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22 Recepty
Festival v Benátkách

Milí čtenáři,
můžeme si gratulovat. Únorové pohromy jsou za
námi… Přežili jsme svatého Valentýna i arktické
mrazy. Ani nevím, co mi vadilo víc. Zřejmě by ale
vyhrála lavina srdcí a kýčovitých přání. Nezdá se
vám, že je to jen útok na peněženky pánské čás-
ti a dámám obdarovaným tou nejsladší čokolá-
dou nakonec stejně zůstane na jazyku hořká
otázka: Proč to takhle nemůže být každý den?
Ty šťastnější mají ještě navíc možnost zranit se
o trn z růže, kterou podle přirážky snad zalévali
živou vodou, ale ona stejně druhý den uvadne.
Velká gesta, mezi která oslava Valentýna patří,
mi prostě nepřipadají upřímná. Obchodníkům se
možná vyplatí, ale láska není byznys a ve vzta-
zích hrají hlavní roli drobnosti. Nemusí být růžo-
vé, sladké a vonět, ale přesto potěší a zahřejí
u srdce. To se pak ty mrazy hned lépe snáší… 

Letošní nízké únorové teploty (kdo by je v zimě
čekal, že) zaplnily stránky všech novin a staly se
oblíbeným tématem hovorů. Naši předkové by
nad naším počínáním určitě nevěřícně kroutili
hlavou. Mrazy v zimě jim nevadily, protože byl
čas zábavy, na kterou celý rok neměli čas. Jen
hodovali a plesali. Na jaře je totiž zase čekala
tvrdá práce, a navíc si uměli život užít, bez ohle-
du na počasí. Mráz za okny naopak vítali. Věděli,
že příroda jej potřebuje, protože podle pranosti-
ky třeskutá zima v únoru naplňuje komoru. A ko-
mu z nás by se to nelíbilo, když pořád slyšíme
o krizi v roce 2012? Buďme tedy rádi, že mrazy
vůbec přišly. Příroda tak třeba dává najevo, že
i když ji občas zlobíme, chce nám pomoci. Strá-
dat tak snad nebudeme.

Mějte jen hezké dny…

Editorial
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

CESTA
z Nemanic na Borek
BUDE BEZPEČNĚJŠÍ

Do školky jen v krátkém nebo dlouhém
týdnu, zavedení obousměrného provo-
zu. Takovými opatřeními chce budějo-
vická radnice navýšit kapacitu budějo-
vických školek. Dva pilotní projekty by
měly odstartovat na začátku příštího
školního roku. 

„Obousměrný provoz znamená, že třída,
která má kapacitu 21 dětí, bude teoretic-

ky navýšena dvojnásobně. Jednou tam
budou děti dopoledne a jednou odpoled-
ne. Zatím ale nevíme, na kterých školkách
systém zavedeme. Jednáme o tom,“ řekl
náměstek primátora Petr Podhola.

Druhý návrh umožňuje pobyt ve školce
i dětem, které ji nepotřebují navštěvovat
celý týden. „Z jedné třídy by dvě děti na-
příklad chodily pondělí, úterý, středa

a další dvě děti čtvrtek a pá-
tek. Další týden by se to oto-
čilo,“ popisuje princip Podhola
s tím, že tento model by byl
vhodný zejména pro maminky, kte-
ré jsou na mateřské dovolené a ne-
potřebují, aby jejich dítě bylo stabilně
celý den ve školce. Projekt by chtěl
spustit ve třech až čtyřech třídách, při-
čemž v každé by se to týkalo čtyř dětí.

MĚSTO podpoří
MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ

Vedení jihočeské metropole se rozhodlo,
že finančně pomůže mládežnickému ho-
keji v Českých Budějovicích. „Na radnici
dorazila žádost o podporu, která se týkala

snížení nájmu za ledovou plochu na polo-
vinu do konce letošní sezony. V minulých
letech měli jinak nastavený rozpočet
a dotace, takže jim to letos nevychází. Po

diskusi na jednání rady jsme se rozhodli
tuto žádost podpořit,“ uvedl náměstek
primátora Kamil Calta. Hokejisté tak díky
dobré vůli města ušetří 200 tisíc korun. 

Vzdálenost pouhých 600 metrů od sebe
dělí točnu MHD v Nemanicích a kruho-
vou křižovatku směrem k Makru u Borku.
Tento krátký úsek je ale díky hustotě pro-
vozu pro cyklisty i chodce velmi nebez-
pečný. Denně tudy projedou stovky aut,
protože jde o výpadovku směrem na
Prahu. Občané si stěžují také na chybějí-
cí chodník. Lidem se ale blýská na lepší
časy. Rada města již schválila smlouvy
na stavbu cyklostezky, která spojí Nema-

nice a Borek. Smlouvy se týkaly financo-
vání celé akce. Rozhodnutí rady potvrdili
také zastupitelé na svém únorovém jed-
nání. „Už jsem návrh smlouvy poslala
starostům zúčastněných obcí, takže
podpisu by nemělo nic dalšího bránit,“
uvedla náměstkyně primátora Ivana Po-
pelová. Samotná stavba by tak měla za-
čít už na jaře a pravděpodobně již v létě
by mohl být nový úsek za 5 milionů ko-
run uveden do provozu. 

Školky čeká malý převrat
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Bílomodré dodávky společnosti VINCI
Park CZ se již brzy přestanou starat
o parkování v krajské metropoli. Česko-
budějovičtí radní se totiž rozhodli vypo-

vědět smlouvu s touto společností, která
se v krajském městě prostřednictvím fir-
my Jihočeská parkovací stará o provoz,
údržbu a rozvoj parkování. Měsíční vý-
povědní lhůta má začít plynout 1. břez-
na. Od 1. dubna by tak povinnosti VINCI
Parku měl převzít Dopravní podnik měs-
ta České Budějovice. „Je logické, aby
vybrané peníze z parkovného zůstaly
z významné části městu a jeho organiza-
cím a výhradně nezajišťovaly zisk sou-

kromé firmě,“ domnívá se radní Tomáš
Bouzek, který už dříve na radnici výpo-
věď smlouvy navrhoval. Vedení města
tímto krokem ale riskuje i případný soud -

ní spor, neboť původní smlouva je platná
až do roku 2015.

Konečnému verdiktu předcházela v mi-
nulých týdnech dlouhá jednání. Když
Bouzek upozornil radu města na nevý-
hodnost stávající smlouvy, radnice a par-
kovací firma se domluvily na tom, že
k současné smlouvě bude připojen do-
datek. Ten měl českobudějovické radnici
přinést v následujících letech zhruba de-

vět milionů korun navíc oproti předcho-
zím ujednáním. 

Na posledním zasedání rady města ale
došlo k překvapivému obratu. Radní to-
tiž ohlásili, že dodatek nepodepsali
a smlouvu ukončí. „Nalezl jsem kvalifi-
kované důvody pro výpověď i pro ne-
platnost smlouvy. Uvidíme, jestli to
skončí smírnou cestou, nebo zda se
VINCI Park bude pouštět do soudních
sporů,“ uvedl radní Bouzek s tím, že
společnost VINCI Park CZ by se při pře-
zkoumávání smlouvy u soudu vystavila
značnému riziku. „V takovém sporu by
se zkoumala i její platnost. A my máme
argumenty pro vyslovení neplatnosti
smlouvy od samého počátku, což by
pro společnost znamenalo vrácení bez-
důvodného obohacení,“ tvrdí Bouzek.

Parkovací smlouvu uzavřelo bývalé vede-
ní města v roce 2005 na 10 let. Už před
minulými komunálními volbami ji však za-
čali politici téměř ze všech stran kritizo-
vat, že je pro město nevýhodná, zatímco
pražské firmě s jihočeskou pobočkou při-
náší nemalý zisk. Obyvatelům krajské
metropole je trnem v oku i fakt, že sou-
kromé firmě pomáhají zadarmo strážníci.
Společnost podle smlouvy odvádí městu
tržby z parkovného a následně z nich do-
stane 35 procent plus DPH. O tržby nad
13 milionů se pak dělí s městem rovným
dílem. Vloni měla firma v Budějovicích
tržby 23,2 milionu korun. Ve městě je 580
parkovacích míst s automaty a 302 míst
pro abonenty a rezidenty.

Parkovací společnost VINCI Park
DOSTALA OD MĚSTA SBOHEM

Všichni ředitelé mateřských a základních
škol zřizovaných městem České Budějo-
vice čeká náročný měsíc. Musí přesvědčit
komisi o tom, že svou práci dělají výbor-
ně. Vedoucí pracovníci musí vypracovat
sebehodnocení a projdou pohovorem.
Komise pak rozhodne, zda si své vedoucí
místo udrží nebo ne. Tento postup schvá-
lili českobudějovičtí radní. Jen šest let
mohou ředitelé vést školu nebo školku.
Zatímco dosud byli téměř neodvolatelní,

teď je čeká hodnocení. Pokud neuspějí,
budou muset odejít. Radní ve středu
schválili postup hodnocení. „Ředitelé
 vypracují vlastní sebehodnocení a pak
musí projít pohovorem. Nepůjde ale roz-
hodně o povídání u rozpité kávy,“ upo-
zorňuje náměstek primátora Petr Podho-
la. Kromě něj zasedne v hodnoticí komisi
mimo jiné vedoucí odboru školství, ve-
doucí finančního výboru a u škol také zá-
stupce školské rady. 

Od 19. března do 6. dubna jsou naplá-
nované pohovory s ředitelkami a řediteli
škol. Na 18. dubna připraví komise pro
radu města podklady pro další postup. 

Členové komise mohou dojít ke třem zá-
věrům. Buď vše proběhne v pořádku
a dotyčný si místo udrží, nebo rada do-
stane na stůl návrh na setrvání ředitele
s tím, že je třeba něco zlepšit či doplnit.
Poslední možností je odvolání z funkce.

ŘEDITELE ŠKOL
ČEKAJÍ DŮLEŽITÉ POHOVORY
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Klášter na Piaristickém náměstí
MÁ OPRAVENOU
KŘÍŽOVOU CHODBU

Vzácné středověké fresky i portál kapitul-
ní síně ze 13. století objevili restaurátoři
při obnově křížové chodby v bývalém do-
minikánském klášteře na Piaristickém ná-
městí. Rozsáhlá rekonstrukce za téměř
14 milionů trvala šest let. Veřejnost má
vůbec poprvé v novodobé historii mož-
nost prohlédnout si restaurovanou křížo-
vou chodbu někdejšího dominikánského
kláštera, který je nejstarší a nejcennější
historickou památkou v Českých Budě-
jovicích. 

Odborníci zrestaurovali kamenné prvky,
povrchy kleneb a stěn, provedli také úpra-
vy rajské zahrady, výměnu dveří a oken
a další práce. Chodba je tak nyní znovu
přístupná veřejnosti. „Po rekonstrukci se
ukázala architektonická a historická hod-

nota prostoru,“ řekl ředitel Národního pa-
mátkového ústavu v Českých Budějovi-
cích Petr Pavelec. Během restaurátor-
ských a stavebních prací odborníci
provedli podrobné archeologické, staveb-
něhistorické a restaurátorské průzkumy,
které přinesly řadu jedinečných objevů. Ve
východním křídle chodby archeologové
nalezli pod mladšími zazdívkami monu-
mentální portál do zaniklé kapitulní síně
kláštera z konce 13. století. Restaurátoři
odkryli i středověké nástěnné malby před-
stavující například výjevy ze života sv. Au-
gustina, obraz Smrt Panny Marie nebo
zcela jedinečnou malbu z roku 1378, která
představuje císaře Karla IV. a jeho syna
Václava IV. pod ochranou Panny Marie.
„Obraz se váže přímo na místní historii,“
vysvětluje Pavelec. „V době, kdy obraz

vznikl, byli císař i jeho syn v Českých Bu-
dějovicích na setkání 200 českých knížat
a představitelů církve. Jednali zde o ev-
ropských událostech, a při této příležitosti
obraz vznikl. Panna Maria chrání císaře,
ale zároveň obraz říká, že on je ten, kdo
církev významně podporuje,“ upřesňuje
symboliku Pavelec. 

