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Milí čtenáři,
jaro je oficiálně tady, což nám potvrzuje nejen ka-
lendář, ale také pohled z okna a vlastně i rtuť teplo-
měru. Po krutých mrazech všichni máme z toužeb-
ně očekávaných slunečních paprsků radost a bez
zábran jim nastavujeme své tváře. 

Nové období nezačalo jen v přírodě, ke změnám
došlo také na Jihočeské univerzitě, kterou po ná-
hlém úmrtí Magdaleny Hrabánkové povede příro-
dovědec Libor Grubhoffer. Čeká jej nelehké období,
před sebou má boj s financemi. Prioritami jsou nyní
podle něj návrat ke kvalitě vzdělání, ekonomická
efektivita oborů a uplatnitelnost absolventů na trhu
práce. Co si myslí o školném a jak si vlastně bu-
doucí čtyři roky v čele univerzity představuje, si
přečtěte v našem rozhovoru. 

Jarní počasí inspiruje mnohé z nás k prvním výle-
tům, dejte si ale pozor, kudy jedete. Překvapit vás
mohou uzavírky a objížďky, které se po zimě vyroji-
ly jako houby po dešti. Všichni jste si určitě všimli
silničářů spravujících výtluky, které zima milosrdně
zakryla bílou peřinou. Budějovičáky za pár dnů na-
víc čeká zkouška pevných nervů, začne se totiž
opravovat viadukt na Rudolfovské třídě. Nezbývá
než si přát hodně trpělivosti.

Někdo v prvních jarních dnech vyrazí zkontrolovat
zahrádku, jiný povzbudit budějovické volejbalisty.
Ti právě úspěšně vykročili do play-off. Kapitán Ji-
hostroje Michal Sukuba v rozhovoru hlásí, že jeho
tým je připravený zvítězit. Nezbývá než jim držet
palce a povzbuzovat je z plných plic. Naopak ne-
úspěšný konec sezony mají za sebou budějovičtí
hokejisté. Ve čtvrtfinálové sérii podlehli soupeři
z Liberce a sezona pro ně skončila. Hráči i fanoušci
se netají zklamáním. Ale čas vše zahojí. A jak se ří-
ká v jednom české filmu... na každém konci je hez-
ké, že něco nového začíná…

Hezké jarní čtení!

Editorial
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Dalších 50 míst pro předškoláky vznikne
v mateřské škole Karla Štěcha na česko-
budějovickém sídlišti Máj. První březno-
vý den zde začala růst modulová přístav-
ba tzv. kontejnerové školky, která bude
prvním zařízením tohoto typu v Jihočes -
kém kraji. Nové prostory umožní překro-
čit hranici tří tisíc předškoláků. 

Modulové kontejnery jsou podle ná-
městka pro investice Kamila Calty nej-
rychlejším technickým řešením. Jedná
se o rozměrné stavební buňky splňující

všechny parametry obytných prostor.
„Nová dvoupodlažní školka bude se
starší budovou propojena spojovacím
krčkem,“ vysvětlil náměstek Petr Podho-
la. „Na místě stavby je nutné také přelo-
žit teplovod v délce asi 40 metrů, přesu-
nout oplocení zahrady jižním směrem
asi o 12 metrů a vybudovat nové přípoj-
ky vody,“ popsal další práce Podhola.
Promění se i venkovní plochy v areálu
školky. Nová přístavba vyjde na téměř
8,5 milionu korun, dokončena by měla
být letos v červnu. 

Město v současné době zřizuje pětadva-
cet mateřských škol s celkovou kapaci-
tou 2 974 dětí. Ta je ale nedostačující.
Radnice se proto snaží o alternativní
projekty. Jeden z nich například počítá
s tím, že se děti budou v jedné třídě stří-
dat. Druhý návrh umožňuje pobyt ve
školce i dětem, které ji nepotřebují na -
vštěvovat celý týden. Podle náměstka
Petra Podholy by tento model byl vhod-
ný zejména pro maminky, které jsou na
mateřské dovolené a nepotřebují, aby je-
jich dítě bylo stabilně celý den ve školce.
Podle demografické křivky město počítá
s tím, že nedostatek volných míst ve
školkách bude aktuální ještě tři roky.
Problémy s prázdnými školkami ale pod-
le náměstka nebudou. „Až začne počet
předškoláků klesat, určitě to neznamená,
že zůstanou některé školky prázdné.
Dnes jsme všude na maximálních poč-
tech, a to se navíc žádá ještě o výjimky.
Takže pak se situace pouze stabilizuje,“
dodal náměstek primátora. 

Přes 8 600 hodin loni zameškali a neom-
luvili žáci z českobudějovických základ-
ních škol. Radnice se proto letos rozhodla
s nezodpovědným přístupem rodičů bojo-
vat. V patnácti případech jim udělila po-
kutu 43 tisíc korun, deseti rodičům navíc
radnice odebrala na tři měsíce dávky
v hmotné nouzi. Podle statistik si město
v boji se záškoláctvím vede velmi dobře.
Počet neomluvených hodin se totiž snížil
o polovinu. „Ukázalo se velmi taktické, že
se ze školy a magistrátních odborů škol-
ství a sociálních věcí stal silný týmový
hráč,“ tvrdí náměstek Petr Podhola. Pro
všechny základní školy, které město zřizu-
je, platí nyní stejná pravidla. Řešení situ-
ace do 10 neomluvených hodin je v kom-
petenci školy, a to formou výchovných
opatření, od 10 do 25 hodin již nastupuje
úzká spolupráce s odborem sociálních
věcí. „Sejde se komise, v níž jsou rodiče
a zástupce sociálně-právní ochrany dětí,
a uskuteční se místní šetření přímo v rodi-
ně. Situaci nad 25 hodin řeší pouze odbor
sociálních věcí formou správního řízení
a nastupují finanční sankce a odebírání
dávek v hmotné nouzi na 3 měsíce, po-
kud je rodič pobírá,“ popsal postup ná-
městek Podhola. „V prvním pololetí loň-
ského roku se jednalo o přibližně 4 150
neomluvených hodin a celkový postih,
pokud vůbec můžeme o postihu hovořit,
byl pouhých 3 500 korun. V prvním polo-

letí letošního roku jsme na čísle asi 2 190
neomluvených hodin, což je takřka dvoj-
násobný pokles. Jednoznačně se dá kon-
statovat, že vracíme děti tam, kam patří,
do školních lavic,“ říká náměstek s tím, že
radnice uplatnila 15 finančních sankcí za
celkovou částku cca 43 tisíc korun, což je
takřka 12krát více, a zároveň u deseti ro-
dičů bylo zastaveno vyplácení dávek
v hmotné nouzi po dobu tří měsíců. Vý-

sledky za první pololetí vypadají tedy vel-
mi optimisticky, takže musím poděkovat
jak ředitelům základních škol, tak kole-
gům z odboru školství a sociálních věcí.
Stále jsme ale na začátku. Plně chápu, že
naše řešení nemusí být pro každého po-
pulární, může vzbuzovat emoce, ale uka-
zuje se jako funkční a my v něm rozhodně
budeme pokračovat,“ dodal náměstek
primátora Petr Podhola.

Zkušební provoz na Modrém mostě
v Českých Budějovicích se opět odsou-
vá. Při řízení o dodatečném povolení
stavby, které by umožnilo znovuotevření
mostu u Polikliniky Jih, se objevily prob-
lémy. „Odbor dopravy a silničního hos-
podářství rozhodnutí o povolení vydal
31. ledna. Řidiči tak Modrý most mohli
využít již koncem března. Občanské
sdružení Modrý most, zastoupené pa-
nem Janem Veselým, se ale proti verdik-
tu opět odvolalo,“ řekla k aktuální situaci
náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Odbor dopravy seznámí účastníky řízení
s podaným odvoláním a přibližně v polo-
vině dubna bude předána dokumentace
odvolacímu správnímu orgánu. Konečný
verdikt vynese Krajský úřad Jihočeského
kraje. „Pokud bude rozhodnutí kladné,

mohl by být zkušební provoz spuštěn
během letošního července,“ slíbila ná-
městkyně. „Jednoznačně platí, že zprů-

jezdnění mostu velmi pomohlo dopravní-
mu zatížení nejen v této lokalitě,“ dodala
Popelová.

Na Máji roste
kontejnerová školka

Auta na Modrý most stále nesmí

Město úspěšně bojuje
se záškoláctvím

Několik vážných dopravních nehod v ulici
Na Sádkách v úseku od obchodního do-
mu Kaufland k zastávce MHD na Husově
třídě přimělo město zaměřit se na doprav-
ní situaci v tomto místě. Chodci si stěžují
na to, že zde chybí chodník. Na základě
podnětu náměstka primátora Miroslava
Jocha došlo k jednání o finanční spolu-
účasti se zástupcem firmy Kaufland Če-
ská republika, v. o. s., který přislíbil fi-
nanční dar ve výši 300 tisíc korun na akci
Zajištění bezpečnosti chodců v ulici Na
Sádkách a 700 tisíc korun na potřeby
školství. „Jsme rádi, že jsme městu Če-
ské Budějovice mohli pomoci finančními

prostředky. Cítili jsme odpovědnost podí-
let se na bezpečnosti chodců, našich zá-
kazníků, v okolí prodejny Kaufland. Pevně
věříme, že toto stavební opatření přispěje
nejen k bezpečnosti, ale také vhodně za-
padne do zdejší architektonické podoby
města,“ říká za společnost Kaufland Mi-
chael Šperl. „Přijetí daru schválili radní
koncem prosince loňského roku, poté ná-
sledovalo uzavření darovací smlouvy
a vypsání veřejné zakázky s názvem Od-
dělení prostoru pro chodce v ulici na Sád-
kách v úseku Kaufland – Husova třída,“
popisuje jednotlivé kroky směřující k bez-
pečnosti chodců náměstek primátora Mi-

roslav Joch. Práce na novém chodníku
začaly v úterý 13. března. „Technické ře-
šení spočívá v oddělení prostoru pro po-
hyb chodců od vozovky pomocí vodicích
stěn CITY BLOC se zábradlím. V místě
nezpevněného povrchu bude položen as-
faltový beton na vrstvu štěrkodrti. Novým
vymezením chodníků vzniknou v řešeném
prostoru dvě místa, kde bude nutné pře-
vést chodce přes vozovku, proto tu bu-
dou dvě nová místa pro přecházení. Cel-
kové úpravy si vyžádají téměř jeden
milion korun včetně DPH. Termín dokon-
čení prací je duben 2012,“ dodává ná-
městek primátora Miroslav Joch.

