 

Latinská spojka
66 Zloba
67 Čtvrtá část tajenky
68 Nejtmavší barva
69 Odlévaný
70 Eliška
71 Německy kancelář
72 Angl. předložka

73 Adut; amo; nép; MoDo; Noah

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

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

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

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

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

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

Správné řešení sudoku z čísla 11/2011

Správné řešení křížovky z čísla 11/2011: Jenom málokdy je muž v tak dobrém rozmaru, jako když vypravuje sám o sobě.