Restaurování křížové chodby stálo od ro-
ku 2005 do roku 2011 celkem 14 milionů
korun. Město České Budějovice poskytlo
téměř 10 milionů, Biskupství českobudě-
jovické 2,5 milionu a Ministerstvo kultury
ČR investovalo 1,8 milionu. Odborný do-
zor nad restaurováním křížové chodby
zajišťovali pracovníci z Národního pa-
mátkového ústavu územního odborného
pracoviště v Českých Budějovicích. 

Centrum sociálních služeb Staroměst-
ská má od 15. února nového ředitele.
Výběrová komise do této vedoucí funk-
ce doporučila Jiřího Tetoura. O místo se
ucházelo sedm kandidátů. Městskou
příspěvkovou organizaci až do loňského
října vedla Iva Jirovská, kterou odvolal
náměstek Petr Podhola. Ten jí kladl za
vinu zejména špatně sestavený rozpo-
čet, nereálný předpoklad příjmů a mini-
mální opatření ke snížení ztráty. „Cen-
trum se dostalo do červených čísel,
chybí mu 3 miliony. Z rozpočtového vý-
hledu je od začátku nereálná oblast pří-
jmů,“ argumentoval na podzim Podhola.
Jirovská podle Podholy počítala s pří-
spěvky na péči 5,5 milionu korun na ce-
lý rok 2011. Od ledna do září se zařízení
podařilo získat 2,8 milionu a do konce
roku to bude celkem asi 3,9 milionu ko-
run. Po odvolání Jirovské byl vedením
Centra sociálních služeb na tři měsíce
pověřen ředitel Domova pro seniory Máj
Pavel Janda. 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH 
služeb Staroměstská

POVEDE JIŘÍ TETOUR
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Sedm zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzo-
vých medailí získali mladí jihočeští spor-
tovci na Hrách V. zimní olympiády v Mo-
ravskoslezském kraji. Při sportovních
kláních v Ostravě dokázali Jihočeši vybo-
jovat se 122 body druhé místo těsně před
Královéhradeckým krajem. Porazili je
pouze závodníci z Libereckého kraje, kte-
rý má pro zimní sporty nejlepší podmínky
v republice. Na tomto historickém úspě-
chu jihočeské mládeže se nejvíce podíleli
klasičtí lyžaři. Vimperský Jiří Mánek získal
hned 3 zlaté medaile, a patřil tak mezi
4 mladé olympioniky, kteří byli vyhlášeni
jako absolutně nejúspěšnější účastníci té-
to olympiády. Jeho úspěch doplnili svým
podílem na zlaté štafetě Dominik Klement
a Karel Vacek, kteří v individuálních sou-

těžích získali ještě tři stříbrné medaile,
a Barbora Havlíčková, která má zlato za
běh volnou technikou a bronz za běh kla-
sicky. „Druhou nejúspěšnější výpravou
byli jihočeští snowboardisté. Sára Vesel-
ková získala zlato ve freestylu, Radek
Vintr stříbro v obřím slalomu a Filip Von-
druška i Petra Hlávková bronz ve freesty-
lu,“ řekla tisková mluvčí Jihočeského kra-
je Kateřina Koželuhová.

Kvalitní výkon předvedli i rychlobruslaři.
Denisa Pytlíková byla dvakrát zlatá, Mar-
tin Beránek vyjezdil bronz a dívčí štafeta
dojela také na třetím místě. Medailovou
sbírku doplnil krasobruslař Martin Bidař
stříbrem a Dominik Předota přidal na
dálku stříbro ve fotosoutěži. Uznání si
zaslouží i jihočeští biatlonisté, kteří získa-
li cenné body za čtvrtá místa ve štafe-
tách a další bodovaná umístění v indivi-
duálních závodech. Body za páté místo
získal ve slalomu písecký sjezdař Martin
Hrabák, jihočeští hokejisté přidali bod za
šesté místo v turnaji. „Všech patnáct ji-
hočeských medailistů přijali i nejvyšší
představitelé kraje, od kterých obdrželi
ocenění za vynikající reprezentaci kraje,“
dodala Koželuhová.

Lepší chlazení vody proudící do chladi-
cích věží při teplotách hluboko pod nu-
lou zvyšuje výkonnost elektrárny Teme-
lín. Jihočeský kolos tak v zimních
měsících vyrobí o několik tisíc kilowatt -
hodin více než v letním období. 

Leden tak patří již tradičně k měsícům,
kdy elektrárna Temelín vyprodukuje nej-
více elektřiny v průběhu roku. Tří z pěti
historicky nejvyšších měsíčních čísel do-

sáhla elektrárna právě v prvním měsíci
roku. „Na toto období totiž zpravidla ne-
jsou plánovány odstávky a díky nízkým
teplotám se lépe ochlazuje voda v chla-
dicích věžích. A čím je voda studenější,
tím je díky lepší účinnosti vyšší výkon
turbíny,“ vysvětluje vedoucí provozu Ja-
derné elektrárny Temelín Bohdan Zro-
nek. Temelín se ale přesto na mrazivé
teploty připravil. Provádí se kontroly zaří-
zení, zejména vzduchotechniky, a při-
způsobuje se provoz chladicích věží. 

Odolností elektrárny Temelín vůči ex-
trémním mrazům se odborníci zabývali
nedávno při zátěžových testech Evrop-
ské unie. Například hodnotili, jak se
elektrárna vypořádá s mrazy –46 °C trva-
jícími celý měsíc. Při těchto extrémních
teplotách by mohlo dojít k zamrznutí naf-
ty v potrubních trasách, které slouží

k doplňování nafty do dieselgenerátoru –
záložního zdroje elektrického napájení.
Elektrárna je ale i na tyto stavy připrave-
na. „Vlastní nádrže nafty mají dostateč-
nou kapacitu, která zabezpečí provoz
dieselgenerátoru po dobu až tří dní,
a jsou odolné i vůči extrémním teplotám.
Další zásobní nádrže jsou od dieselgene-
rátorů vzdáleny pouze několik stovek
metrů, a převoz paliva by tak byl záleži-
tostí několika minut,“ doplnil tiskový
mluvčí Temelína Marek Sviták.

Částku 20 milionů korun vyčlenil kraj
na obnovu movitých i nemovitých kul-
turních památek. Je to o 1,2 milionu
korun víc než loni. Nejvíc peněz
spolkne oprava památkově chráně-
ných nemovitostí. Zájemci o krajské
peníze na obnovu památek si mohou
začít podávat žádosti od 10. února.
Podle mluvčí krajského úřadu Kateři-
ny Koželuhové je maximální výše pro-
středků na jeden projekt půl milionu
korun a minimální podíl žadatele čtyři-
cet procent. „Předkládané projekty
musí naplňovat cíle a priority granto-
vého programu, být připraveny k re-
alizaci a mít zajištěné vlastní spolufi-
nancování,“ dodala mluvčí.

EXTRÉMNÍ MRAZY
TEMELÍNU NEVADILY

JIHOČEŠI NA V. ZIMNÍ 
OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE
OBSADILI STŘÍBRNOU PŘÍČKU Na obnovu

jihočeských
památek
má kraj 
20 milionů

F
o
to

: 
J
E

 T
e
m

e
lí
n
, 
A

rc
h
iv

 J
Č

k



8

TÉMA

Na více než 20 stranách auditu zástupky-
ně firmy Foster Bohemia Zoja Guschlová
mapuje krok za krokem stavební práce
při opravě základních škol na sídlišti Máj.
„Zhotovitel vybral sanační firmu, která při
vykonávání odstraňování azbestové zátě-
že nepostupovala dle platné legislativy,“
tvrdí Guschlová v expertize, kterou radni-
ce obdržela na počátku února. Pro spo-
lečnost OHL ŽS, a. s., subdodavatelsky
zajišťovala sanaci azbestové zátěže firma
MAPOZ Zliv, s. r. o. Podle auditu zvolila
firma špatné postupy a v důsledku ne-
správné manipulace s panely se pak do
prostoru uvolnilo velké množství nebez-
pečných azbestových vláken. „Při práci
s nebezpečným azbestovým materiálem
se firma dopustila řady chyb. „Nebylo za-

jištěno hermetické uzavření prostoru
uvnitř budovy a na hranici kontrolované-
ho pásma nebyl vytvořen personální de-
kontaminační systém,“ stojí ve zprávě.
Nekvalitní práci podle auditu odvedl i ko-
ordinátor. Už samotný návrh postupu na
odstranění azbestových desek, který
subdodavatelská sanační firma předložila
krajské hygienické stanici, má podle ana-
lýzy značné odborné nedostatky.

Podle auditu chybovala
i Krajská hygienická stanice,
ta ale s obviněním nesouhlasí
Audit tak zpochybnil i postup Krajské hy-
gienické stanice v Českých Budějovi-
cích. „V návrhu chybí uvedení nestranné-
ho akreditovaného subjektu, který bude

provádět kontrolní měření početní kon-
centrace respirabilních anorganických
vláken. Návrh proto neměl být Krajskou
hygienickou stanicí vůbec akceptován
a měl být firmě MAPOZ Zliv, s. r. o., vrá-
cen k přepracování,“ domnívá se Gusch-
lová. Podle slov ředitele Krajské hygi-
enické stanice Jiřího Kotrby je ale toto
konstatování zavádějící. „Krajská hygi-
enická stanice v tomto případě jako
OOVZ neschvaluje konkrétní technolo-
gické postupy při provádění sanace bu-
dov s azbestovou zátěží, ani nevydává
k této věci závazné stanovisko. Její pra-
vomoci v souvislosti s hlášením prací, při
nichž mohou být zaměstnanci expono-
váni azbestu, spočívají v ochraně zdraví
při práci,“ stojí v oficiálním stanovisku,
které hygiena vydala. „Krajská hygienická
stanice při výkonu státního zdravotního
dozoru v ochraně zdraví při práci vykoná-
vá státní zdravotní dozor nad povinnost-
mi vymezenými příslušnými právními
předpisy k ochraně zdraví při práci před
riziky plynoucími z fyzikálních, chemic-
kých a biologických faktorů pracovních
podmínek. Z toho plyne, že neschvaluje
a nevymáhá konkrétní technologické po-
stupy na odstraňování azbestové zátěže
a nevydává k hlášení závazné stanovis -
ko,“ upozorňuje zpráva. 

Město zřejmě čeká soudní
spor s firmou OHL ŽS
Z auditu dále vyplývá, že část viny na
svých bedrech nese také město. Chybo-
valo již na samém počátku, a to při vý-
běru vítěze zakázky. „Podle auditu je tam
víc pochybení, ale podle mého názoru to
nejzávažnější padá na dodavatelskou fir-
mu. Potažmo na subdodavatelskou fir-
mu, která nedodržela při nakládání s az-
bestem předpisy,“ domnívá se Calta.
Radnice má nyní v ruce odborný posu-
dek, ale s dokazováním viny to ještě zřej-

Azbestová válka
zatím nemá vítěze
Budějovická radnice už zná výsledky nezávislého auditu, který zjišťoval, kdo udělal
chybu při opravě škol na sídlišti Máj. Verdikt firmy Foster Bohemia hovoří jasně. Svůj
díl viny nese město, firma i hygienici. Sanace školního komplexu od nebezpečného az-
bestu nyní bude radnici stát téměř 18 milionů. Další statisíce radnici stálo stěhování
a doprava školáků do náhradních prostor. Vzniklou škodu bude vedení města pravdě-
podobně vymáhat po firmě OHL ŽS, a. s., která rekonstrukce v létě prováděla.
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mě bude složité. Firma OHL ŽS totiž zá-
věry expertizy odmítá. Zástupci firmy tvr-
dí, že při rekonstrukci postupovali správ-
ně. Svá tvrzení dokládají vlastním
posudkem, který již má k dispozici také
budějovický magistrát. „Máme k dispozi-
ci posudek soudního znalce, ten doklá-
dá, že se azbestová vlákna ve školách
neobjevila v důsledku naší činnosti,“
uvedla mluvčí OHL ŽS Taťjana Pelíšková.