U Kauflandu bude
UŽ V DUBNU CHODNÍK
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Dotacemi ve výši 283 tisíc korun radní
podpoří cestovní ruch v Českých Budě-
jovicích. Grant do 50 tisíc korun schva-
luje pouze rada města, vyšší částku mu-
sí odsouhlasit i zastupitelstvo. Mezi
sedmi vybranými projekty jsou například
agentura Miroslava Mareše, která při-
pravuje zajímavé historické vycházky
Budějovicemi. Letos návštěvníky pozve
mimo jiné do novobarokní vily velkoto-
várníka Franze Hardtmutha. Peníze od
města dostane také Pohádkové králov-
ství na Vandrování po věžích. Grant rad-
ní přiklepli i dvěma sporným projektům.

„Kolem podpory Parku exotických zvířat
ve Dvorci byla diskuze, protože nejde
přímo o Budějovice. Kulturní komise
a nakonec i já si myslíme, že pokud
chceme turistu udržet v Budějovicích co
nejdéle, musí zde být nějaká nabídka,“
vysvětlila rozhodnutí náměstkyně primá-
tora Ivana Popelová. Druhou spornou
žádostí byla podpora veletrhu Jihočeský
kompas. „Jeho kvalita je kolísavá. Zatím
spíš nabízel jižní Čechy Jihočechům, to
by se mělo změnit,“ míní Popelová. Po-
kud se tak nestane, příští rok veletrh pe-
níze určitě nedostane. 

Chyby, které udělala zhotovitelská firma
při stavbě cyklostezky na levém břehu
Vltavy, způsobily městu problémy. Budě-
jovice tak musí vrátit milionovou dotaci
a navíc zaplatit pokutu. „Nesrovnalosti
se objevily v podkladech pro fakturaci,
které připravila dodavatelská firma. Ta
chybu uznala a pokutu ve výši 500 tisíc
korun za město zaplatí,“ řekl náměstek
primátora Miroslav Joch. Chybějící mili-
on však půjde z městské kasy. 

Notnou dávkou trpělivosti se musí obrnit
řidiči i cestující MHD, kteří budou jezdit
oblastí kolem viaduktu v Rudolfovské uli-
ci. Na začátku dubna totiž odstartuje
plánované uzavření kvůli modernizaci že-
lezničního koridoru. Železniční podjezd
bude po celou dobu stavby železničního
koridoru průjezdný pouze pro autobusy
MHD, trolejbusy tudy od 1. dubna do
14. října a od 1. března 2013 do 3. červ-
na 2013 z důvodu demontáže trolejové-
ho vedení neprojedou. Změny se proto
dotknou cestujících MHD. Trolejbusová
linka číslo 9 bude jezdit jen k nádraží, ta-
dy pak lidé přesednou do autobusu
číslo 39, který je doveze z nádraží do
Suchého Vrbného. Počet spojů se ne-
změní, lidé ale budou muset počítat
s časem na přestup. Noční linka 59 ob-

stará náhradní autobusovou dopravu
a pojede po stejné trase jako doposud.

Nový kabát dostane i trasa autobusové
linky číslo 12. Ta od 1. dubna pojede ze
zastávky Žerotínova ulicemi Pekárenská
a Nádražní do zastávky Skuherského,
dále do zastávky Nádraží a poté po pů-
vodní trase do Havlíčkovy kolonie. Stejná
bude trasa i v opačném směru. Nebude
tak obsluhována zastávka Pekárenská –
U Křížku, za kterou bude zřízena nová
náhradní zastávka Blahoslavova. Zruší se
zastávka U Sirkárny, místo které lze vy-
užít zastávku Rudolfovská – U Sirkárny.
Dopravní podnik upozorňuje, že díky ky-
vadlovému řízení provozu v místě želez-
ničního podjezdu může u autobusových
linek docházet k drobnému zpoždění.

Finišuje také výstavba nové trolejbusové
trati v ulicích Milady Horákové a Evžena
Rošického. Linka číslo 1 proto bude no-
vě jezdit jako trolejbus, což přinese ná-
sledující změny. Trolejbusová linka čís-
lo 1 v nové trase Nádraží – Máj – Milady
Horákové bude využívat novou trolejbu-
sovou trať v ulici Evžena Rošického.
Přes zastávku Máj – Milady Horákové
bude vedena polookružně – polovina
spojů pojede od zastávky U Parku ulicí
Evžena Rošického do zastávky Máj – Mi-
lady Horákové a zpět ulicí Oskara Ne-
dbala, druhá polovina spojů pak ulicí
Oskara Nedbala do zastávky Máj – Mila-
dy Horákové a zpět ulicí Evžena Rošic-
kého. Všechny spoje budou ze zastávky
Máj – Milady Horákové plynule pokračo-
vat zpět na nádraží. Některé spoje bu-
dou vedeny až do zastávky Máj – Anto-
nína Barcala. Autobusová linka číslo 18
pojede po trase Nádraží – Vráto – Rudol-
fov – Hlincová Hora a autobusová linka
číslo 21 v trase Haklovy Dvory – Zavadil-
ka – Máj – Milady Horákové – Výstaviště.

K drobným úpravám jízdních řádů na zá-
kladě požadavků obecních úřadů, někte-
rých významných institucí a připomínek
cestujících dochází na linkách číslo 7, 12
a 14. Na lince číslo 8 dochází k úpravám
časových poloh některých spojů na zá-
kladě požadavků VŠTE z důvodu lepší
časové dostupnosti pro studenty této vy-
soké školy. Trvale zrušena bude zastávka
Větrná, která je nahrazena stejnojmennou
obousměrnou zastávkou v ulici Evžena
Rošického, kde se nachází rovněž nově
zřízená zastávka Čtyři Dvory.

Nové prodejní místo Dopravního podniku
města České Budějovice funguje od
1. března přímo v centru města. Kupony
a jízdenky MHD si nyní lidé mohou kou-
pit v prostorách turistického informační-
ho centra v historické radniční budově.
Lidé si novou službu oblíbili. „Jen za prv-

ní týden fungování této služby se prodaly
jízdenky a kupony na městskou hromad-
nou dopravu za téměř 44 tisíc korun,“
uvedl náměstek primátora Miroslav
Joch. O tom, zda tuto službu město za-
chová, rozhodne právě návštěvnost pro-
dejního místa.

Celkem 1 263 dětí přišlo letos v lednu
k zápisům do prvních tříd. Do základ-
ních škol jich ale v září nakonec na-
stoupí 1 070, rodiče téměř dvou sto-
vek dětí totiž požádali o odklad.
„V porovnání s loňským rokem, kdy
šlo o 220 odkladů, je toto číslo dost
vysoké,“ uvedl náměstek primátora
Petr Podhola. „S ohledem na novelu
zákona, ze které vyplývá, že musí mít
rodiče posudek od lékaře i psycholo-
ga, jsme počítali s přibližně 170 od-
klady,“ dodal Podhola. Největší zájem
měli rodiče budoucích prvňáčků
o místa v základní škole Dukelská,
Oskara Nedbala a Matice školské. Ta-
to zařízení tak musela 109 dětí odmít-
nout. „Stále platí, že všechny školy
jsou schopny zajistit dětem ze svých
spádových školských obvodů přijetí
do prvních tříd,“ uvedl Podhola.

Děti, které mají odložený nástup do
základní školy, komplikují také situaci
v již zcela plných mateřinkách v jiho-
české metropoli. Starší předškoláci
zde totiž snižují volné kapacity. 

Kupony a jízdenky MHD
nyní koupíte i na náměstí

Téměř dvě
stovky dětí
dostaly
odklad

Cyklostezka u Lučního jezu
SE MĚSTU
POŘÁDNĚ
PRODRAŽILA

Město dá dotaci
POHÁDKOVÉMU
království i veletrhu

Uzavření viaduktu na Rudolfovské
přinese změny v MHD, změní se i linka č. 1

Českobudějovické domácnosti i podni-
ky si mohou oddechnout. Na základě
jednání mezi vedením města a společ-
ností  ČEVAK stoupne od 1. dubna cena
vodného (úplata za pitnou vodu a za
službu spojenou s jejím dodáním)
v hospodářském roce 2012–2013 jen
minimálně, stočné (úplata za službu
spojenou s odváděním a čištěním, pří-
padně zneškodňováním odpadních
vod) pak nevzroste vůbec.

„Snažili jsme se držet ceny na úrovni loň-
ského roku, což považujeme v současné
tíživé ekonomické situaci za zvlášť důle-

žité. Výsledek jednání domácnosti, pod-
nikatelé i firmy určitě přivítají,“ naznačuje
první náměstek primátora Miroslav Joch.
„Vzhledem k tomu, že se již od nového
roku zvedlo DPH o čtyři procenta, do-
hodli jsme se s firmou ČEVAK, že se
zvýší pouze vodné, a to jen pohyblivá
složka, a ještě jen o 3,82 % bez DPH.
A to i přesto, že firmě ČEVAK vzrostly
náklady, protože z cen vstupů podražila
nejen elektřina, ale i cena vody odebíra-
ná od vodárenského svazu, a to o čtyři
procenta,“ přibližuje podrobně výsledky
jednání předsedkyně finančního výboru
zastupitelstva Petra Šebestíková.

Celkově vodné a stočné vzroste
o 1,85 %. To je dokonce méně, než činí
inflace. Metr krychlový tak bude stát
62,21 Kč (bez DPH).

„Podle informací od společnosti ČE-
VAK tento nárůst zatíží spotřebitele
s průměrnou denní spotřebou částkou
13 haléřů za den (bez DPH),“ dodává
náměstek primátora Miroslav Joch. 

„Dalším pozitivem je, že České Budějo-
vice se ve srovnání s ostatními krajskými
městy drží s cenami opravdu ,při zdi‘,“
zdůrazňuje Petra Šebestíková.

Vodné vzroste jen minimálně, stočné pak vůbec
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Město nechalo v minulých týdnech celý
komplex budov na českobudějovickém
sídlišti Máj vysanovat odbornou firmou,
která zlikvidovala nebezpečný azbest.
Sanační práce zde denně prováděly de-
sítky odborníků z firmy SITA CZ, čištění
všech prostor trvalo celkem 43 dní. Od-
borně vyškolení pracovníci ze tříd i cho-
deb odsáli a následně přefiltrovali
vzduch zamořený škodlivými azbestový-
mi vlákny. „Vzduch v objektech jsme vy-
prali podobně jako v pračce,“ přiblížila
postup Zoja Guschlová z firmy Foster
Bohemia. Dekontaminací prošly veškeré
věci v budovách, včetně učebních po-
můcek nebo koberců. „Knížky, sešity, vy-
bavení kabinetů, pomůcky, hračky
všechno zůstávalo. Vyhazovalo se mini-
mum věcí,“ řekl stavbyvedoucí společ-
nosti SITA CZ Michal Hampejs s tím, že
na sanaci pracovala až stovka lidí. Nej-
těžší bylo vyčistit vzduchotechniku, po-
žární klapky, suterén a prostory, které
fungují jako příruční sklady. K čištění po-
třebovali pracovníci firmy tisíce pytlů,
čisticí i ochranné prostředky, jako jsou
overaly, pásky či roušky. 