Budějovická radnice se tak téměř jistě
nevyhne soudnímu sporu. „Teď se spojí-

me s právníky, kteří nám poradí, jak dále
postupovat. Určitě nás nečeká nic jed-
noduchého,“ řekl náměstek Kamil Calta.

Rodiče školáků 
podali trestní oznámení
Situací kolem májských škol jsou dlou-
hodobě znepokojeni také rodiče školáků.
Předseda občanského sdružení Radovan
Pekárek dokonce už před časem spolu
s dalšími rodiči podal kvůli zavřeným
školám trestní oznámení na neznámého
pachatele. „Začátek celého problému je
už v samotném výběrovém řízení. Ptám
se, kdo na straně města posuzoval od-
bornou kvalitu firmy? Dověděl jsem se,
že kritériem byla nejnižší cena. Firma,
která nabízela, že udělá zateplení včetně
sanace, musela být logicky dražší,“ míní

Pekárek, který již dříve poukázal na to,
že na stavbě nemohl dobře fungovat sta-
vební dozor. Kdyby podle něho městem
najatý stavební dozor stavbaře důkladně
kontroloval, nemusely být nakonec vý-
sledkem zavřené školy.

Sanační práce 
postupují podle plánu
V májských školách nyní denně pracují
desítky odborníků, kteří z prostor odsá-
vají a přefiltrovávají vzduch zamořený
škodlivými azbestovými vlákny. „Laicky

řečeno se vzduch v objektech postupně
pere jako v pračce. Používá se k tomu
speciální odsávací jednotka napojená na
filtr. Přes ni projde veškerý vzduch, který
obsahuje azbestové částice,“ popsala
akci Zoja Guschlová z firmy Foster Bohe-
mia. Podle zaměstnankyně odborné zku-
šební laboratoře, jež městu radí v souvi-
slosti s výskytem azbestových vláken,
dekontaminací projdou veškeré věci
v budovách, včetně učebních pomůcek
nebo koberců. V kontejnerech skončí
pravděpodobně jen kusy nástěnek nebo
plyšové hračky. „Po vyčištění už další
kontaminace nehrozí,“ doplnila Guschlo-
vá. Společnost Sita CZ hlásí, že práce
zatím postupují podle plánu. Tisícovka
dětí se tak s největší pravděpodobností
koncem března vrátí do svých lavic. 

Kdy se uskuteční 2. etapa
oprav a kdo ji zaplatí?
Firma OHL ŽS, se kterou se město zřej-
mě bude soudit, má ale provést také
druhou část rekonstrukce májských
škol. O další osud oprav se na svém po-
sledním jednání zajímali také zastupitelé.
„V tuto chvíli hrozí soudní spor se spo-
lečností OHL ŽS, která má být dodava-
telem i pro letní opravy,“ komentoval si-
tuaci například Břetislav Kábele. „Hodlá
město smlouvu vypovědět? Bude mít
vůbec radnice peníze na opravy, když ji

problémy s azbestem budou stát až
dvacet milionů korun navíc,“ ptal se také
Kábele.

První náměstek primátora Miroslav Joch
při debatě připustil, že plánovanou druhou
etapu oprav město možná bude muset
odložit, a to z důvodů finančních, ale také
právě kvůli možnému sporu s dodavate-
lem. „Potvrdit to ale nemohu. Zatím máme
ještě čas na řešení této situace a určitě se
tím budeme intenzivně zabývat,“ doplnil
s odkazem na zmíněné právní posudky.

S rekonstrukcí ale město nemůže otálet.
Pokud se nebude pokračovat letos v lé-
tě, musí se s opravami začít v roce 2013.
Jinak totiž hrozí, že by město muselo
vracet dotace.



Třikrát ve svém životě zvedl
Jaroslav Pouzar nad hlavu
nejcennější hokejovou tro-
fej Stanley Cup. Když hoke-
jový talent a odchovanec
Motoru Jikov ukončil hoke-
jovou kariéru, netušil, že ho
ten nejtěžší boj, a to s těž-
kou nemocí, teprve čeká.
Porazil ji, a před měsícem
tak mohl v dobré náladě při-
jímat gratulace k 60. naroze-
ninám. Na odpočinek se ale
nechystá. Už dlouho mu
v hlavě ležel projekt hokejo-
vé haly, která by sloužila ja-
ko zázemí k výchově mla-
dých hráčů. Loni si sen
začal plnit. 
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„Podobné projekty jsem viděl v zámoří,
kde mají celoroční tréninkové zázemí pro
děti naprosto běžně,“ říká Pouzar. „V Bu-
dějovicích je ledu málo, a i v přírodě ne-
máme takové podmínky jako dřív. Děti
tak nemají možnost led si užít, a to bych
chtěl změnit,“ vysvětluje. Podobné ob-
jekty již stojí třeba v Brně i v Plzni.

Stadion, který by sloužil jak amatérským
mančaftům, tak široké veřejnosti, začal
před několika měsíci růst vedle bývalých
čtyřdvorských kasáren. „Lokalita ve Čty-
řech Dvorech se logicky nabízela. Je to
velmi dobré místo, protože leží mezi dvě-
ma velkými sídlišti a je zde velká kon-
centrace lidí,“ tvrdí Pouzar. Kromě ledo-

vé plochy s diváckou kapacitou 300 míst
a zázemí pro sportovce zahrnuje projekt
i tělocvičnu, saunu, whirpool nebo re-
stauraci a prodejnu se sportovním zbo-
žím. „Ledová plocha je srovnatelná
s plochou zimního stadionu,“ říká Pou -
zar. Parametry splňují i podmínky pro
mezinárodní zápasy, může se zde tedy
hrát jakákoli liga, omezení se týká pouze
divácké návštěvnosti. 

Pouzar by se chtěl na svém stadionu vě-
novat především práci s mládeží, tréno-
vat by zde měl nový klub Českobudějo-
vičtí lvi, který bude vychovávat nové
adepty. Hokejová legenda chce dát šan-
ci i nadaným dětem ze sociálně slabších

rodin. Nebudou muset platit členské pří-
spěvky. „Na hokej mládeže jsme sehnali
sponzory,“ řekl. Jeho snem je ve vlastní
hale vychovávat juniory například pro
budějovický HC Mountfield.

V hokejové hale za téměř 170 milionů
korun najdou zázemí i amatérské hokejo-
vé týmy. „Je tady tolik mančaftů, které
jezdí za ledem po celém kraji, že nebude
problém halu naplnit,“ domnívá se Pou -
zar. První zájemci se dokonce hlásí už
teď. „Lidé už chtějí navázat kontakt,“ po-
tvrzuje Pouzar s tím, že konkrétní termí-
ny se už řeší.

Stadion by měl být dokončený v září ne-
bo v říjnu tohoto roku. Stavbařům přálo
i počasí. „Letošní zima byla dlouho mír-
ná, takže se mohlo bez problémů stavět,
už jsou udělané základy a vyzděné kabi-
ny i zabetonovaná spodní část haly, teď
ale samozřejmě stavba stála, když uho-
dily mrazy,“ vysvětluje Pouzar. 

Veřejnost se může těšit také na veřejné
bruslení. „Bude ale v trochu jiné podobě,
než je na zimním stadionu,“ slibuje. Nové
hokejové centrum potěší i cenou. „Chce-
me jít trochu níž než na zimním stadi-
onu,“ prozradil Pouzar.

Hokejista Jaroslav Pouzar se narodil 23. ledna 1952 v Čakovci. Svou kariéru zahájil
v Motoru České Budějovice. Premiérový zápas v nejvyšší soutěži odehrál v 17 le-
tech. Velkých úspěchů Jaroslav Pouzar dosáhl i za mořem, kam odešel ve 30 le-
tech. Třikrát získal Stanley Cup, zahrál si na šesti mistrovstvích světa, odkud si kro-
mě dvou zlatých z let 1976 a 1977 odvezl ještě tři stříbrné a jednu bronzovou
medaili. Startoval rovněž na dvou olympiádách a dvou Kanadských pohárech, ve
své sbírce má i stříbro z OH 1976. V reprezentaci nastoupil celkem k 186 utkáním,
v nichž vstřelil 73 branek. Hráčskou kariéru uzavřel počátkem 90. let v Německu,
kde působil v Iserlohnu, Rosenheimu a Augsburgu. Po skončení hokejové kariéry
začal podnikat a v Českých Budějovicích vybudoval rok po sametové revoluci první
moderní fitness centrum. Působil i v českobudějovickém klubu. V roce 1992 se stal
prezidentem klubu HC České Budějovice, v jehož čele vydržel až do roku 1998. Na
přelomu tisíciletí byl navíc místopředsedou Českého svazu ledního hokeje.

JAROSLAV POUZAR
MÍSTO ODPOČINKU STAVÍ HOKEJOVOU HALU
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Diskuse, kterou obyvatelé Budějovic peč-
livě sledovali, se týkala záměru tzv. Jižní
spojky. Dvouproudá silnice měla vést od
kruhového objezdu v Litvínovicích, pak
po novém mostě přes Vltavu do ulice L.
B. Schneidera, Papírenskou a dále pokra-
čovat přes Lidickou, L. M. Pařízka až na
Plavskou a podél železniční tratě na No-
vohradskou. Plány na Jižní spojku nako-
nec radní a posléze i zastupitelé uložili
k ledu. Lidé, kteří s plánem radnice ne-
souhlasili, si tak mohou oddechnout. Ři-
diči ale budou muset být v neoblíbených
kolonách i nadále trpěliví. „Jednání o této
problematice byla velmi bouřlivá,“ uvedla
Popelová, která paradoxně byla na začát-
ku garantem a předkladatelkou plánu Již-
ní spojky do jednání městského zastupi-
telstva. Město si podle jejích slov nechalo
vyhodnotit všechny tři části trasy. „Z vý-
počtu vyplynulo, že Mánesově ulici by
stavba ulevila asi z 40 tisíc aut na 33 ti-
síc,“ uvedla Popelová. 

Opozice: Je třeba jiné 
řešení velmi špatné 
dopravní situace
Stopku úvahám o Jižní spojce Malý jez
nakonec vystavilo celkem 38 zastupitelů.
Ne všichni ale považují zamítnutí stavby
za konečné řešení. „Postrádám návrh
nebo debatu o alternativní trase,“ uvedl
například zastupitel Jan Zahradník. Za-
stupitel Vladimír Brůha upozornil na to,
že Jižní spojka byla jednou z nejdůleži-
tější staveb strategického dokumentu
Budějovic na rozvoj dopravy. „Teď se ale
dozvídáme, že vůbec není třeba,“ řekl
Vladimír Brůha. „Bez dopravních staveb
nemůže být složitá dopravní situace nik-
dy vyřešena. Město kolabuje už dneska,“
tvrdí. Problém přetížené Lidické a Máne-
sovy ulice, který se stává neoblíbeným
budějovickým evergreenem, tak pravdě-
podobně bude mít vedení města za ně-
kolik měsíců znovu na stole. 

Proti autům na Maláku vznikla i petice.
Iniciovalo ji občanské sdružení Domovi-
na a občanská iniciativa Zachraňme Ma-

lák a klidové zóny. „Petici jsme předali
na radnici 15. února. Byly pod ní podpisy
4 419 občanů. Z toho podíl podepsa-
ných občanů, kteří přímo nebydlí v zó-
nách dotčených Jižní spojkou, činí přes
polovinu,“ uvedl jeden ze signatářů To-
máš Mráz. „S doporučením rady a roz-
hodnutím zastupitelstva jsme spokojeni.
Týkalo se však jen malé části Jižní spojky
– nevelké změny územního plánu, zejmé-
na v oblasti kolem nemocnice. Pořizová-
ní této změny zastupitelé ukončili, a tato
změna se tedy nestane součástí územní-
ho plánu města,“ uvedl dále Mráz a upo-
zornil na to, že Jižní spojku v podobě
z roku 2000 by lidé chtěli z územního
plánu zcela vyjmout. Chtěli bychom pod-
nítit hledání jiného řešení. Takového, kte-
ré by lidem vadilo co nejméně a co nejví-
ce jim vyhovovalo,“ dodává Mráz. 

Objevily se 
problémy s pozemky
Ke změně názoru přispěly podle náměst-
kyně primátora Ivany Popelové kromě

odporu občanů také obchodní potíže.
Radnice totiž potřebovala odkoupit pro
stavbu silnice pozemky od papíren, ta je
ale prodat nechtěla. Další problém nastal
při jednání s nemocnicí, která nechtěla
povolit oboustranný provoz v Schneide-
rově ulici sousedící s jejím areálem. 

Z původního záměru tak zůstalo jen tor-
zo. Radnice chce postavit pouze nový
most, který nepovede přes Malši, ale
přes Vltavu. Město pro něj proto teď hle-
dá vhodné místo. „Z hlediska Jižní spoj-
ky se ukázalo, že velký smysl má hlavně
přemostění Vltavy z Litvínovické směrem
k nemocnici. 

Kdyby most řidiči využívali, projelo by
Mánesovou kolem 34 tisíc aut,“ odvolává
se na studii zpracovanou společností
Mott MacDonald Popelová. Se záměrem
propojení Rožnova a Litvínovické chce
město začít ještě v letošním roce. „Teď je
řada na krajském úřadu, oslovili jsme také
Ministerstvo dopravy,“ uzavřela Popelová. 

Auta přes Malák 
nakonec jezdit nebudou
Zachovat oblíbené místo pro procházky i lenošení mnoha budějovických obyvatel, nebo
vyslyšet občany a pokusit se vyřešit neutěšenou dopravní situaci postavením nového
městského okruhu? Takovým problémem se několik měsíců zabývala budějovická rad-
nice. A to již po několikáté. 
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Dalších dvanáct budov a také dva velké
objekty v ulici Evžena Rošického již brzy
srovnají se zemí demoliční stroje. Vedení
města se rozhodlo zahájit další kolo bou-
rání starých budov v areálu bývalých ka-
sáren ve Čtyřech Dvorech. Radní na za-
čátku února schválili podání žádosti
o dotace, která by pokryla část nákladů.
Město se podle náměstka Miroslava Jo-
cha snažilo respektovat projektovou do-
kumentaci firmy 4DVORY, která měla
areál v pronájmu. „Vedli jsme diskuzi,
zda nechat dvě velké budovy v ulici Ev-
žena Rošického. Budovy jsou ale ve
špatném stavu,“ vysvětlil Joch. „V tuto
chvíli navíc ani nevíme, jak bychom je
využili,“ uvedl náměstek. Radní měli na
stole čtyři varianty bourání. Diskutovali
zejména o tom, zda suť ze staveniště
odvézt, nebo ji použít na úpravu terénu.
Právě na tomto rozhodnutí závisela ce-
na, kterou by radnice musela zaplatit.
„Rozhodli jsme se pro variantu zbourat
všechny budovy a suť nechat na místě,“
řekl Joch. Tato varianta vyjde asi na
29,7 milionu korun, dotace by mohla po-
krýt asi třetinu nákladů.

Místo starých 
budov vznikne park
Podoba parku v bývalých kasárnách by
měla vyjít ze soutěže, kterou město tento

měsíc vypíše. „Rada města se rozhodla,
že tuto záležitost budeme řešit soutěží
o návrh. Budeme chtít vybírat zpracova-
tele projektové dokumentace podle kva-
lity a efektivity návrhu, který předloží ar-
chitekti v otevřené soutěži. Až budeme
mít návrhy pohromadě, tak z nich udělá-
me výstavu, aby se s nimi mohla sezná-
mit i veřejnost,“ slíbila náměstkyně pri-
mátora Ivana Popelová.

V areálu by v budoucnu měla vyrůst síť
cest pro chodce, bruslaře nebo běžce,
i prostor pro pétanque, hřiště pro míčové
hry, skate park, veřejné WC, půjčovna
sportovního vybavení a samozřejmě ze-

leň. „Tyto požadavky jsou závazné. Hod-
notit budeme mimo jiné architektonickou
kvalitu, udržitelnost a samozřejmě hos-
podárnost,“ uvedla Popelová. Celkově
se na místě bude revitalizovat 3,5 hekta-
ru pozemků, přičemž park bude na třech
hektarech. Město předpokládá, že cena
parku se bude pohybovat kolem 250 mi-
lionů korun. Oficiální vyhlášení soutěže
bylo 27. února a do 10. dubna musí zá-
jemci podat návrhy. Komise zasedne
k projednávání 16. a 17. dubna. Členy
výběrové komise budou náměstkyně Iva-
na Popelová, náměstek Petr Podhola,
radní Eva Hajerová, architekt Petr Lešek
z ateliéru Projektil, architektka Hana Ur-
bancová, architekt společnosti Nolimat
Mirek Vodák a architektka-krajinářka Jit-
ka Trevisan. 

Letos se lidé parku zcela jistě nedočkají,
samotná stavba by mohla začít pravdě-
podobně v příštím roce. Po skončení
soutěže totiž bude nutné získat stavební
a další povolení a také vyčlenit potřebné
finance. Lze očekávat, že to budou de-
sítky milionů korun.

Osmnáctihektarové území využívala ar-
máda až do roku 1990. Poté vojsko ob-
last postupně opustilo a budovy začaly
chátrat. Veškeré objekty a pozemky
v areálu byly v roce 2001 bezúplatně
převedeny na město. Dosud se provádě-
la demolice a sanace části území o roz-
loze 9,4 hektaru.

Bývalá kasárna ve Čtyřech Dvorech
dostanou nový kabát
Běžecká nebo bruslařská dráha, lavičky a zeleň místo zchátralých budov. Tak by v bu-
doucnu měla vypadat bývalá kasárna ve Čtyřech Dvorech. O podobě parku na území
3,5 hektaru rozhodne soutěž, kterou město vypsalo podle soutěžního řádu České ko-
mory architektů. V areálu se již brzy začne s demolicí starých budov.
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„Pod názvem masopust se skrývá celé
období od Tří králů až do Popeleční stře-
dy, hlavně však poslední tři dny, jimiž to-
to období končí,“ vysvětluje Marcela
Macková z Jihočeského muzea. Pope-
leční středou pak začíná čtyřicetidenní
půst před Velikonocemi. 

Masopust není církevním svátkem, ale
byl zařazen do liturgického kalendáře,
takže se jeho termín určuje podle Veliko-
noc, které jsou pohyblivým svátkem. Vý-
počtem data Velikonoc, a tedy i maso-
pustu se zabývá nauka křesťanská
chronologie. „Důležitou událostí je první
úplněk po 21. březnu, tedy prvním jarním
dni,“ vysvětluje Macková. „Neděle po
tomto úplňku je označována jako Boží
hod a je nejdůležitějším dnem Veliko-
noc,“ říká Macková. Od ní nazpět se pak
odpočítává sedm postních týdnů. 

Masopust byl pro lidi v minulosti oficiál-
ním svátkem hodování, během kterého
bylo třeba se dosyta najíst. „Souvisí to
s celým ročním cyklem, který měl svá
pravidla. V zimním období lidé nemohli
pracovat venku nebo v hospodářství,
podzimní práce již skončily a s jarními se
ještě nemohlo začít,“ říká Macková. Pro-
to byla vhodná doba na zábavu. Souvi-
sel s tím i velký počet svateb v tomto
období. „Konaly se zabijačky, lidé museli
jídlo spotřebovat,“ poukazuje na nečeka-
ně praktické aspekty tradic Macková. 

Vyvrcholením masopustu je úterý před
Popeleční středou. V tento den prochá-
zejí vesnicemi průvody maškar a hraje se

masopustní divadelní představení. Ob-
chůzky masek nemají závazná pravidla,
záleží zejména na krajových zvyklostech.
Masky obvykle dostaly při svém putová-
ní po staveních v každém domě něco
k zakousnutí, lidé je hostili také pálenkou
a pivem. Ačkoli je v masopustním reji
dovoleno téměř vše, existuje několik tra-
dičních maškar, které se objevují v kaž-
dém průvodu. Patří mezi ně zvířecí mas-
ky – medvěd, někdy vedený na řetězu
medvědářem, klibna, tedy kobyla, skrý-
vající často dvě osoby, nebo maska ko-
zy. Podle Mackové jsou zvířecí masky
alegorií plodnosti.

Masopust končil v noci před Popeleční
středou, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Dru-
hý den se pak naposledy konzumovaly
mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, do-

poledne ještě byla povolena kořalka.
Oběd však už byl přísně postní, což větši-
nou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb,
vařená krupice, pečené brambory.

Čtyřicetidenní půst, který následoval, byl
logicky dobou zklidnění, příprav na Veli-
konoce. „Život se v tomto předjarním ob-
dobí vrátil po rozmařilém hodování do
starých kolejí,“ vysvětluje Macková. V ob-
dobí půstu se lidé dříve zdržovali zábav
a skončila také doba zabijaček. Dnes již
tomu tak úplně není, protože masopusty,
plesy i zabijačky se konají i poté. 

O masopustních rejích z Čech i Moravy
jsou dochovány písemné zprávy již z po-
loviny 13. století, i když svátek je zřejmě
ještě staršího data a souvisí s některými
pohanskými rituály, které se týkaly pře-
chodu zimy v jaro.

Buďte pozdraven, pane starosto, neslo se v úterý
21. února náměstím Přemysla Otakara II. Rychtář
doudlebské koledy totiž v tento den přišel na rad-
nici požádat budějovického primátora o povolení
koledovat. Slavnostnímu rituálu přihlíželo mnoho
budějovických obyvatel i zahraničních turistů s fo-
toaparáty. Po ukončení žádání a udělení povolení
koledování si primátor a ostatní zástupci města
s žadateli na stvrzení uzavřené dohody a na zdaři-
lý průběh akce připili. Poté udělaly jednotlivé ko-
ledy kolečka na počest primátora a ostatních hos-
tů i diváků. Veselý rej maškar, který zaplnil celé
náměstí, byl vyvrcholením letošního masopustu. 

Masopustní maškary
tropily na budějovickém náměstí neplechy

REPORTÁŽ
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„Padělatelství je záležitost stará jako pe-
níze samy. Padělky se začaly objevovat
už krátce potom, co se peníze začaly
používat jako státní oběživo. Těch nej-
starších se samozřejmě moc nedocho-
valo, protože se zpravidla vyráběly z hor-
šího materiálu než originály a také jich
nebylo tolik. Nejstarší exponáty tu máme
ze 17. století,“ uvádí kurátorka výstavy
Eva Hyndráková.