„Po sanaci proběhlo 282 měření. Podle
závěru firmy Foster Bohemia, která na
sanaci dohlížela, je tam nula vláken na

metr kubický. Zprávu dostala také kraj-
ská hygienická stanice, která nám odpo-
věděla, že zprávu bere na vědomí.
V podstatě souhlasí s tím, abychom ško-
lu otevřeli,“ konstatoval náměstek primá-
tora Kamil Calta.

Problémy s azbestem 
stály město 20 milionů
„Firmě SITA CZ jsme za práci zaplatili
15,2 milionu korun, firma Foster Bohe-
mia dostala za dozor 2,2 milionu,“ vypo-
četl náměstek. Náklady na sanační práce
zatím zaplatilo město, podle expertizy
společnosti Foster Bohemia je ale za si-
tuaci odpovědná společnost OHL ŽS
a firma MAPOZ Zliv, které zajišťovaly re-
konstrukci škol. „Peníze budeme poža-
dovat po viníkovi,“ tvrdí Calta a dodal, že
nejdřív se pokusí o mimosoudní vyrovná-
ní. Pokud to nepůjde, půjdeme k soudu,“
dodal Calta.

Radnice musela sáhnout do úspor a za-
platit také dopravu dětí do náhradních
škol. Ta stála asi jeden milion korun. Ná-
mětek primátora Petr Podhola uvedl, že

o náhradu této částky radnice požádá
Ministerstvo školství, které městu přislí-
bilo pomoc.

V rekonstrukci májských 
škol se musí pokračovat. 
Kdo ji ale provede?
Firma OHL ŽS, se kterou se město zřej-
mě bude soudit, má provést také druhou
část rekonstrukce májských škol. První
náměstek primátora Miroslav Joch při-
pustil, že plánovanou druhou etapu měs-
to možná bude muset odložit, a to z dů-
vodů finančních, ale také kvůli možnému
sporu s dodavatelem. „Zatím máme ješ-
tě 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.

O zvýšených hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu v jedné třídě a na
chodbách škol věděli úředníci magistrátu
už od července, kdy se nebezpečná vlák-
na uvolnila do vzduchu po výměně oken
a odstraňování tzv. boletických panelů.

Od října měla výsledky měření na stole
i krajská hygienická stanice. Radnice
pak areál májských škol uzavřela 25. lis-
topadu. Děti musely další čtyři měsíce
jezdit do náhradních škol zřizovaných
městem.

Po téměř čtyřměsíční pře-
stávce se 19. března více
než tisícovka žáků konečně
vrátila zpět do lavic v zá-
kladních školách Máj I a II.
Třídy se tak po jarních
prázdninách opět naplnily
dětmi. Bez omezení fungu-
je i školní jídelna i družina. 

Společnost ČEZ udělala další krok na
přípravě tepelného přivaděče z elektrár-
ny Temelín do Českých Budějovic. Na
konci února totiž zástupci ČEZu předali
stavebnímu úřadu v Hluboké nad Vlta-
vou dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Ministerstvo životního prostředí vydalo
teplovodu kladné stanovisko již v loň-
ském roce. Tepla z Temelína by se 15 ti-
síc budějovických domácností mohlo
dočkat na přelomu let 2014 a 2015.

„Jedná se o technicky i časově náročný
projekt. Zahájení dodávek tepla v roce
2014 je technicky realizovatelné pouze
za předpokladu, že získáme stavební po-
volení do konce roku 2012,“ upřesňuje
specialista akvizic ČEZ Teplárenská Jo-
sef Gába.

Zda nakonec budou na sídlištích Vltava,
Šumava a Máj topit temelínským teplem,
záleží na postoji města České Budějovice

a vedení Teplárny České Budějovice. Ta
dosud teplo vyrábí především spalová-
ním uhlí, což zatěžuje prostředí v jihočes -
ké metropoli prachem a skleníkovými
plyny. Temelínské teplo, které má pokrýt
až třetinu celkových dodávek tepla ve
městě, by teplárně mohlo významně po-
moci snížit emise. Ročně by totiž nemu-
sela spálit 100 tisíc tun hnědého uhlí, což
by snížilo emise tuhých znečišťujících lá-
tek a skleníkových plynů na polovinu. 

Náklady na výstavbu tepelného přivadě-
če a předávacího místa v Českých Budě-
jovicích ve výši 1,5 miliardy korun pokry-
je společnost ČEZ. „S vedením města
i teplárny o obchodních podmínkách
stále ještě jednáme. Je ale jasné, že bu-
doucí dlouhodobá cena tepla z Temelína
bude nižší než budoucí náklady na teplo
vyráběné z uhlí. Výroba elektřiny i tepla
z jaderných elektráren je cenově dlouho-
době velmi stabilní,“ říká Josef Gába. 

Zlaté jablko FIJET představující Oscara
pro turistickou destinaci získala historic-
ká perla jižních Čech Český Krumlov.
Oblíbené destinaci, která letos slaví
20. výročí svého zapsání do seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO,
jej za vynikající úsilí při podpoře a zvyšo-
vání úrovně cestovního ruchu udělili zá-
stupci Světové federace novinářů a publi-
cistů cestovního ruchu FIJET. O vítězství
rozhodlo především mimořádné množ-
ství památek. „Svou roli sehrála také
skutečnost, že Český Krumlov nežije jen
velebením své minulosti, ale může se
pochlubit i mimořádně bohatým, pe-
strým a vysoce hodnotným kulturním
a společenským životem v současnosti,“
uvedl člen Řídicího výboru FIJET za Če-
skou republiku Miroslav Navara. Ocenil,
že město přilákalo takové osobnosti svě-
tové kultury, jako byl loni například Pláci-
do Domingo.

„Mám obrovskou radost, že novináři pí-
šící o cestovním ruchu vnímají Český
Krumlov pozitivně a věnují našemu měs-
tu přízeň. Práce s médii je stěžejním prv-

kem marketingových aktivit týmu Desti-
načního managementu, takže novinářům
z celého světa se u nás po celý rok do-
stává kvalitního servisu a informací,“ shr-
nula místostarostka Jitka Zikmundová.

Pila, vrtačka, televize či dalekohled
se v minulých týdnech ztratily z chat
na Českobudějovicku. Neznámý zlo-
děj zde třem majitelům objektů způ-
sobil škodu za bezmála 50 tisíc ko-
run. Po nezvaném hostu nyní pátrají
hlubočtí policisté. 

Kuriózní případ porušení domovní svo-
body mají na stole hlubočtí policisté. Ře-
ší totiž případ 28letého mladíka, který se
v alkoholovém opojení vloupal do cizího
domu. Zde pak usnul na sedačce v obý-
váku, kde ho později našel majitel, jenž
ihned přivolal policii.

TÉMA

MÁJSKÉ ŠKOLY 
jsou už zase plné dětí

Podniková prodejna
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Opilý zloděj
si ustlal na gauči
v cizím domě



Do rektorského úřadu se dostal ve složi-
tém období, kdy se na půdě vysokých
škol hlasitě diskutuje o změnách ve vy-
sokém školství, které připravil ministr Jo-
sef Dobeš. „Domnívám se, že Jihočeská
univerzita – jak studenti, tak akademičtí
pracovníci – se svým hlasem velice zře-
telně připojila k protestu proti věcným
záměrům obou zákonů,“ říká bývalý dě-
kan Přírodovědecké fakulty JU. „Tím to
vlastně všechno začalo. Nakonec to ale
nejsou jen ty zákony, byly jen určitou
roznětkou, řekl bych konkrétním vyjádře-
ním celkové nespokojenosti s prací mi-
nisterstva a s názorovými představami
o budoucím směřování našeho vysokého
školství. Máme podporu studentů i aka-
demických pracovníků,“ dodává.

Na akademickém
shromáždění Jihočeské
univerzity, které se touto
situací zabývalo, jste ale
optimismem příliš nehýřil…
Uvědomuji si, že jsem možná působil
skeptickým dojmem. Ale nakonec jsem
se snažil to napravit, protože by jistě
nebylo správné, aby to studenti takto
vnímali. Víte, to je tou situací. Zase se
totiž projevilo, co je myslím nyní pří-
značné pro současné vedení minister-
stva. Ministr Dobeš dokáže velmi pru-
žně změnit názor, a to, co považuje
jeden den za důležité, během prvních
protestů veřejnosti zase nemá problém
změnit a vrátit zpátky. Realita nakonec
ukázala, že názorová stabilita ve vedení
ministerstva není.

Univerzitu musíte
v následujících měsících
a letech kormidlovat
bouřlivými vodami…
Patrně ano, také se mi to tak jeví. Myslím
si, že to od nás bude vyžadovat jasná
stanoviska a pozice a budeme muset
bránit všechny vymoženosti univerzitního
života, jako jsou akademické svobody
nebo akademická samospráva. Skuteč-
ně není důvod se domnívat, že by najed-
nou byla nutná nějaká zásadně větší
kontrola veřejnosti, než která je nastave-

ná nyní. Systém podle stávajícího záko-
na to prostě všechno zajišťuje. Máme
správní radu, máme základní mechanis-
my kontroly, aby nedocházelo ke zneuží-
vání prostředků, a tak dále. Najednou ale
do tohoto systému někdo chce razantně
vstoupit ještě s dalším, silnějším vlivem
politické a komerční sféry, které se tady
za posledních 20 let ukazují jako velmi
problematické. Nechci konkretizovat, ale
skutečně často fungují jako zdroje na-
prosto neuvěřitelných selhávání, a to nás
naplňuje obavami. My bychom chtěli,

Jihočeská univerzita si
v lednu tohoto roku zvolila
nového rektora. V čele
univerzity tak až do roku
2016 bude stát Libor
Grubhoffer. Čtyřiapadesá-
tiletého vědce, který se za-
bývá výzkumem klíšťové
encefalitidy a lymské bore-
liózy, 20. března jmenoval
do funkce prezident repu-
bliky Václav Klaus.

aby systém byl i nadále svobodný, aby
fungovalo svobodné bádání a tvůrčí prá-
ce, tak jak to na univerzitách v civilizova-
ném světě chodí. 

Máte signály o situaci ve
školství v okolních zemích,
kde se už reforma
uskutečnila?
Mám určité informace z Německa a také
z Rakouska, ze kterého jsme si chtěli
a chceme brát příklad. Došlo tam k legis-
lativním změnám v univerzitním vzdělává-
ní, a negativní dopady zvýšeného vlivu
řekněme politiky a podnikatelského sekto-
ru na reálný život univerzitního školství
tam začínají být problematické. Alespoň
tak to vnímám na základě sdělení někte-
rých kolegů, ať už rakouských nebo ně-
meckých. Reforma v tomto pojetí je tak
tedy něco, před čím nás vlastně varují. 