Návštěvníci si mohou na výstavě pro-
hlédnout také například razicí špalek, na
kterém se vyráběly mince ve středověku,
černé a bílé mince z období panovníka
Ludvíka Jagellonského, pražské groše
z přelomu 13. a 14. století či peníze se
lvem z období vlády Jiřího z Poděbrad.
Příchozí mohou porovnat rozdíl mezi pra-
vými dobovými mincemi a jejich kopiemi.

„Jak dokládají příběhy, které si zde také
lidé přečtou, mince se daly padělat i do-
ma ve sklepě. Bylo ale potřeba mít přes-
ný obraz mince z originálu, a právě jeho
napodobení bylo poměrně složité. Navíc
padělky mincí se daly snadno odlišit
i podle barvy použitého kovu – originály
byly ze stříbra, padělky většinou z olova
a jiných kovů. Ostrost vyobrazení i tvar
písma se většinou dost lišily od originá-
lu,“ popisuje Hyndráková. „Vyskytovali
se však i padělatelé, kteří měli kontakty
na vládní mincovnu, podařilo se jim zí-
skat originální razidlo, a mince pak byly
k nerozeznání od pravých.“ 

Padělatelství však rozkvetlo zejména
s příchodem bankovek. Těmi se začalo
v zemích na našem území platit v polovi-
ně 18. století. Ze začátku byly ručně
psané, černobílé, měly jen málo grafic-

kých prvků, a šly proto napodobit relativ-
ně snadno. Napodobeniny se někdy vy-
ráběly na ručním tiskařském lisu, který je
též součástí expozice.

„Výhodou pro padělatele bylo to, že vět-
šina obyvatelstva tehdy byla negramot-
ná a neuměla si přečíst, co je tam na-
psané. Lidé nedokázali posoudit, zda
bankovka vypadá tak, jak má, proto se
jim dal padělek lehko podstrčit,“ vysvět-
luje Hyndráková. Časem proto začaly
být bankovky složitější, přibývaly na nich
grafické a ochranné prvky.

Padělky současných peněz
neuvidíte, zakazuje to zákon
Návštěvníci výstavy uvidí rozdíl mezi
pravými a padělanými bankovkami od
18. století až do 2. poloviny 20. století.
Falzifikáty současných bankovek zde
však nenajdou, neboť to nedovoluje zá-
kon. Mohou ale zhlédnout instruktážní
video, na němž se dozvědí, které
ochranné prvky současné bankovky ob-
sahují a jak pravé peníze od padělků ro-
zeznat.

Kromě exponátů, které jsou dílem sou-
částí sbírek Jihočeského muzea a sbírek
Muzea Policie ČR v Praze, si zde náv-
štěvníci mohou na několika panelech
přečíst nejzajímavější příběhy a aféry
spojené s padělatelstvím. „Poměrně zají-
mavá je například aféra, která se odehrá-
la za 2. sv. války v koncentračním táboře
v Sachsenhausenu, a zajímavý je i příběh
největšího padělatele všech dob Adolfa
Burgera, podle něhož vznikl i oscarový
film Ďáblova dílna,“ připomíná Hyndrá-
ková. Mezi exponáty naleznete i ukázky
různých zákonů a nařízení, které se týka-

ly padělatelství, a dozvíte se, jak kruté
tresty za něj v minulosti byly udělovány.

Výstavu si můžete přijít prohlédnout až
do 1. dubna. „Myslím, že může být zají-
mavá pro každého, koho zajímají dějiny
platidel. Někoho zaujmou samotné min-
ce a padělky, jiného třeba technologie je-
jich výroby. Navíc některé rozdíly mezi
originálními a padělanými penězi jsou
dnes pro nás docela úsměvné,“ hodnotí
Hyndráková.

Nejen sběratele a numismatiky, ale i všechny zájemce
o historii peněz potěší výstava, kterou nyní mohou zhléd-
nout v přízemním sále Jihočeského muzea. Nese název
Padělání peněz – druhé nejstarší řemeslo a přibližuje, ja-
kým způsobem v minulosti na našem území vznikaly falzi-
fikáty platidel. V chronologickém uspořádání přináší ukáz-
ky padělků, přibližuje vývoj technologií jejich výroby
a přináší i kuriózní příběhy spojené s touto činností.

POZVÁNKA

Výstava Padělání peněz
– druhé nejstarší řemeslo

Kdy: 18. 1. – 1. 4. 2012

Kde: Jihočeské muzeum, 
České Budějovice

Otevřeno: úterý–neděle, 
svátky  9.00–12.30, 13.00–17.30 hodin

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

JIHOČESKÉ MUZEUM
vystavuje padělky platidel od 17. stol.

téměř po současnost
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KULTURA

V Paměti Markéty Zlesákové
JSOU JIHOČESKÉ RYBNÍKY I EXOTICKÉ KRAJE

Hvězdárna
vystavuje i vzácný 

astronomický přístroj
Tři sta let starý exponát, který se dříve
používal pro výuku astronomie na
gymnáziích a vyšších školách, je no-
vým lákadlem výstavy Hvězdy a růže.
Vzácný předmět, za války zkonfisko-
vaný nacisty pro Hitlerovo muzeum,
patří klášteru ve Vyšším Brodě. V sou-
časnosti je vystaven v budějovické
hvězdárně. 

„Je to přístroj znázorňující nebeskou
sféru a její hlavní kružnice, tedy nebes -
ký rovník, obratníky nebo kružnici
s dvanácti souhvězdími zvěrokruhu,“
popsala ředitelka hvězdárny Jana Ti-
chá. Model podle ní na rozdíl od hvězd-
ného glóbu umožňuje prohlédnout si
nebeskou sféru skrz naskrz, zevnitř
i zvenčí. Vystavený přístroj je navíc do-
plněný modelem znázorňujícím vzá-
jemné polohy Slunce, Země, Měsíce
a planet od Merkuru po Saturn. Astro-
nomický model má pohnutý osud.
Vznikl ve Vídni po roce 1700 a původně
patřil klášteru ve Vyšším Brodě. Členo-
vé cisterciáckého řádu jej využívali pro
výuku ve svém učilišti a v Českých Bu-
dějovicích. Za druhé světové války
přístroj zkonfiskovali nacisté pro připra-
vované Hitlerovo muzeum v Linci, poté
zařízení několik desetiletí putovalo po
rakouských muzeích. Zpět na jih Čech
se model vrátil po více než 50 letech.
Nyní jej převor Cisterciáckého opatství
ve Vyšším Brodě zapůjčil na českobu-
dějovickou výstavu. Expozice Hvězdy
a růže se věnuje historii hvězdářství
v éře posledních Rožmberků, tedy ob-
dobí 17. století. 

Výstava v hvězdárně na Zátkově ná-
břeží v Českých Budějovicích trvá až
do 15. března. Otevřeno je každý
všední den od 8 do 16 hodin, ve čtvr-
tek až do 18 hodin. Vstupné se neplatí.

Jihočeští herci se radují ze tří
nominací na Cenu Thálie
Trojitý úspěch na konci ledna oslavilo Ji-
hočeské divadlo. Tři členové činoherního
a baletního souboru se totiž dostali do
širších nominací na prestižní Cenu Thálie
za rok 2011. Za mimořádný jevištní výkon
byli oceněni herci Ondřej Veselý, Daniela
Bambasová a maďarský tanečník Viktor
Svidró. Nikdo z nich se bohužel nedostal
do užšího výběru, ze kterého vzejdou
jména vítězů. Ta budou zveřejněna
24. března v Národním divadle.

Jediným hercem Jihočeského divadla,
který v minulosti dosáhl na Cenu Thálie,
byl před dvěma lety tanečník Zdeněk
Mládek. „Je skvělé, že se nám nominace
nevyhýbají, přestože jsme regionální di-
vadlo. Tři nominace jsou velký úspěch,
zvlášť když si uvědomím, co se ročně
hraje premiér a co je herců a hereček,
kteří by mohli ocenění dostat,“ míní he-
rečka Daniela Bambasová. Ta byla oce-
něna za roli Ráchel v komorním dramatu
Slaměná židle. Ztvárňuje zde ženu žijící

šest let v ústraní na ostrově, kam ji uvrhne
její manžel, a ona se vyrovnává se ztrátou
společenského významu a s postupně
přicházejícím šílenstvím. „Je to výjimeč-
ná, těžká a výrazná role, přestože ze čtyř
postav ona není tou hlavní. Ale je to její
příběh a pro mě je určitě jednou ze stěžej-
ních rolí v mé kariéře,“ uvádí Bambasová.

Za mimořádný jevištní výkon ve hře Pe-
trolejové lampy porota ocenila také On-
dřeje Veselého. V dramatu podle předlo-
hy Jaroslava Havlíčka představuje hlavní
roli syfilitika Pavla. Členem činoherního
souboru Jihočeského divadla je už od
roku 1999 a v současné době jej můžete
vidět i v Divadle Na Zábradlí nebo v tele-
vizním seriálu Vyprávěj. Do širší nomina-
ce na Thálii se dostal také člen baletního
souboru, maďarský tanečník Viktor Svid-
ró. Porota vyzdvihla jeho výkon v baletu
Louskáček, který v nastudování Attily
Egerháziho s hudbou Čajkovského loni
vidělo šest naplněných velkých divadel-
ních sálů v Domě kultury Metropol.

„Myslím si, že jsou tu rozhodně i další
výkony, které jsou konkurenceschopné,
osobně bych jmenoval třeba Lenku
Krčkovou za roli Štěpky v Petrolejových
lampách, což je bezesporu její životní ro-
le,“ myslí si umělecký šéf činohry Jiho-
českého divadla Martin Glaser.

Jakou barvu má vlastně paměť? Odpo-
věď na tuto otázku hledá ve svých dílech
výtvarnice Markéta Zlesáková. Tvorbu
mladé umělkyně můžete až do 15. dub-
na vidět ve Wortnerově domě v Českých
Budějovicích.

„Zlesáková se ve svých dílech dotýká
několika témat – od interiérů přes lidské
postavy až po klasické krajiny,“ vysvětlu-
je kurátor výstavy Hynek Rulíšek. Na ob-
razech mladé umělkyně dominuje díky
zážitkům z pobytu v Thajsku, na ostrově
Bali nebo Novém Zélandu inspirace pří-
rodou. „Vychází vždy z reálné podoby
skutečnosti, zachycuje ji ale svým osobi-
tým způsobem a nezaměnitelnou barev-
nou paletou laděnou převážně do mo-
drých, zelených až fialových odstínů,“
pokračuje Rulíšek a připomíná slova
Henriho Matisse, který kdysi prohlásil:

„Když maluji zelenou, neznamená to trá-
vu, když maluji modrou, neznamená to
nebe.“ 

Zlesákovou ovlivnila také účast na mezi-
národním malířském sympoziu, které
v srpnu roku 2010 pořádal Jihočeský
kraj, organizace Kulturní most a Alšova
jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.
Na Hluboké se autorka naplno ponořila
do práce v plenéru. Výtvarnici okouzlila
především vodní hladina zarostlá ráko-
sem či lekníny a zurčící potoky. Podle
kurátora výstavy některé obrazy připomí-
nají díla impresionistů. Zda je tomu sku-
tečně tak, můžete posoudit sami. Expozi-
ce Paměť bude vystavena ve Wortnerově
domě až do 15. dubna a zhlédnout ji
můžete denně od devíti do šesti hodin.
V neděli a ve státní svátky je vstup do
galerie zdarma.
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Sportovní klání na univerzitě se možná zapíše
do Guinnessovy knihy rekordů

Dvě zlaté medaile, jedna stříbrná a jed-
na bronzová medaile. Taková ocenění
přivezli tanečníci z budějovického klubu
Move 21 z Mistrovství České republiky
sólistů a duet, které se na konci minulé-
ho měsíce konalo v Prostějově. Na zá-
kladě výsledků z celorepublikové ligy na
vrcholovou soutěž postoupilo celkem
19 budějovických tanečníků. Již 10. se-
zona se tak jihočeskému klubu úspěšně
rozjíždí.

Mistryní ČR pro rok 2012 v kategorii Mi-
niděti sólo se stala Klárka Borovková,

v kategorii Miniděti duo zvítězila dvojice
Lucie Benešová a Tomáš Ziegler. Marek
Habán obsadil stříbrnou příčku v katego-
rii Junioři sólo a 3. místo v kategorii Mini-
děti sólo získala Lucie Benešová. „Při
tancování dueta nejsem tolik nervózní ja-
ko při sólech, v duu jsme na to s Lucin-
kou dva,“ pochvaluje si spolupráci jeden
z úspěšných tanečníků Tomáš Ziegler.
„Z medaile jsme měli velikou radost, ale
hlavně z poháru, který jsme nikdy před-
tím nezískali,“ dodává. Všechny medai-
listy Tanečního centra Move 21 připravu-
je trenérka Zuzana Cífková. 

Mistrovství České republiky je vyvrchole-
ním české taneční ligy 2011, která pro-
bíhala od září 2011 do ledna 2012. „Ví-
tězové celý další rok ponesou nejen
mistrovský titul, ale budou také delegová-
ni na mistrovství Evropy a světa, která
jsou pořádána světovou taneční organiza-
cí International Dance Organization,“ vy-
světluje Jiří Hubený, prezident CDO, o. s.

V Move 21 jsou mistři

HC Mountfield v posledních osmi zápa-
sech ani jednou nezískal tři body. Jiho-
češi nemohou po reprezentační přestáv-
ce najít herní pohodu a po prohraných
zápasech s Vítkovicemi, Karlovými Vary

a Brnem klesli na 5. místo extraligové ta-
bulky. „Máme teď trochu problém, že na-
še mužstvo, když inkasuje gól, přestává
si věřit, že by ještě mohlo utkání zvrátit.
Možná už hráči mají v podvědomí, že

šest ku mají jistou, a nejdou do všeho
s tím úplně maximálním nasazením. To
mě mrzí,“ komentoval situaci trenér
František Výborný. Budějovickým se
v poslední době vyhýbalo také střelecké
štěstí. „Nějaké šance si vytváříme,
ale chybí nám asi i kousek štěstíčka.
Především tam však musí být mnohem
větší vůle. Play off se hraje až za hranicí
možností, a z tohoto pohledu nám ještě
hodně chybí,“ je si kouč vědom. Oporou
Jihočechů je brankář Jakub Kovář, který
i nadále předvádí spolehlivé výkony.

Trenér Výborný také stále postrádá útoč-
níka Aleše Kotalíka. „Aleš naskočil do
zápasů, přestože ještě nebyl úplně fit. Je
to lídr kabiny a chtěl přes zdravotní
problémy týmu pomoci. Zraněný prst ale
pořád bolí, proto jsme ho raději nechali
odpočívat. Potřebujeme, aby byl stopro-
centně připraven především na play off,“
vysvětlil Výborný. 

Budějovickým hokejistům
se po reprezentační pauze nedaří

Rovných 2 012 minut bude trvat volej-
balový maraton, který odstartuje
1. března v hale Jihočeské univerzity Na
Sádkách. Studenti chtějí pohybem osla-
vit dvacáté narozeniny své alma mater.
Do maratonu, který bude trvat téměř 34
hodin, se zapojí několik družstev. Týmy
vytvoří jak studenti jednotlivých fakult,
tak i pedagogové. Zpestřením sportov-
ního klání jistě bude i oblečení maraton-

ců. Na palubovku se totiž nepostaví
v klasických dresech či sportovním ob-
lečení, ale v nejrůznějších kostýmech.
Nouze nebude ani o doprovodný pro-
gram. Naplánované jsou například kur-
zy první pomoci, taneční workshopy ne-
bo třeba hry na djembe. Pro osvěžení
bude otevřena čajovna. „Jedná se
především o zábavu spojenou se zají-
mavým sportovním kláním. Touto hrou

chci negovat smýšlení mnohých lidí na
univerzitě o tom, že jsou studenti pasiv-
ní a nemají chuť cokoli dělat, což mě
samotného jako studenta uráží,“ pro-
zradil Lukáš Martinek, student Zdravot-
ně sociální fakulty, který celou akci vy-
myslel a zorganizoval. A kdo nechce
hrát, ale přesto by svou trochou do mlý-
na rád přispěl, může se zapojit do do-
provodného programu.

F
o
to

: 
a
rc

h
iv

 T
C

 M
o
ve

 2
1

F
o
to

: 
a
rc

h
iv

 H
C

 M
o
u
n
tf
ile

d



17

Na hostování přichází 
Michal Daněk 
Těsně před startem jarní části Gambrinus
ligy se kádr Dynama rozrostl o dalšího
člena. Do budějovického klubu přichází
na hostování osmadvacetiletý brankář
Plzně Michal Daněk.

Fotbalistům Dynama se v defenzivě
v průběhu letošní sezony nedaří. V Gam-
brinus lize jsou s dvaatřiceti inkasovaný-
mi góly nejhůře bránícím týmem a hodně
branek inkasovali také v zimní přípravě.
V osmi zimních zápasech dostal tým cel-
kem jednadvacet gólů. Čisté konto do-
kázal udržet pouze v utkání s divizním
Českým Krumlovem. Čtyři góly dostali
Jihočeši od Jablonce, německého Aue
i rakouského Salzburgu. „Trenér Franti-
šek Cipro nebyl s výkony dosavadní
brankářské dvojice Křížek-Delač spoko-
jený, a proto se vedení klubu rozhodlo
přivést na hostování zkušeného ligového
brankáře Michala Daňka. Ten by se měl
okamžitě zařadit do základní sestavy tý-
mu,“ řekl obchodní a marketingový ma-
nažer Dynama Radim Šupka.

Michal Daněk se narodil 6. července
1983. První fotbalové krůčky udělal
v Hlučíně, ale už od žáčků nastupoval za
ostravský Baník. S českou reprezentací
do šestnácti a poté i do osmnácti let za-
znamenal úspěch na mezinárodní scéně,
když byl součástí týmů, které vybojovaly
na mistrovství Evropy stříbrné medaile.
V roce 2003 si zachytal na světovém
šampionátu hráčů do dvaceti let. Ač měl
mladý gólman úspěchy v dresu se lvíč-
kem na prsou, v Baníku nedostal příleži-
tost, aby si zachytal v první lize. Odešel
nejprve na hostování do druholigového
Kladna a na podzim roku 2005 poprvé
nakoukl do Gambrinus ligy, a to v dresu
Blšan. Po návratu na Bazaly znovu ne-
dostal šanci v ligovém týmu. 

Sezonu 2006/2007 zahájil jako kmenový
hráč plzeňské Viktorie, kam přestoupil.
Daněk předváděl perfektní výkony, a tak
nebylo divu, že si ho všimli jak reprezen-
tační trenéři, tak manažeři zahraničních
klubů. Spekulovalo se dokonce o zájmu

slavného Celticu Glasgow. V lednu 2008
ale odešel jako host do anglického West
Bromwich Albion. Z Britských ostrovů se
vrátil na počátku ročníku 2008/2009
a znovu měnil působiště. Hostoval v Tep-
licích, kde ale místo v první lize nastupo-
val za divizní tým. Od začátku roku 2009
byl sice opět v Plzni, avšak od léta 2010
se přesunul na hostování do Ostravy, kde
v Baníku hostoval celou sezonu
2010/2011. Na začátku letošní sezony si-
ce opět stál v bráně Viktorie Plzeň,
v konkurenci Marka Čecha a Romana
Pavlíka ale vysedával většinu podzimu
na lavičce náhradníků, takže v zimě uvítal
možnost odejít na hostování do Dynama.

Kompletní závodnickou výstroj věnovali
do dražby jménem svého fanklubu
„Fans of Smrž“ motocykloví závodníci
Jakub a Matěj Smržovi. Lidé si mohou
odnést Matějovy boty a helmu a Jaku-
bovy rukavice a kombinézu. Jedná se
o věci, ve kterých oba závodníci skuteč-
ně bojovali na závodních okruzích. Draž-
ba končí 15. března a její kompletní vý-
těžek bude věnován Centru BAZALKA,
které se ve svém denním a týdenním

stacionáři stará o děti a mládež s těž-
kým kombinovaným postižením z celého
Jihočeského kraje.

„Naše fanoušky chceme získat pro dob-
rou věc – podporu postižených dětí,
o které se starají v Centru BAZALKA.
Proto nabízíme nejen možnost získat kus
závodnického světa v podobě části naší
výstroje, ale také příležitost prožít závody
v roli člena našeho týmu,“ říká k dražbě

Kuba Smrž, jediný český závodník svě-
tového šampionátu superbiků, závodící
s číslem 96 v týmu Effenbert Liberty Ra-
cing, a dodává, „proto jsme se rozhodli
přidat každému ze čtyř úspěšných draži-
telů vstupenku na vybraný závod letošní-
ho ročníku, ve kterém startujeme, jejíž
součástí je například návštěva zázemí
závodů, sledování závodů ze závodního
boxu a večeře s týmem. Prostě zážitek,
který se nedá koupit za peníze.“
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Tomáši, co rozhodlo 
o tom, že jste přestoupil 
do Českých Budějovic?
Těch věcí bylo samozřejmě více. Budějo-
vice byly naprosto konkrétní, mělo to
spád a bylo to super jednání. Obě strany
si řekly podmínky, při jednání jsme se
dohodli a vše bylo naprosto úžasné. I to
rozhodlo o tom, že jsem teď v Dynamu.

V zimě jste mluvil i o konci
kariéry. Kde nastal ten zlom,
že jste si to ještě rozmyslel
a pokračujete dál?
Nejsilnější to bylo asi po neúspěšném
jednání s Plzní, kdy jsem to chtěl oprav-

du zabalit a skončit. Pak ale přišla nabíd-
ka od Budějovic, celé se to znovu na-
startovalo a teď jsem hrozně šťastný, že
jsem se takto rozhodl.

Nemáte obavy z boje
o záchranu? Přeci jen jste 
byl zvyklý se Spartou bojovat
o tituly, a teď vás čekají 
úplně jiné cíle...
Když jsem hrál v Anglii, tak jsem podob-
nou situaci zažil s West Hamem. Tenkrát
se nám to nepovedlo udržet. Jsem na
podobné zápasy o záchranu zvyklý
a jsem na to připravený. V těchto zápa-
sech o titul nebo o záchranu se něco

aspoň děje. Asi by mě nebavilo hrát sed -
mej osmej flek. Tam je to nuda. Mě baví,
když to má náboj.

V přípravě se ale Dynamu
nedařilo. Dokázalo vyhrát jen
dva zápasy. Nebude 
tohle problém?
Je pravda, že v přípravě se nám sice ne-
dařilo, ale není jednoduché, když přijdou
čtyři noví kluci a hned mají být zabudo-
váni do kádru. Na druhou stranu i ty
špatné věci z přípravy jsou pro hráče
a trenéry v něčem dobré. Věřím, že na ja-
ro budeme dobře připraveni. Teď jsme
sice v boji o záchranu, ale po čtyřech ko-
lech může být všechno zase jinak. Tabul-
ka je vyrovnaná, stačí málo, abychom se
posunuli výš. Kluci jsou tady v týmu hod-
ně šikovní, takže mě překvapilo, že jsou
v tabulce až na třináctém místě. Pokud
budeme všichni makat, tak se určitě ta-
bulkou posuneme vzhůru.