Zaznamenal jste také nějaké
ohlasy veřejnosti? Jak vnímá
spory univerzit s minister-
stvem? Opět se hodně 
diskutuje například o školném.
Lidé často nechtějí na 
vysokoškoláky „platit“…
Zrovna nedávno jsem viděl výsledky prů-
zkumu na některé veřejnoprávní stanici,
ve kterém ohlasy na přesně stejně polo-
ženou otázku byly takové, že 60 % veřej-
nosti je v podstatě proti současným akti-
vitám studentů a v zásadě pro školné,
podle stejného názoru, o kterém jste mlu-
vila. Když my vás živíme, tak vy plaťte.

Jaký máte na školné názor Vy?
Víte, jsem spíše konzervativní člověk,
a někdy se mi také zdá, že to, co není za
peníze, toho si lidé neváží. Takže jsem se
na to díval podobně. Celou dobu, co
o tom hovoříme, což už je opravdu od
doby přijetí toho stávajícího zákona 111
z roku 1998, jsem to cítil tak, že by to by-
lo patřičné jak z hlediska studentů, aby si
toho víc vážili, ale i pedagogů, abychom
k výuce přistupovali ještě zodpovědněji,
lépe se připravovali a tak podobně.

Co Vás přimělo změnit názor?
Já nejsem nějak zásadně proti školné-
mu, líbí se mi představa dejme tomu ad-
ministrativních poplatků v rozumné výši.
Prostředky by neměly ale jít ze školy
pryč, zůstat by měly v kase školy bez ja-
kýchkoliv diskusí. Neměly by mít nic
společného s dotacemi, ani by neměly
zakládat důvod k tomu, aby dotace na
vzdělávání byly zkráceny. Stejně tak se
domnívám, že by asi stálo za to zpoplat-
nit více prodlužování studia. To vidíme
i na naší fakultě a vnímal jsem to jako ur-

čitý problém ještě v době, kdy jsem na ní
působil jako děkan. Vím, že studentů,
kteří si studium prodlužují, je poměrně
hodně. Zrovna nedávno jsem probíral
s mými studenty v laboratoři jejich názor
na poplatky za opakované zkoušky. A re-
akcí bylo přesvědčivé ano, ale až od dru-
hého opravného termínu. Jistě je možné
zavést poplatky jako nové platby, který-
mi by studenti pykali za to, že něco ne-
zvládli a nestihli, pro to tedy jsem.

Kam chcete během
následujících let univerzitu
směřovat? 
Nemám žádný senzační plán, to rozhod-
ně ne. Já pevně doufám, že současná
struktura celkem odpovídá potřebám.
Fakult je nyní na univerzitě osm, k po-
slednímu dni loňského roku došlo
k ukončení činnosti Ústavu fyzikální bio-
logie v Nových Hradech. To je zásadní
změna. Pokud jde o nové fakulty, tak to
nyní myslím nepřipadá v úvahu. Naopak
fakulty budou muset v příštím období fi-
nančních nesnází prokázat, že jejich ve-
dení dokáže správně manévrovat a pro-
plout těmito úskalími. 

Chápu to tak, že některé
obory mohou zaniknout
a nové budou vznikat
výjimečně?
Pohrávám si s myšlenkou na určité nové
technické obory. Je zřejmé, že nám tady
na jihu něco podobného chybí. Přitom je
tady poměrně velká skupina maturantů,
která by měla zájem prodloužit si ještě
studium a získat kvalifikaci v některých
technických oborech, a přitom je nic ne-
tlačí k tomu jít studovat do Plzně nebo
Prahy, kde tato nabídka tradičně je.
V současnosti máme v této technické

oblasti u nás na přírodovědecké fakultě
bakalářský obor Měřicí a výpočetní tech-
nika, který jsme přebrali v době transfor-
mace naší fakulty z pedagogické fakulty.
Zatím jsme k němu nezískali navazující
magisterský obor, což v současné době
není vůbec jednoduché. Nám by šlo ze-
jména o nové technické obory v bakalář-
ském stupni studia. Tradice technického
vysokého školství tady na jihu není, nic-
méně je tady tradice kvalitního středního
technického školství, ale bohužel bez
návaznosti na vysoké školství. Naštěstí
je tady ovšem kvalitní zázemí technicky
zaměřených firem a výrobních společ-
ností, které se zabývají moderním strojí-
renstvím. Doufám proto, že s jejich po-
mocí a případně s pomocí Jihočeské
hospodářské komory se do toho ne-
snadného úkolu pustíme. 
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Prof. RNDr. Libor
Grubhoffer, CSc. (*1957)

Působí na Přírodovědecké fakultě
JU a v Parazitologickém ústavu Bio-
logického centra AV ČR. Absolvoval
studium biochemie na Přírodově-
decké fakultě UK v Praze. Od roku
1991 je vedoucím laboratoře mole-
kulární ekologie parazitů Parazitolo-
gického ústavu AV ČR, později byl
také ředitelem ústavu (1994–2002).
V roce 2001 byl jmenován profeso-
rem molekulární a buněčné biologie
a genetiky. O tři roky později se stal
prorektorem JU pro zahraniční vzta-
hy (2001–2004) a poté děkanem Pří-
rodovědecké fakulty Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích.
Funkci děkana vykonával ve dvou
funkčních obdobích (2004–2011).

Univerzitu bude řídit
Libor Grubhoffer



stavitel univerzity v Gödöllö Lajos Szabó
a poslankyně Evropského parlamentu
Andrea Češková. Odpolední program
pokračoval dvěma vernisážemi a předá-
ním významného knižního fondu Akade-
mické knihovně Jihočeské univerzity
americkým kulturním atašé panem Ro-
bertem Zimmermannem.

O studium na Jihočeské
univerzitě je stále velký
zájem
Jihočeskou univerzitu v současné době
navštěvuje více než 13 tisíc studentů.
Mezi nejžádanější obory tradičně patří
Obchodní podnikání na Ekonomické fa-
kultě, Učitelství pro mateřské školy na
Pedagogické fakultě nebo Sociální pe-
dagogika. „Loni zájemci podali 12 300
přihlášek ke studiu. Po úspěšném přijí-
macím řízení se do prvních ročníků za-
psalo 3 835 lidí. Lze říci, že v uplynulých
letech počet přihlášek vždy více než
čtyřnásobně převyšoval kapacitní mož-
nosti univerzity,“ uvedla mluvčí školy Ha-
na Bumbová.

Do budoucna ale univerzita počty stu-
dentů navyšovat nechce. Podle prorek-
torky pro studium Aleny Jaklové dosáhla
v této oblasti cílového stavu. „V nadchá-
zejícím období nám půjde především
o kvalitu a efektivnost ve vzdělávání, ote-
vřenost v rámci národního a mezinárod-
ního prostředí,“ vysvětlila.

Příští rok se otevře celkem
251 studijních oborů
Pro akademický rok 2012–2013 nabízí
univerzita celkem 251 studijních oborů
se specializacemi. Novinky jsou na třech
fakultách. Například Fakulta rybářství
a ochrany vod poprvé otevře tříletý obor
Ochrana vod. Studenti tady získají zákla-
dy z chemie, ekologie, legislativní ochra-
ny a užívání vod v rámci Evropské unie či
čištění odpadních vod a vodohospodář-

ství. Absolventi pak mohou najít uplatně-
ní v managementu i státní správě nebo
pokračovat v navazujícím magisterském
oboru Rybářství.

Tři změny chystá Teologická fakulta. Zá-
jemci zde nově budou moci studovat ba-

kalářský obor Teologie v prezenční
i kombinované formě. Zároveň se do na-
bídky zařazuje dvouoborové studium te-
ologie nebo filozofie společně s dalším
vybraným oborem.

Novou možnost přeshraničního vzdělá-
vání nabídne od nadcházejícího akade-
mického roku Přírodovědecká fakulta. Ve
spolupráci s Johannes Kepler Universität
v Linci otevře obor Bioinformatika. Vy-
učovat se bude v angličtině. Polovinu se-
mestru stráví studenti v Čechách a polo-
vinu v zahraničí.

Právě spolupráce s ostatními zeměmi
a mezinárodní vztahy jsou pro Jihočes -
kou univerzitu důležité. „Každoročně
k nám přijíždí třicet až čtyřicet hostují-
cích profesorů a zhruba 200 studentů

zároveň vyjíždí na semestrální nebo delší
stáže,“ popsala prorektorka pro vědu
a výzkum Dagmar Škodová Parmová.

Přesto je podle ní škola schopna vyslat
do zahraničí ještě více studentů. Další
zájemci tedy mají šanci. Navíc je možné
i přímo v Českých Budějovicích studovat
cizojazyčný obor. „V aktuální nabídce
máme 27 studijních oborů akreditova-
ných v cizím jazyce, ale cizojazyčné
předměty obohacují samozřejmě i studij-
ní plány oborů akreditovaných v českém
jazyce,“ doplnila Škodová Parmová.

Kromě toho chce škola nabídnout i kva-
litní zázemí pro výzkum. Podle prorekto-
ra Tomáše Polívky se v tomto ohledu
může Jihočeská univerzita rovnat se
světovou vědou. „Je to dáno zejména
aktivní spoluprací s Akademií věd, ale
významnou roli hraje také naše poloha
v regionu. Ve výzkumu spolupracujeme
s mnoha zeměmi, od sousedního
 Rakouska a Německa přes evropské ze-
mě až k Americe, Asii a Austrálii,“ uvedl
Polívka.
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„I přes smutné události, které univerzitu
v letošním roce zasáhly, jde život dál. Ji-
hočeská univerzita je po dvaceti letech
existence významnou vzdělávací a vý-
zkumnou institucí, která má své pevné
místo v soustavě českých vysokých
škol,“ řekl prorektor pověřený vedením
univerzity Tomáš Polívka. „Na prahu dal-
ší dvacítky má stabilizovanou strukturu

a vědecký i pedagogický potenciál, který
je příslibem, že Jihočeská univerzita bu-
de nadále stoupat v hodnocení vysokých
škol a stane se středoevropskou institu-
cí, jejíž význam daleko přesáhne hranice
jihočeského regionu,“ dodal.   

Univerzita slavila divadlem,
výstavami i sportem
Studenti i široká veřejnost mohli během
oslav navštívit výstavy fotografií, popula-
rizační přednášky nebo se zapojit do vo-

lejbalového maratonu. Pedagogická fa-
kulta připravila Pedagogický den, který
se skládal z mnoha přednášek s předními
odborníky. Na programu byla mimo jiné
prohlídka brusírny skla nebo sochařské-
ho ateliéru, návštěvníci zhlédli i výstavu
seminárních prací architektonických stu-
dií a výstavu Tváře moře podmořských
fotografií studentky Přírodovědecké fakul-

ty Martiny Balzarové. Filozofická fakulta
se prezentovala akcí Odpoledne s huma-
noidy. K vidění bylo několik divadelních
představení studentského univerzitního
divadla, filmové prezentace Ústavu este-
tiky, gurmáni si přišli na své při němec-
kých hodech a zájemci o pravěk se sešli
u mezolitické stanice na trávníku před fa-
kultou. Zdravotně sociální fakulta připra-
vila Den zdraví. Lidé si tady mohli nechat
měřit krevní tlak, hladinu cukru a choles-
terolu v krvi. 