Máte za sebou první jarní
zápas, ve kterém jste
remizovali v Olomouci 0:0.
Byl to úspěšný start 
do sezony?
Určitě jsme s výsledkem spokojeni. Na-
ším cílem bylo v Olomouci neprohrát, a to
se nám povedlo. Domácí sice byli aktiv-
nější, ale ke konci mohli být také rádi za
remízu. Kdybychom měli víc štěstí, mohli
jsme si odvézt všechny tři body. Na šan-
ce jsme ten zápas vyhráli, ale remíza je
spravedlivá. Bod zvenku je dobrý, a na-
víc z Olomouce má cenu dvojnásobnou.

Právě ubráněná nula
v Olomouci by mohla pomoci
i obraně, která dostávala
v přípravě hodně gólů...
Ta příprava je taková hodně specifická.
Ten tlak na nás byl už v té přípravě velký.
Spousta lidí v Budějovicích si myslela, že
když přijde Řepka, tak to bude boom, že
se všechno změní a tým bude jen vyhrá-

V Dynamu České Budějovice hraje
HVĚZDNÝ TOMÁŠ ŘEPKA
Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice získal do svých řad na začátku ledna le-
tošního roku významnou posilu. Aktuálně třináctý celek tabulky Gambrinus ligy posílil
bývalý obránce Fiorentiny nebo West Hamu United Tomáš Řepka (38), který v zimě
skončil své působení v pražské Spartě. Jedna z největších osobností české ligy se
okamžitě zařadila do základní sestavy týmu, kde má za sebou již několik zápasů s no-
vými spoluhráči.
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vat. Já jsem věděl, že je to ale hloupost.
A i když jsem v podstatě odehrál všech-
ny zápasy přípravy, dostávali jsme hodně
gólů, tak se nakonec opravdu potvrdilo,
že samotná liga je úplně jiná soutěž a že
je to úplně něco jiného než příprava. 

Ono to možná bylo i lepší, že
se vám v přípravě nedařilo, že?
Přesně tak. Když tým prohrává v přípra-
vě, tak to prakticky nic neznamená. Na-
opak je prostor na to, aby tým ty mezery
ve hře nějak odstranil. Je to určitě lepší,
než když tým v přípravě všechno vyhrá-
vá. Pak najednou začne soutěž, tým pro-
hraje a nikdo neví, co se to děje.

Ve stoperské dvojici hrajete
s také velice zkušeným
Romanem Lengyelem. 
Jak tam máte rozdělenou
organizaci obrany? 
Teď momentálně nejvíce mluví Roman,
protože já se ještě do toho úplně nedo-
stal. Ještě mi chybí tak týden nebo čtr-
náct dnů, než se do toho naplno dosta-
nu. Zatím spíš jen tak pokukuji a sleduji.

To mužstvo má od obrany zažité jiné po-
kyny, než které jsem uděloval já ve Spar-
tě. Zatím se tedy hlavně učím.

Právě v Olomouci hned 
při Vaší premiéře na Vás
fanoušci domácího týmu
hodně pokřikovali. 
Je to pravda. Mě hrozně bavilo, jak mi li-
di nadávali, řvali na mě. A moc se už tě-
ším do Ostravy, kde to bude určitě ve
větší míře. Čím víc takových lidí je, tím
víc se mi to líbí. Hecuje mě to, burcuje.
Musím olomouckému publiku moc po-
děkovat. Dokud to tak je, tak vím, že žiju.

A co jste říkal svému výkonu
při své ligové premiéře
v budějovickém dresu?
Určitě to ještě nebylo stoprocentní. Fy-
zicky jsem na tom dobře, ale jde vylože-
ně o tu herní praxi. Když člověk nehraje
čtyři měsíce soutěžní zápas, tak i v mém
věku je to znát. Přeci jen mi ta hra s ba-
lonem trochu chyběla, ale věřím, že do
těch dvou týdnů to už bude všechno na
sto procent v pohodě. 

PROFIL TOMÁŠE ŘEPKY

Datum narození: 2. ledna 1974

Místo narození: Slavičín

Post: Obránce

Výška / Váha: 182 cm / 82 kg

Předchozí působiště:
TJ Brumov (1980–1989),
TJ Gottwaldov/FC Zlín (1989–1991),
Baník Ostrava (1991–1995), 
Sparta Praha (1995–1998), 
AC Fiorentina /Itálie/ (1998–2002),
West Ham United /Anglie/ (2002–2006),
Sparta Praha (2006–2011).

Tomáš Řepka se narodil 2. ledna 1974
v moravském Slavičíně. Přes Brumov
a Zlín se dokázal prosadit až do Baní-
ku Ostrava, odkud ho v roce 1995 zís -
kala pražská Sparta. Velký fotbalový
talent se následně dokázal prosadit
i do reprezentace a v roce 1998 pře-
stoupil do italské Fiorentiny. Tam vy-
držel tři roky a na následujících pět let
se upsal anglickému West Hamu Uni-
ted. V roce 2006 oznámil návrat do
České republiky a logicky si vybral
opět pražskou Spartu. V té vydržel až
do zimy 2011, kdy se s ním vedení klu-
bu dohodlo na rozvázání smlouvy.
V lednu roku 2012 se stal hráčem Dy-
nama České Budějovice.

V České lize nastoupil Tomáš Řepka
do 291 zápasů, dalších 90 zápasů při-
dal v Serii A a vedle 82 zápasů v dru-
hé anglické lize si připsal i 82 zápasů
v Premier League. Na kontě má i je-
denáct ligových branek a 46 zápasů
za A-tým reprezentace.
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Podzimní část ligy se budějovickým do-
rostencům povedla. Z osmnácti utkání
body ztratili pouze třikrát. „I když jsme
zpočátku měli problémy se zraněními,
tým šlapal naplno,“ pochvaluje si trenér
Dvořák. „Přestože jsme začínali s kvalitní-
mi soupeři, jakými jsou třeba Sparta
a Slavie, dokázali jsme s nimi uhrát remí-
zy, a také v dalších utkáních se nám daři-
lo. Doma jsme porazili Jihlavu a vysoko
jsme vyhráli i s Teplicemi a Brnem,“ vzpo-
míná trenér Dvořák na povedené zápasy,
kdy mladíci svým soupeřům nastříleli
hned čtyři branky. Rozjetý jihočeský vlak

zastavila až porážka v 10. kole v Hradci
Králové. „Výkon mužstva byl velmi dobrý,
hlavně v druhém poločase, když jsme
Hradec jasně přehrávali. Jedinou chybu
v obraně ale soupeř potrestal,“ lituje tre-
nér Dvořák. Završením úspěšného podzi-
mu pak bylo vítězství 3:2 v předehrávce
jarní části sezony na Slavii. „Učit kluky
soutěžit je taky jeden ze základních úkolů,
které jsme si vytyčili,“ vysvětluje. Dynamo
ale podle jeho slov i nadále bude ve svém
sportovním centru mládeže upřednostňo-
vat výchovu individualit před výsledky ko-
lektivů. „Já stále opakuji, že naším hlav-
ním úkolem, a to jak v dorostu, tak

v žácích, jednoznačně je výchova mla-
dých hráčů. Dělat body pro nás tudíž není
prioritou. To ale neznamená, že nám na
bodech vůbec nezáleží,“ říká Tobiáš. „Už
jen proto, abychom ty špičkové soutěže
uchovali, jsou ty body třeba,“ upozorňuje
zkušený trenér. 

Na dobré výsledky z podzimu by tým rád
navázal i na jaře. Mladí fotbalisté během
zimní přípravy absolvovali náročný pro-
gram. „Chceme, aby kluci byli co nejvíce
na hřišti. Dříve jsme s tím v zimě měli
problémy, protože naše umělá tráva ne-

byla kvalitní a bylo tam riziko zranění,
teď je hrací plocha na Složišti vynikající,
dle mého soudu nejlepší v republice,“
chválí Pavel Tobiáš zázemí tréninkového
centra. „Jezdíme na turnaj na Hlubokou,
odehráli jsme také tradiční zápas s do-
rostenci Akademie Linz a na generálku
jsme si sem dokonce pozvali i mladíky
Sparty Praha,“ popisuje dále program
Pavel Tobiáš. Dorostence čekaly během
přípravy také bloky mimo areál, které za-
hrnují například spinning nebo posilovnu.
S týmem netrénovali záložník Jindřich
Kadula a útočník Zdeněk Linhart, kteří
přípravu absolvovali s A-týmem. Oba ta-

lentovaní hráči měli také úspěchy v re-
prezentaci, když v létě hájili barvy Česka
na ME do 18 let, a podíleli se tak na po-
stupu na MS. Tam se ale podíval jen Ka-
dula, Linhartovi bohužel vystavilo na
cestu do Mexika stopku zranění. „Z je-
jich úspěchů v národním týmu jsme měli
velkou radost, neboť dneska už jen do-
stat se v konkurenci velkých klubů do re-
prezentace není vůbec jednoduché,“ tvr-
dí Tobiáš. 

V příštích měsících bude dalším důleži-
tým úkolem devatenáctky i příprava hrá-

čů pro nově vytvářenou juniorku, která
bude od sezony 2012/2013 hrát novou
soutěž ligových juniorek. 

Že by na jaře vzhledem k pozici týmu
v I. lize dorostu někteří z mladíků Dyna-
ma mohli pomáhat divizní farmě ve Stra-
konicích, šéftrenér Tobiáš nevyloučil. „Je
to možné a nebránil bych se tomu, nic-
méně je věcí trenérské rady klubu, jakou
filozofii nastolí a jak bude hráče pro jed-
notlivé zápasy nominovat. Pokud budou
někteří hráči z dorostu hrát i za chlapy na
farmě, může jim to jen prospět. Nemělo
by to ale být na úkor dorostu,“ dodává.

DOBROU FORMU SI CHTĚJÍ
dorostenci udržet i na jaře

Celkem 31 bodů získali starší dorostenci budějovického Dynama v podzimní části sou-
těže. Mužstvo pod vedením šéftrenéra Pavla Tobiáše a trenéra Jana Dvořáka prohrálo
pouze ve třech zápasech České spořitelny I. ligy staršího dorostu. Výkonnost by si mla-
dí budějovičtí fotbalisté chtěli udržet také v jarní části soutěže. Ta startuje již tuto sobo-
tu, kdy Jihočeši na Složišti přivítají tým z Mostu.
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„Chceme tímto způsobem podpořit in-
struktory, kteří propagují sport a celkově
zdravý životní styl. Právě oni dokážou lidi
zaujmout, motivovat, pobavit a i v dnešní
uspěchané době je dostat do tělocvi-
čen,“ říká ředitelka plesu Andrea Kopač-
ková. Lidé se tak se svými oblíbenými
průvodci a společníky z tělocvičen mo-
hou setkat v jiném prostředí. „Sportovní
oblečení ale nechejte doma a dejte se do
gala,“ vzkazuje s úsměvem Kopačková.

V letošním prvním ročníku se o přízeň fa-
noušků utká 19 potenciálních králů a 18
královen z celé republiky, své zástupce
má v novém soutěžním klání i Slovensko.
Rozhodnutí, kdo z instruktorů nakonec
usedne na pomyslný královský trůn, má
v rukou samotná veřejnost. Profily všech
soutěžících lidé najdou na stránkách
www.fitnessples.cz. Jihočechy reprezen-
tují například instruktoři Michal Winter,
Jakub Mařík a Jiří Gruntorád nebo in-
struktorky Zuzana Bumbová a Barbora
Halámková. „Cílem akce je také to, aby
se instruktoři poznali více mezi sebou,
mohli si vyměnit zkušenosti a sdílet zážit-
ky ze své práce,“ vysvětluje Kopačková.