Osm významných osobností
získalo pamětní medaili
V rámci oslav 20. výročí založení univer-
zity se konalo také slavnostní zasedání
Vědecké rady. Po úvodním slavnostním
projevu prorektora Tomáše Polívky, pro-
věřeného vedením univerzity, se slova
ujali hosté. „Každá z fakult měla mož-
nost pozvat hosta – partnera fakulty, kte-
rý ve svém slavnostním projevu přiblížil
činnost a rozvoj dané fakulty i univerzity
tak, jak je měl možnost v čase a vývoji
poznat,“ vysvětlila mluvčí univerzity Ha-
na Bumbová. Spolupráci a rozvoj univer-
zity tak mimo jiné zhodnotili honorární
konzul Rakouské republiky Lubomír Sý-
kora, vrchní ředitel sekce vodního hos-
podářství na Ministerstvu zemědělství
Pavel Punčochář, Zdeněk Helus z Peda-
gogické fakulty Univerzity Karlovy, ředitel
Biologického centra Akademie věd Če-
ské republiky František Sehnal, budějo-
vický biskup Jiří Paďour a rektor České
zemědělské univerzity v Praze Jiří Balík.
Jihočeská univerzita při této příležitosti
udělila také osm pamětních medailí vý-
znamným osobnostem, které se zaslou-
žily o její rozvoj. Ocenění převzali vyzna-
menání a diplom z rukou prorektora
pověřeného vedením univerzity prof. To-
máše Polívky. Po udělení Pamětních me-
dailí promluvil i 1. náměstek hejtmana Ji-
hočeského kraje František Štangl, který
ocenil především vytvoření nových fa-
kult, výstavbu v kampusu a rozvoj příhra-
ničních studijních oborů. Připomněl také
zásluhy loni zesnulých osobností univer-
zity – emeritního rektora prof. Františka
Střelečka a rektorky prof. Magdaleny
Hrabánkové. Pozdrav pronesli také před-

Jihočeská univerzita slaví
20 LET OD SVÉHO VZNIKU

Dvacet svíček má na pomyslném narozeninovém dortu Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích. Škola proto na březen připravila řadu akcí, kterými si své malé jubileum
připomněla. Univerzita měla slavit svůj vznik už v říjnu. Kvůli nečekanému úmrtí rektor-
ky Magdaleny Hrabánkové ale odsunula připomínku výročí na jaro.
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ZPRÁVY Z KULTURY

Francouzskou hudbu, umění či kinema-
tografii nabízí již 17. ročník Dnů fran-
couzské kultury, který se až do 6. dubna
koná v Českých Budějovicích. Letošní
ročník slavností zaměřených na franko-
fonní kulturu se nese ve jménu patnácti-
letého výročí partnerství mezi městy Lo-
rient a České Budějovice. „Prapůvodci
navázání partnerských vztahů mezi jiho-
českou metropolí a francouzským měs-
tem Lorient, jejichž počátek spadá do
šedesátých let minulého století, byli
manželé Břeský a Janina a Michel Saf-
freovi. Od roku 1990 se postupně začaly
rozvíjet samostatné kontakty škol, kon-
krétně Jirsíkova gymnázia a středoškol-
ského lycea v Lorientu, centra zdravotně
postižených dětí Arpida a obdobného
zařízení v Kerpapu, cestovních kanceláří,
univerzit, knihoven, kulturních, sportov-
ních a obchodních organizací,“ přibližuje
počátky pracovních a přátelských vztahů

náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Jihočeši velice ocenili nezištnou pomoc
přátel ze země galského kohouta po po-
vodních v roce 2002, kdy sbírka iniciova-
ná v Lorientu panem Saffrem vynesla té-
měř 600 tisíc korun a významně přispěla
na rekonstrukci lávky pro pěší v Suchém
Vrbném, kterou poničila velká voda – do-
dnes ji připomíná pamětní deska stojící
u lávky. 

Na programu letošních slavností je napří-
klad výstava nejslavnějšího francouzské-
ho kreslíře Planta nebo výstava Václava
Siky Kouzlo francouzské Provence, která
se koná v českobudějovické Galerii Hro-
zen. Návštěvníci uvidí 32 akrylových ma-
leb, přičemž půjde o prezentaci měst
a atmosféry na jihu Francie, jde například
o Gien, Port Grimaud, Fondue, Saint Tro-
pez atd. Konat se bude také řada kon-
certů francouzských i českých interpretů

a přednášek na různá témata, třeba
o studiu ve Francii. Zlatý hřeb festivalu
jako každý rok představuje návštěva bre-
tonského šéfkuchaře, který představí
francouzské lahůdky v několika restaura-
cích v Českých Budějovicích. Nebude
chybět ani tradiční sportovní turnaj v pé-
tanque. Podrobný program naleznete na
stránkách www.francouzska-aliance.cz.

Anglická knihovna se sedmnácti tisíci kni-
hami a zvukovými nahrávkami, metodické
semináře a přednášky, anglické večery, ja-
zykové kurzy, testování jazykové úrovně...
To vše nabízí Britské centrum v Českých
Budějovicích, které tento měsíc oslavilo 20
let své existence. Centrum vzniklo v břez -
nu 1992 jako regionální středisko Britské
rady v Praze, s níž dodnes úzce spolupra-

cuje. V současné době je již deset let sou-
částí Jihočeské univerzity a podporuje je
Jihočeský kraj i statutární město České
Budějovice. Vysokou kvalitu zkoušek Brit-
ského centra garantuje Britská rada v Pra-
ze. Za dobu své existence tady skládaly
zkoušky tisíce lidí, vloni jich bylo například
610, a jeho kvalitních služeb využívají kaž-
doročně tisíce návštěvníků.

Jihočeské starosty, zaměstnance Budva-
ru, studenty Jihočeské univerzity i mno-
ho budějovických maturantů provázela
během letošní plesové sezony hudba Big
Bandu Metroklub. Orchestr se představil
také na Plese dárců krve nebo na Plese
Českého svazu pekařů a cukrářů. Známí
budějovičtí muzikanti letos odehráli již
71. sezonu a za své vystoupení vždy
sklidili zasloužený potlesk a uznání.
„Současný Metroklub nemá v širokém
okolí absolutně konkurenci, a to jak
v kvalitě, zvuku, výběru repertoáru, aran-
žích, tak vlastně ve všem,“ pochválil ko-
legy dlouholetý bývalý kapelník Variantu
Miroslav Kudrle. Vrcholem sezony byl
pro jihočeské hudebníky již poněkolikáté
Ples Právnické fakulty Univerzity Karlovy
na pražském Žofíně, kde se muzikantům
podařilo na parket vylákat i ministra
spravedlnosti Jiřího Pospíšila nebo pod-
nikatele Andreje Babiše. „Hrát s Metro-
klubem je velký zážitek,“ říká trumpetista
Jiří Prajer, který v orchestru působí 2 ro-
ky. „Těší mě, když vidím, že si hudbu uží-
vám nejen já, ale i lidé na parketu,“ do-
dává. S nástupem jara se plesová

a společenská sezona chýlí ke konci.
V sobotu hrál orchestr na Plese pošty
Středočeského kraje v Kongresovém
centru Praha a nyní jej čeká jen definitiv-
ní tečka za letošním rokem. Budějovičtí
muzikanti tuto sobotu zavítají do Prahy,

kde se opět představí na pražském Žofí-
ně, tentokrát na Plese pražské pošty.
„S letošní sezonou jsem opravdu spoko-
jený,“ hodnotí kapelník Ivan Ott. „Věřím,
že Big Band velmi dobře reprezentoval ji-
hočeskou metropoli,“ uzavřel.

Do SLAVIE se vrátil život 

Britské centrum
slaví 20. výročí 

Desátou příčku obsadilo při udílení
Cen Alfréda Radoka Jihočeské di-
vadlo v kategorii Divadlo roku. Za-
ujala také inscenace Jak se vám líbí
nebo výkon Lenky Krčkové v Petro-
lejových lampách. Hlasování se
zúčastnilo celkem 82 kritiků. Přes-
tože se Jihočeské divadlo neprobo-
jovalo na stupně vítězů, v několika
kategoriích obsadilo přední pozice,
a předčilo tak i některé velké praž-
ské či brněnské scény. Mezi jednot-
livými hereckými výkony loňského
roku zaujala kritiky Lenka Krčková
díky roli Štěpky v Petrolejových lam-
pách, a obsadila tak 9. až 19. místo
v kategorii Ženský herecký výkon
roku 2011. 

V kategorii Divadlo roku 2011 pak
obsadilo Jihočeské divadlo 10. pozi-
ci, přičemž za sebou nechalo takové
scény, jakými jsou například Čino-
herní klub Praha, pražské Dejvické
divadlo, brněnské divadlo Husa na
provázku, Městské divadlo Brno,
Nová scéna Národního divadla Pra-
ha či Divadlo Na Zábradlí. 

Jihočeské
divadlo
bodovalo
u kritiků

V Budějovicích se konají 
Dny francouzské kultury

Budějovický Big Band Metroklub
roztančil cukráře i právníky

Café klub Slavie, Ateliér Kulisa nebo Klub
Aktiv. Tyto aktivity vznikly v rámci projek-
tu, jehož cílem je znovuoživení kulturního
domu Slavie. Záměr v prosinci schválila
Rada města České Budějovice. Obyvatelé
metropole se mohou v budoucnu těšit na
další rozšíření nabídky. „V prostorách bý-
valého klubu Marty's se v červnu otevře
nový jazzový a bluesový klub. Také místa
pro plánované zkušebny jsou již vyklizená
a nyní se pracuje na odhlučnění, které si
za pomoci Slavie realizují samotné kape-
ly,“ řekl ke změnám Jiří Grauer, který se
stará o produkci a dramaturgii Slavie.
Nyní zbývá nabídnout některé zkušebny
a v plánu je také zprovoznění sdílené kan-
celáře. Ta by podle plánů měla sídlit v nej-
vyšším patře a bude fungovat pod hlavič-
kou projektu Kulturní HUB. „Místo bude
vybaveno základní technikou a je určeno

lidem, kteří nechtějí stálou kancelář, ale
zároveň čas od času potřebují zázemí,“
vysvětluje Tereza Dobiášová. Příležitostný
nájem takové kanceláře je vyjde na při-
bližně 500 korun měsíčně. Pro ostatní pří-
pady teprve organizátoři připravují ceník.

Do Slavie přesunula svou činnost i někte-
rá místní amatérská divadla. „Překvapilo
nás, kolik lidí na ta první představení při-
šlo, přestože propagace programu byla
minimální,“ podotkl Grauer. V „Armáďá-
ku“ jsou k dispozici celkem tři klubovny.
Nejmenší prostor využívá akademický
klub 3. věku pro aktivní seniory Klub Ak-
tiv. V další klubovně zkouší Velký decho-
vý orchestr, dělit by se o ni v budoucnu
měl se znovuobnoveným Divadlem
D 111. Organizační tým Slavie chce přit-
áhnout do kulturního domu i širokou ve-

řejnost. „Z jarní nabídky bychom chtěli
upozornit na nově oceněné projekty
a koncerty v jižních Čechách – Floex,
Lenka Dusilová a Baromantika, Traband
s celým projektem Neslýchané včetně
překladu do znakové řeči, návrat kapely
Vltava a workshop a benefiční koncert
Idy Kelarové Cesta mé duše,“ zve náv-
štěvníky produkční Slavie Martin Kolář.

Budova z roku 1872 vždy byla středis -
kem kultury. Pořádaly se zde tzv. čaje
o páté, plesy i taneční. V posledních le-
tech ale budova chátrala. Před třemi lety
zvedlo město nájem a nájemci vypově-
dělo smlouvu. Loni radnice rozhodla, že
dům neprodá, ale pokusí se ho zrekon-
struovat. Projekt na znovuoživení Slavie
má trvat deset měsíců. Rada města poté
rozhodne o jeho pokračování.
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ZPRÁVY ZE SPORTU

Od 2. 4. 2012

 KOMODY
 PC STOLKY

OTEVÍRACÍ
 DOBA:

  PO - PÁ   9 - 17
          SO   9 - 12

ESKÉ BUD JOVICE
RUDOLFOVSKÁ 1

VÍCE INFO NA TEL.: 723 331 235

inzerce

Budějovický fotbal zaznamenal velký
úspěch. Norský vicemistr Tromsø IL pro-
jevil zájem o talentovaného útočníka
Zdeňka Ondráška. Třiadvacetiletý hráč
a bývalý člen reprezentační jedenadva-
cítky tak odchází do celku Tromsø IL na
hostování s případnou opcí na přestup.
„Nyní ještě řešíme administrativní záleži-
tosti,“ uvedl generální manažer Jiří Kotr-
ba s tím, že pokud by se hostování změ-
nilo během letní přestávky v přestup, byl
by to jeden z největších transferů. „Po-
prvé v historii Dynama by se podařilo
prodat hráče přímo do zahraničí,“ dodal
Kotrba.

Zdeněk Ondrášek s fotbalem začal v de-
seti letech v Baníku Stříbro, odkud se
v roce 2000 přesunul do Blatné. V tomto
klubu si ho vyhlédli funkcionáři Dynama
a následně jej jako sedmnáctiletého při-

vedli do dorostu Dynama. Tam se vytáhlý
útočník střelecky prosazoval a v sezoně
2007/2008 si také zkusil zahrát první ligu.
V roce 2009 byl na zkušené v Zenitu Čá-
slav, kde se spolu s Petrem Dolejšem mo-
hl radovat z konečné druhé příčky v dru-
holigové tabulce. Od sezony 2009/2010
působí již stabilně jako člen užšího kádru
A-týmu Dynama.

Jak nyní zpětně hodnotíte
svoje působení v Dynamu?
Osobně mohu své působení v Dynamu
hodnotit pouze pozitivně. Dynamo je
klub, kde jsem dostal první větší fotbalo-
vou šanci, a tím mi umožnil start do vel-
kého fotbalu. Jen díky Dynamu a výko-
nům, které jsem zde předváděl, jsem
dostal šanci přestoupit do zahraničí,
a udělat tak další krok v mém fotbalo-
vém růstu.

Kdy jste se dozvěděl o zájmu
norského týmu Tromsø IL?
O zájmu norského celku Tromsø IL jsem
se dozvěděl od mého manažera teprve
ve čtvrtek minulý týden a o víkendu jsem
se byl v klubu podívat a absolvoval jsem
i zdravotní prohlídku.

Proč jste se nakonec 
rozhodl pro přestup 
a co od něj očekáváte?
Fotbalový klub Tromsø IL je norský vice-
mistr, a příští sezonu tedy bude hrát pohá-
ry. Kvalitu celé soutěže pak jen potvrzují
dlouhodobé úspěchy Rosenborgu v Lize
mistrů. Proto jsem vůbec neváhal, je to
pro mě šance, která by už nemusela přijít.

Vítěz základní části, jednoznačný favorit
volejbalové extraligy, nejsilnější tým  české
soutěže. Z takové pozice vkročil česko-
budějovický volejbalový klub do play-off
Uniqa extraligy. Pro hráče, vedení klubu
i fanoušky tak začala nejdůležitější část
sezony, ve které se předchozí úspěchy
nepočítají. Teprve teď jde o všechno. Tre-
nér českobudějovických mistrů Jan Svo-

boda má k dispozici téměř kompletní ká-
dr, zranění univerzálové Jakub Novotný
a Radek Motys jsou již v pořádku. Chybí
jen smečař Martin Procházka, který má
ruku v sádře. Obhájí loňský mistr pod ve-
dením nového kouče pohár pro vítěze?

Volejbalisté Českých Budějovic jako ví-
těz základní části v prvních zápasech na-

razili na osmý celek Brna. Družstvo z jihu
Moravy si díky překvapivé výhře nad Li-
bercem v posledním kole zajistilo postu-
pové místo do vyřazovací části domácí
nejvyšší soutěže. S brněnským celkem
se do Sportovní haly na postu nahrávače
vrátil odchovanec Jihostroje Ondřej Fu-
čík, velkou posilou je navrátilec z Egypta,
smečař Vladimir Katona. Vítězství Brna,
díky kterému Jihočeši vyhráli základní
část před Libercem, budějovické libero
Davida Juračku nepřekvapilo. „Vím, že
v Brně umí hrát dobrý volejbal. Šlo jim
o play-off, a tak bojovali. Když se daří,
porazit můžete i silnějšího,“ tvrdí libero. 

První sérii v play off rozehráli Jihočeši na
jedničku. Budějovičtí volejbalisté ve středu
hladce porazili Brno za hodinu 3:0, stej-
ným výsledkem skončil i čtvrteční duel.
Nyní se série přesouvá na jih Moravy.

Ve čtvrtfinále bojují také další dvojice. Li-
berec se potkal se Zlínem, Ostrava stojí
proti Benátkám nad Jizerou. Poslední
dvojicí je Příbram a ČZU Praha.

Málo vstřelených gólů. Takový
problém v play-off trápil budějovic-
ké hokejisty. Po nadějném vstupu
do Tipsport extraligy nakonec Jiho-
češi skončili na pátém místě v zá-
kladní části. Přes čtvrtfinále neprošli
Budějovičtí již podruhé. „V základní
části tým dokázal kvalitu, ale měl ji
dokázat i v play-off,“ řekl sportovní
manažer týmu Josef Zajíc.

HC Mountfield narazil ve vyřazova-
cích bojích na Bílé Tygry z Liberce.
Sérii prohráli budějovičtí hokejisté
celkově 1:4 na zápasy.

Pro hokejisty
HC Mountfield

skončila
sezona

Žádnou branku neviděli diváci, kteří přišli
na první zápas čtvrtfinále Poháru České
pošty, který se hrál na Střeleckém ostro-
vě. Jihočeši ze svého soupeře neměli
příliš velký respekt a vypracovali si i zají-
mavé šance. V první půli nezakončil svůj
průnik Otepka. Po změně stran zase
Řezníček mířil v jasné šanci pouze do ty-
če. Nevyužil ani svůj samostatný únik. 

Trenér domácích František Cipro zápas
nepodcenil, na hřiště poslal nejsilnější
sestavu. Chyběli pouze Daněk s Krajčí-

kem a Machovec, který není stoprocent-
ně fit. První vážnější situace se odehrála
před brankou Jablonce. Klesa poslal míč
na volného Řezníčka, před kterým ale
uklidil míč na roh Beneš. O chvíli později
zkoušel štěstí ze střední vzdálenosti Rý-
del, ale ani on nezakončil.

Severočeši se předvedli hezkou kombi-
nací Pitáka s Kopicem, mladý reprezen-
tant ale naštěstí nenahrál volnému Třeš-
ňákovi příliš šikovně. Po půlhodině hry si
při rozehrávce Řepka nepohlídal míč
a následně fauloval Pitáka. Rozhodčí
Hrubeš budějovickému stoperovi ukázal
žlutou kartu, i když fotbalista poukazoval
na to, že soupeř se na zem poslal až
moc ochotně. O chvíli později si při roze-
hrávce nerozuměli Riegel s Rýdelem

a jablonecký Jarolím se pokusil o střelu,
ale Delač jeho pokus zlikvidoval.

V závěru poločasu zabojoval Řezníček,
míč se odrazil k Otepkovi, jenž svůj únik
zakončil střelou do jabloneckého bran-
káře. Po poločasovém hvizdu to byl zno-
vu Otepka, který rozpohyboval pozor-
nost soupeřova brankáře. Jeho pokus
však mířil vedle brány. V 55. minutě se
poprvé v zápase utrhl nejlepší kanonýr
Gambrinus ligy David Lafata, ale jeho
křižnou střelu Delač vyrazil.

Po hodině hry dostal až moc místa na
velkém vápně Jarolím, jeho střelu Delač
pouze vyrazil a David Lafata už měl úlo-
hu jednoduchou. Naštěstí pro domácí
asistent rozhodčího mával ofsajd. Pár
minut nato rozehrál Javorek pasem na
Rýdela, ten ještě vylepšil pozici pro Řez-
níčka, jenž z 10 metrů trefil pouze tyč
Špitovy branky.

Další možnost měl Rýdel, ale slabou
střelou z hranice vápna na brankáře Ja-
blonce nevyzrál. Po Otepkově pobídce
se od poloviny hřiště řítil sám na Špita
Řezníček, ale místo přihrávky na volného
Klesu volil střelu, kterou Špit vyrazil.
A když po Lengylelově podklouznutí ne-
využil sovu šanci Piták, rozešly se oba
týmy za stavu 0:0.