Ještě máte šanci vybrat
finálovou dvanáctku
Hlasování formou SMS zpráv odstarto-
valo 1. ledna a v prvním kole potrvá do
zítřka, máte tedy poslední šanci ovlivnit
podobu dámské a pánské finálové dva-
náctky. Cena jedné soutěžní zprávy je
9 Kč včetně DPH. Na základě došlých
hlasů postoupí do užšího výběru dvanáct
nejlepších instruktorů a dvanáct instruk-
torek do semifinále. Jejich jména organi-
zátoři zveřejní zítra, tedy 1. března, na
webových stránkách soutěže.

Semifinálové hlasování bude pokračovat
až do finálového večera 16. března do
22.00 hodin. Krále a královnu zvolí ze su-
perfinálové pětice, která obdrží největší
počet SMS zpráv, odborná porota. Za-
sednou v ní zástupci partnerů soutěže,
těšit se můžete také na známé osobnos-
ti. Jejich jména jsou ale zatím tajná.

„Na plese čeká soutěžící jedna speciální
sportovní disciplína a nejlepší pětici také
rozhovor s moderátorem Patrikem He-
zuckým nebo s některým ze členů poro-
ty. Instruktorky se představí v šatech bu-
dějovické návrhářky Terezy Sabáčkové
pánové předvedou módu firmy Sunset,“
popsala Andrea Kopačková jeden z pro-
gramových bloků večera. Finalisté se
ukážou také ve sportovním oblečení fir-
my Jumping. Vyvrcholením plesu bude
půlnoční „překvapení“, ve kterém vy-
stoupí finalisté soutěže. 

Návštěvníci se kromě napínavé volby
krále a královny mohou těšit na tábor-
skou skupinu Midi band, tombolu se
sportovní tematikou a spoustu další zá-
bavy. Organizátoři navíc s finalisty soutě-
že nafotí kalendář na příští rok. Lístky na
ples jsou stále v prodeji.

V Bazilice
zvolí krále 
a královnu
instruktorů
Krále a královnu instruktorů 2012 vy-
hlásí 16. března v českobudějovickém
sále Bazilika v IGY centru na prvním
ročníku Fitness plesu. Akce je svého
druhu v České republice ojedinělá. Do
sportovního klání se totiž mohli přihlá-
sit všichni aktivní instruktoři a instruk-
torky s platným certifikátem jakéhoko-
liv sportu, od jumpingu přes spinning,
zumbu až po pilates nebo jógu. 

AKCE

P
. 
R

.



22

Smažené karnevalové sušenky Cenci
INGREDIENCE: 250 g hladké mouky 
• 1 lžíce krupicového cukru • 1 lžíce olivovéhooleje • 2 vejce • 1 bílek • malý panák rumu,brandy nebo dezertního vína (Vin Santo) 
• citronová a pomerančová kůra • špetka soli• vanilkový cukr na obalení, čokoládová 
poleva, barevné zdobení • olej na smažení

POSTUP: Smíchejte všechny ingredience. Těstodobře vypracujte, aby se nelepilo a bylo hladké,a nechejte je v chladu odpočinout aspoň jednu hodi-nu. Vyválejte tenkou placku, nařežte ji zubatým rá-dýlkem na pruhy asi 1,5 cm široké a navršte jea zamotejte přes sebe. V pánvi nechte rozehřát do-statečné množství oleje a usmažte je. Po usma-žení je položte nejprve na kuchyňský ubrousek,aby stekl přebytečný olej, a lehce je obalte vevanilkovém cukru nebo pokapejte čokoládovoupolevou a posypte barevným zdobením. Cencijsou dobré teplé i studené.

RECEPTY

Pojeďte s námi navštívit nezapomenutelný karnevalový rej, který se v tomto krásném italském městě koná pravi-delně každý rok v únoru a březnu. Vyhlášená přehlídka těch nejkrásnějších masek skrývajících tváře nejen obyvatelměsta, pouliční slavnosti, koncerty a představení – to vše naleznete v historických uličkách „města milenců“. Pro-gram karnevalu zahrnuje maškarní průvody, divadelní představení v ulicích a na náměstích, koncerty barokní hudby,plesy, ohňostroje a mnoho dalšího. Karneval v Benátkách je jednou z nejzajímavějších kulturních událostí, které sev Evropě každoročně konají. K jedinečné atmosféře karnevalu patří i tradiční pochoutky, které můžete ochutnat nejenve vyhlášených restauracích ve městě gondol a paláců, ale také doma prostřednictvím receptů, které vám přinášíme.Benátské rizoto 
(Risoto alla veneta)
INGREDIENCE: 1 cibule 
• 1 stroužek česneku • 80 g másla 
• 40 g šunky • 400 g rýže (arborio) 
• 200 g čerstvého zeleného hrášku
• 750 ml vývaru • mletý pepř • sůl 
• 100 g strouhaného parmezánu

POSTUP: V hrnci zahřejeme polovinu
másla, přidáme nadrobno nakrájenou
cibuli, na plátky nakrájený česnek, na-
drobno nakrájenou šunku a krátce orestujeme. Přidáme přebranourýži, vyloupaný hrášek, osolíme, opepříme a dobře zamícháme.Zalijeme vývarem a vaříme doměkka. Stáhneme z ohně, promíchá-me zbytkem másla, dáme na mísu a posypeme parmezánem. 

Minestrone
INGREDIENCE: 200 g fazolí • 1 cibule
• 3–4 stroužky česneku • olej 
• 1 konzerva loupaných rajčat 
• 2 lžíce rajčatového protlaku • 200 g
mrkve • 150 g tuří   nu • 150 g celeru 
• 250 g dýňové dužiny • 1 lžička 
čerstvé tymiánové natě • 1 bobkovýlist • 3 kuličky nového koření • 200 g brambor • 150 g zelenýchfazolek • 100 g těstovin • 125 g listového špenátu • bazalka • sůl • pepř • 50 g parmezánu

POSTUP: Den předem vložíme fazole do vody a necháme je dodruhého dne nabobtnat, poté vodu slijeme. Na rozpáleném oleji ne-cháme zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli a česnek, poté při-dáme fazole a zalijeme je přibližně dvěma litry vody. Prudkým va-rem vaříme 10 minut, poté stáhneme teplotu a vaříme mírnýmvarem zakryté dalších 30 minut. Vlijeme rajčata i se šťávou a vidlič-kou je rozmačkáme. Přidáme rajčatový protlak, na kostičky nakráje-nou mrkev, tuřín, celer a dýni. Vmícháme tymián, bobkový lista podrcené nové koření. Uvedeme do mírného varu a zakryté po-malu vaříme 20 minut. Poté vsypeme na kostičky nakrájené bram-bory a pokrájené zelené fazolky. Vaříme za-
kryté dalších 15 minut. Přisypeme
těstoviny a vaříme částečně zakryté asi
10 minut, až jsou těstoviny al dente a fa-
zolky měkké. Přidáme listový špenát
a bazalku, podle chuti osolíme a ope-
příme. Nezakryté vaříme ještě přibližně
2–3 minuty, až špenát „ovadne“. Po-
lévku minestrone podáváme posypa-
nou strouhaným parmezánem.

Hruškový salát
INGREDIENCE: 6 hrušek 
• 100 g vlašských ořechů 
• sůl • mletý pepř • 4 lžíce 
olivového oleje • listový 
salát • 100 g gorgonzoly 
• šťáva z 1 citronu

POSTUP: Hrušky zbavené jádřince nakrájíme na čtvrtky a jednuz nich nastrouháme. Přidáme nahrubo nasekané vlašské ořechy, sůl,mletý pepř, olivový olej, citronovou šťávu, nakrájenou gorgonzolu, lis-ty zeleného salátu a promícháme. 

Špagety 
se sardelkami 
INGREDIENCE: 400 g špaget 
• 4 lžíce oleje • 1 stroužek česneku 
• 10 sardelových filátek • 100 g 
strouhaného parmezánu • sůl • mletý
pepř • kapary • černé olivy • 3 rajčata

POSTUP: Na pánvi rozehřejeme olej, na
kterém osmahneme na plátky nakrájený
česnek a vyjmeme ho. Do oleje přidáme
vykostěné a nadrobno nakrájené sardelky,pokrájená rajčata, olivy, kapary a pepř, krátce osmahneme a přelijemena vařené okapané špagety. Posypeme strouhaným parmezánem. 
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SUDOKU

1 8
5 8 6

5 9 6 2 1
3 4 2
6 4

4 1 9
4 8 2 9 3

6 5 9
1 8

4 7 5
8 3

9
1 6 8

3 5 6
7 2 9 1

9 7
5 6 8

6 1 2

1 3 2
1 8 4

9 2
7 6 2

5 4 3 7
2 8 5

6 9
1 8 3

8 3 4

8 7 6 4
3 8
6 8

1 6 3 4
7 8 9
5 4 1 2

9 5
3 1
7 5 9 3

2 4 3 1
7 5 3

6
9 7 5

8 7 3
6 2

9
3 5 9 1 6

2

9 1 4 7
2 5 6

9 3 1
4

4 2 8
6
7 9 5

1 2 6
3 2 1 9

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



KŘÍŽOVKA

Správné řešení sudoku z čísla 1/2012

Správné řešení křížovky z čísla 1/2012: 
Dost často se zato mění v tragédii sny uskutečněné.

Připravili jsme pro vás soutěž o 8 vstupenek
na Fitness ples (info str. 21). Čtyři vylosovaní
čtenáři, kteří zašlou správně vyluštěnou tajenku 
do 10. 3. na e-mail redakce@budejovickysamson.cz, 
od nás obdrží  2 vstupenky na ples.

Zkompo-
novat

Vánoční
píseň Kopie Anglicky

popěvek
Německé
zájmeno

Malý 
brod

První 
měsíc

Cizí muž.
jméno

Pozname-
naný

Latinská
předpona

Strážní
stanoviště Přítel Předpři-

pravit

Guevaro-
va pře-
zdívka

Spojené
národy

(mezinár.
zkr.)

Britové Radostně Nevyslo-
veně

Velký 
listopad

Odpoči-
nek

Všeuměl

Jedovatý
prvek
Býv. 

textilka

Olda

Čes. herec
(Pelíšky)
Pravlast

Dáků

Korpus
Kuleční-

kové 
nástroje

Bit
Nasycené
uhlovodí-

ky

První 
část 

tajenky

Dny 
v římském
kalendáři

Planetka
2062

Odměna
za úvěr

Obojživel-
níci

Kříženec
osla s ko-

bylou

Sada
Zakalován

Ona
Ztráta
Rod

Milionová
předpona
Bezhrbý
velbloud

Domácí
zvíře
Serail

Předložka
Monarcha

Bod 
v judu

Měsíc
Krevní 
řečiště

Kolohnát
Ničit

Letec

Krkonoš-
ský vrch

Ranní
hvězda

Okrasné
dřeviny
Zátěž

Protiva

Zpěvák
z Vla-

chovky
Jídlo ze

skopoviny

Čepice
Pouštní

kočovník
Val City

Ruská 
řeka

Kruhy
Karetní

hra

Koupališ-
tě

Závěry

Nesou-
hlas

Ženista

Název
chem. zn.

dusíku

Školní 
potřeby
Zvířecí
kožich

Bulharský
koberec

Fibichova
skladba

Osamo-
cen

Přístavní
hráz

Rybářská
síť

Srbsky
pokoj

Slovenská
obec

Zvednout
Otázka 
na čas

Potravina
Trampská
skupina

Zápalka
Kužel

Slovenská
řeka

Hora
Součást

ega

Druhá
část 

tajenky

Zařízení
na pile

Panenská
blána

Angl. 
dveře

Nápověda: 
tune; Banát; Iža; 

KTO; Uh.

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

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

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

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

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

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

G. B. Shaw (1856–1950):
„Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když se cítí dobře, protože se obává…“ (dokončení v tajence)