Čtvrtfinále Poháru
ČESKÉ POŠTY
mezi Dynamem a Jabloncem
skončilo remízou
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Jihostroj zahájil pouť 
ZA SEDMÝM TITULEM

Ondrášek jde na 
hostování do Tromsø IL
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Angažmá na jihu Čech je jeho třetí dlou-
há štace v české extralize. „V kariéře
jsem prošel zatím třemi kluby a každý
měl svoje. V Liberci jsem vyrostl jak vo-
lejbalově, tak i lidsky. Strávil jsem tam
šest let a za tu dobu se tam vracím sko-
ro jako domů, Opava pro mě byla v mé
volejbalové kariéře první přestup a nevě-
děl jsem, co čekat. Za čtyři roky mi při-
rostla k srdci. V Budějovicích přišel po
delší odmlce další titul hned v mé první
sezoně, což bylo parádní. Každý rok
jsme přidali nějakou medaili, a to je z po-
hledu hráče vždy příjemné,“ říká. 

Máte za sebou základní část
extraligy, jak ji hodnotíte? 
Sezona se zatím vyvíjí podle našich
představ a snad i podle představ vedení
klubu. Samozřejmě jsme se nevyhnuli
menším herním výpadkům, hlavně kvůli
zranění hráčů, v jednu dobu nám chyběli
oba univerzálové, Radek Motys i Jakub
Novotný, a to je na výsledku určitě znát.
Mrzí nás zejména prohra v Českém po-
háru. Na druhou stranu jsme ale v zá-
kladní části ztratili jen tři utkání. Myslím,
že jsme v tomto ohledu splnili svůj cíl.
Základní část jsme zakončili na první
příč ce a zajistili jsme si nejlepší výchozí
pozici do play-off.

Prvním čtvrtfinálovým
soupeřem Jihostroje je
překvapivě Brno…
Až do posledního kola základní části to
vypadalo, že narazíme na Zlín, ale Brno
nakonec v utkání s favorizovaným Liber-
cem vyhrálo a konečné pořadí se trochu
zamíchalo. Ten zápas rozhodl o tom, že
se utkáme s Brnem a Zlín bude hrát s Li-
bercem.

Ve vaší dvojici je určitě 
nejen papírovým favoritem
Jihostroj…
Utkání s Brnem bychom měli určitě
zvládnout. Nechceme připustit žádné
komplikace a překvapení. V základní
části jsme si s brněnským týmem pokaž-
dé poradili a věřím, že to dopadne stejně
i v play-off. Uděláme pro to maximum.

Jak vidíte šance Jihostroje 
na obhajobu titulu?
Věřím, že zopakujeme loňský úspěch.
Družstvo je dobře poskládané a vyrovna-
né, což je dobře. Když se někomu nedaří,
může za něj nastoupit adekvátní náhrada.

Máte v lize ty nejvyšší cíle,
koho vidíte jako největšího
potenciálního soupeře 
v play-off?
Musí se počítat se čtyřmi kluby – a těmi
jsou samozřejmě Liberec, který má za
sebou také výbornou základní část,
 Benátky složené ze zkušených hráčů,

Ostrava a Příbram. Tyto čtyři silné man-
čafty si to rozdají o medaile. Čeká nás
spousta těžkých zápasů, pro nás snad
se šťastným koncem.

Jaké jsou Vaše plány 
na příští sezonu?
Tuhle situaci budu muset brzy řešit, v Ji-
hostroji mi končí smlouva. Pokud se do-
mluvíme na mém dalším působení v klu-
bu, tak je asi vše jasné a rád zůstanu.
V druhém případě si budu muset hledat
nové angažmá. Uvidím, jestli přijde něja-
ká nabídka. Určitě bych ale chtěl u volej-
balu ještě chvilku vydržet.

Vyrazil se svým týmem na pouť za dalším vítězstvím v Uniqa extralize. Jihostroj podle
něj šlape naplno a je připravený obhájit loňský titul. „V kabině panuje dobrá nálada, na
zápasy play-off se těšíme,“ hlásí třicetiletý blokař. 

Michal Sukuba
Kapitán budějovického volejbalového klubu
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„Vybíráme si ta-
lentované hráče

z 1. a 2. ligy a zá-
roveň bereme přihláš -

ky od hráčů z nižších soutěží.
Během kempů pak mohou porovnat, jak
na sobě pracují jejich vrstevníci,“ vysvět-
luje organizátor Petr Požárek. Trenér a pe-
dagog Jihočeské univerzity začal soustře-
dění organizovat ve spolupráci s trenérem
mládeže v klubu SK Dynamo České Bu-
dějovice Václavem Hrabíkem. „Ovlivnila
mě i stáž v Austrálii u renomovaného tre-
néra Vítězslava Lavičky, který zde vedl ja-
ko manažer a hlavní trenér fotbalový tým
Sydney FC,“ dodává. 

Kdo se letních fotbalových
kempů účastní?
V předchozích ročnících jsme přivítali
hráče z více než 30 klubů. Své zastoupe-
ní zde měla SK Slavia Praha, FK Teplice,
1. FK Příbram, SK Sigma Olomouc nebo
SK Dynamo České Budějovice, přijeli ta-
ké mladíci z AS Trenčín, MFK Ružombe-
rok. Z londýnské Chelsea dorazil Dominik
Topolský. Jižní Čechy byly zastoupené
fotbalisty z Tábora, z Písku i z českobu-
dějovické Lokomotivy. Kempů se zúčast-
nil také slovenský trenér Marek Marčok
z Trenčína a trenér pražské Admiry Martin
Průša.

Můžete přiblížit 
náplň kempu?
Kromě sportovního programu každý rok
přijíždí zajímaví hosté, s nimiž mohou
chlapci diskutovat. Jezdí sem bývalý ka-
pitán mládežnických reprezentací Stani-
slav Rožboud, osobně se zde byl podí-
vat i sekretář mládeže FAČR Roman
Vonášek. Letošní ročník má věhlasné
patrony. Kemp podpořili Tomáš Sivok,
Jiří Kladrubský a Milan Nitrianský. Všich-
ni tři jsou nadšenými pomocníky.

Odkud čerpáte inspiraci 
pro sportovní program
soustředění?
Díky práci na Katedře tělesné výchovy
a sportu JU mám možnost vyjíždět na

zahraniční konference. Nedávno jsem
navštívil Izrael a Velkou Británii. V Tel Avi-
vu jsem se podíval do mládežnického
centra. V Londýně jsem měl možnost
navštívit nejlepší akademii ve městě –
Fulhem FC, kde jsem sledoval profesi-
onální přístup trenérů a hráčů všech vě-
kových kategorií. Přes našeho hráče Do-
minika Topolského z Letní fotbalové školy
jsem mohl debatovat s vedením a scouty.

Vidíte nějaké rozdíly 
ve sportovní přípravě 
u nás a v zahraničí?
Rozdíly jsou poměrně zásadní. V zahrani-
čí se o mladé hráče starají fundovaní tre-
néři, kteří jsou za to ohodnoceni. Mohou
se soustředit na trénink a své fotbalové

vzdělávání, odvádějí maximum a ještě se
tím baví. Hráč je pro ně „zboží“, které
prodají do věhlasnějšího klubu, nebo mu
dají šanci ve svém „áčku“ a prodej přijde
později. Se svými odchovanci hrají klidný
střed tabulky v Premier league a soustře-
dí se na mládež. 

A Vaše zkušenosti 
z českého prostředí?
V Čechách je to naopak, trenéři jsou
směšně ohodnoceni a ještě se s nimi sy-
stematicky nepracuje. Na katedře jsme se
proto zaměřili na výchovu mladých trené-
rů, kdy pan Schuster školí trenérskou li-
cenci UEFA C a já ve spolupráci s FAČR

Jihočeského kraje pod vedením Tomáše
Marušky školím trenérskou licenci UEFA B.
Praxi si studenti plní ve svých klubech ne-
bo ve spolupráci s mládeží SK Dynamo
České Budějovice, kterou jsme dohodli
s panem Kotrbou. Myslím si, že jde o sy-
stematickou práci, která ponese ovoce.

Co poradíte rodičům, kteří
chtějí dát své dítě na fotbal?
Někteří rodiče jsou přehnaně ambiciózní,
určitě je dobré myslet především na to, že
fotbal je zdravý pohyb. Doporučuji kromě
fotbalových tréninků navštěvovat plavání,
gymnastiku, nebát se ani aktivit v přírodě.
Iritují mě trenérské povely na píšťalku. Ne-
odmyslitelnou součástí je domácí trénink,
který patří k zahraničním zvyklostem. 

Trenérům kadetů doporučuji velkou ote-
vřenost při komunikaci s rodiči, protože
v těchto letech jsou největšími nepříteli
dětí jejich vlastní ambiciózní rodiče. Je-
jich neustálé povely na tréninku a při zá-
pase dětem nejvíce ubližují. Strhávají je-
jich pozornost a nevědomky jim svazují
nohy a myšlení při hře. Děti se musejí
učit svému vlastnímu myšlení, rozhodo-
vání a kreativnímu řešení situací.

Kde si mohou zájemci 
o Váš projekt sehnat 
více informací?
To je velmi jednoduché, stačí se podívat
na stránky www.letnifotbalovaskola.cz.

Práce na fotbalové technice, rychlosti, obratnosti, trénink s prvky
manchesterské a barcelonské školy, ale i besedy o zdravém jídelníčku

a pravidlech fair play. Takový program čeká na účastníky 3. ročníku
Letní fotbalové školy pro hráče z České a Slovenské republiky. 

Fotbalový kemp nabídne
tréninky i besedy se známými sportovci

SPORT

Tomáš Fila (č. 13) a Michal Sukuba (č. 9)
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Když totiž musela bývalá ekonomka zů-
stat doma s dcerou, vrhla se na zahradni-
čení. Dnes se zabývá navrhováním a reali-
zací zahrad a lidem poradí také v nově
otevřeném zahradnictví v Mladém. Na roz-
loze 8 000 m2 najdete nejen stovky rostlin
a odborníky ochotné poradit, ale také je-
zírko a lavičky obklopené přírodou. Místo
má navíc zajímavý genius loci – první za-
hradnictví zde vzniklo v roce 1909.  

V poslední době se 
ale zahrady kolem domů
spíše zmenšují…
Lidé si menší zahrady pořizují hlavně
s ohledem na finance,  pozemky jsou
čím dál dražší, ale lidé chtějí mít okolí

svého domu pořád hezké, má to být
místo, kde se cítí dobře… Naše firma na-
bízí zákazníkům i financování zahrad.

Jakou zahradu si lidé 
obvykle přejí?
Nejčastěji lidé chtějí zahradu, kterou by
nemuseli příliš udržovat, aby nebyla ná-
ročná. To ale není reálné, pokud nemáte
kolem domu beton. O každou rostlinu
se musíte starat, i když je to jen trávník
a jehličnany, které vyžadují nejméně
starostí.

Takže jehličnany 
jsou nyní hitem?
Jsou velmi žádané, ale myslím si, že za-

hrada jen s jehličnany je příliš smutná, ví-
ce se mi líbí kombinace jehličnanů s kve-
toucími keři, trvalkami nebo okrasnými
trávami… Zahrada se pak  mění před oči-
ma a po celý rok vám dělá radost.

Pokud lidé takové
odpočinkové místo 
plánují, na co by měli 
myslet nejvíce?
Majitelé by si měli hlavně ujasnit, jakou
zahradu chtějí… zda to bude místo repre-
zentativní, nebo relaxační, popř. místo,
kde se budou lidé scházet a bude se tam
odehrávat rodinný život. V každém přípa-
dě se vyplatí poradit se s odborníky. Uše-
tří vám jak čas, tak peníze.

Nové zahradnictví v Mladém 
zve k nákupům i odpočinku

Haně Šméralové se povedla
věc, o které mnoho dalších jen
sní. Svého koníčka proměnila
v práci na plný úvazek.

Kolo s přídavným elektromotorem za
téměř 30 tisíc korun odcizil neznámý
zloděj v Českých Budějovicích. Na
krádež odstaveného a uzamčeného
kola z Jeremiášovy ulice potřeboval
pachatel pouhých patnáct minut. Po
provinilci nyní intenzivně pátrají poli-
cisté z českobudějovického obvodní-
ho oddělení. 

Muži zákona rovněž připomínají zásady,
jak ochránit svá kola před odcizením. 

➜ Při odstavení jízdního kola na ulici
použijte vždy bezpečnostní zámek
a snažte se kolo připoutat k pevné-
mu bodu (bezpečnostní stojan, zá-
bradlí). Jste-li ve společnosti více
cyklistů, kola si raději pohlídejte
navzájem. 

➜ Jestliže ukládáte jízdní kolo ve spo-
lečných prostorách domu, dbejte

na uzavírání vstupních dveří domu
a stálé uzamčení společných pro-
stor a samotných kol. Pořiďte si
společný bezpečnostní stojan ane-
bo bezpečnostní systém pro zajiš-
tění kola. Obdobné zásady do-
držujte při ukládání kol na
balkonech, ve sklepích a sklepních
kójích. Nepodceňujte zabezpečení
zejména dveří a oken.

➜ Pro případ odcizení kola si pozna-
menejte jeho výrobní číslo, barev-
né znamení nebo jiné markanty,
podle kterých byste mohli případ-
ně své kolo identifikovat. 

➜ Dojde-li přes veškerá bezpečnostní
opatření ke krádeži vašeho kola, ne-
prodleně vše ohlaste na nejbližší
služebnu Policie ČR nebo linku 158.
Snížíte tak náskok pachatele a jeho
šanci, že zůstane nevypátrán.

Spát u hracích automatů se nevyplatí. To
si na vlastní kůži ověřil 56letý muž z Čes -
kých Budějovic. Když v časných ranních
hodinách usnul v nonstop baru v ulici Frá-
ni Šrámka, situace využil neznámý zloděj
a odpočívajícímu muži sebral peněžen-
ku, ve které bylo 8 tisíc korun. Zloděje
nyní hledají policisté z českobudějovic-
kého obvodního oddělení.

Kabelku s uloženou finanční hotovostí,
osobní doklady, platební karty a mobilní
telefon postrádá mladá žena, která si
nehlídala své věci během cesty v MHD.
Kapsář využil chvilkové nepozornosti
a cestující v lince č. 3 – mezi zastávka-
mi Šumava a Poliklinika – odcizil kabel-
ku. Mladá žena tak přišla o věci za té-
měř 5 tisíc korun. Policisté tvrdí, že
kapesním krádeží lze poměrně snadno
předcházet. Cestující by měli dodržovat

základní pravidla, a znemožnit tak kap-
sářům jejich činnost. Doklady a peně-
ženky by si lidé měli ukládat hluboko do
tašek a zavírat je na zip, vhodné je pení-
ze a doklady raději nosit odděleně. Lá-
kadlem pro zloděje jsou také tašky
a batohy, které mají lidé na zádech.
V plném vozidle MHD je lepší mít zava-
zadla v ruce, nebo batoh nést navleče-
ný na jednom rameni a otočený směrem
dopředu. 

Amfetamin a konopné drogy měl v krvi
26letý cizinec, kterého policisté zastavili
v budějovické Kanovnické ulici. Mladík
i přesto řídil, proto mu nyní za přečin ohro-
žení pod vlivem návykové látky hrozí trest
odnětí svobody v délce trvání až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. 

Za volant neměl usednout ani další cizi-
nec, kterého muži zákona kontrovali na
Strakonické ulici v Českých Budějovi-
cích. 53letý řidič nákladního vozidla Sca-
nia s přívěsem měl totiž zákaz řízení
všech motorových vozidel. Nyní je pode-
zřelý z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání z republiky.

Ke krádeži kola
mu stačilo pár minut 

Spletl si bar 
s ložnicí

ŘÍZENÍ
pod vlivem
drog nebo
bez řidičáku
je oblíbeným
evergreenem

Dávejte si pozor
na kapsáře v MHD
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.

Den sv. Patrika se spojuje se vším irským: se zelenou a zlatou barvou, s jetelo-vým trojlístkem (na kterém prý sv. Patrik pohanům vysvětloval Svatou Trojici).Pro ty věřící, kteří jej oslavují, je tento den možností duchovní obnovy a modli-teb za misionáře. Irsko je silně katolickou zemí, přesto tyto zbožné projevy nejsou vůbecv rozporu s pozdější oslavou třeba v typicky irské hospodě se sklenicí whisky nebo půlli-trem piva v ruce. Největším svátkem je Den sv. Patrika samozřejmě v Irsku, kde kromě hos-pod a restaurací zavřou všechny obchody a firmy. Slaví se však i v Británii a v Americe – zele-nou barvou na oblečení, hudbou a tancem, irskými národními jídly a samozřejmě pitímalkoholu. V Chicagu se na počest sv. Patrika dokonce nabarví řeka nazeleno. My jsme pro váspřipravili typické irské recepty, tak je neváhejte vyzkoušet.

Irské řezy 
INGREDIENCE: 500 g hladké
mouky • 200 g cukru moučky
• 250 g másla • 3 vejce • 1 prá-
šek do pečiva • 2 polévkové lžíce 
kakaa • rybízová marmeláda
• citronová poleva

POSTUP: Z mouky, cukru, másla,
vajec a prášku do pečiva zpracuje-
me těsto. Rozdělíme je na 2 stejné
části, do jedné zapracujeme kakao.
Necháme 15 minut vychladit v led-
ničce. Bílé těsto rozválíme na veli-
kost plechu a pomocí válečku pře-
neseme na plech. Potřeme
marmeládou a pokryjeme kaka-
ovým těstem, které jsme rovněž
vyváleli na velikost plechu. Dáme
do trouby vyhřáté na 160 °C a upe-
čeme do zčervenání. Vychladlé po-
třeme citronovou polevou (mouč-
kový cukr smíchaný s citronovou
šťávou). Po ztuhnutí krájíme.

Irish stew
INGREDIENCE: 600 g syrového masa 

(jehněčího, skopového nebo hovězího) • 600 g brambor • 200 g mrkve • 200 g cibule • 6 šálků masového vývaru • 2 lžíce másla • 2 lžíce ole-je • česnek, snítka tymiánu, sůl, pepř, sekaná petrželka • lze přidat i šálek piva Guinness nebo červeného vína, případně oboje 

POSTUP: Maso pokrájíme na kostky, oloupané brambory,mrkev a cibuli na kolečka. Ve velkém hrnci na rozpálenémoleji osmahneme kostky masa cca 5 min., pak přidáme
česnek a ještě asi minutu
smažíme. Poté přilijeme pivo
nebo víno, podle chuti přidá-
me sůl a tymián. Zakryjeme
a na mírném ohni dusíme asi
hodinu. Mezitím v druhém
hrnci roztavíme máslo, přidá-
me brambory, cibuli a mrkev
a opečeme dozlatova. V prů-
běhu pečení přidáme sůl
a pepř. Nakonec vysypemeopečenou zeleninu do hrnce s masem a nadále dusíme, ažje maso pěkně měkké (cca dalších 40 min.). Před podává-ním případně dochutíme nasekanou petrželkou. Nejlepší jevšak Irish stew až druhý den, poté co se dobře proleží.

Shepherd's pie
INGREDIENCE: ½ kg mletého masa 
(nejlépe libové jehněčí, případně hově-
zí) • 1 kg brambor • 1 větší cibule
• 2 lžíce mouky • 2 lžíce másla
• 200 ml vývaru • 200 ml mléka
• 2 mrkve, případně další zelenina 
(kukuřice, kapusta apod.) • strouhaný
sýr na zapečení • koření: rozmarýn,
celerová nať, pepř, sůl 

POSTUP: Mleté maso na pánvi osmažíme dohněda, přidáme mrkev pokráje-nou na kolečka, osmaženou cibulku a koření. Směs zaprášíme moukou, mí-cháme a ještě chvíli pražíme. Pak zalijeme vývarem a necháme asi půl hodinydusit. Zatím oloupeme, nakrájíme a uvaříme brambory. Kompletně slijeme vo-du a brambory rozmačkáme na co nejhladší směs. Přidáme máslo, mlékoa koření dle chuti. Vypracujeme hladkou, spíše řidší kaši. Jakmile je masoměkké, slijeme přebytečnou tekutinu, případně ještě necháme na ohni odpa-řit. Připravenou směs rovnoměrně rozprostřeme na dno pečicí misky. Překry-jeme bramborovou kaší, uhladíme a potřeme rozpuštěným máslem a posype-me strouhaným sýrem. Propícháme vidličkou a zapékáme v troubě vyhřáté na200 °C asi ½–¾ hod., dokud povrch není opečen dozlatova.

Irské plněné kotlety
INGREDIENCE: 4 vepřové kotlety • ½ hrnku jablek• ¼ hrnku rozinek • ½ lžičky nastrouhané citronovékůry • 2 lžíce citronové šťávy • 1 lžíce hladké mouky• sůl • pepř • olej

POSTUP: V misce smícháme rozinky, citronovou kůrua šťávu, jablko se solí a pepřem. Kotlety nařízneme, napl-
níme rozinkovo-jableč-
nou směsí, uzavřeme
párátkem, osolíme, po-
prášíme moukou a na
rozpáleném oleji zprud-
ka osmahneme dozlato-
va. Pak kotlety opepří-
me, přikryjeme alobalem
a zapečeme v troubě
(přibližně 25 minut).

Irská káva
INGREDIENCE:
4 díly silné černé
kávy • 2 díly irské
whisky • 1,5 dílu čer-
stvé smetany (nikoliv 
šlehačky) • 1 lžička cukru 

POSTUP: Kávu, whisky
a cukr smícháme a zahřejeme, ale
nevaříme! Nalijeme do sklenky
z varného skla a opatrně převrství-
me smetanou, která při troše šikov-
nosti zůstane oddělena 
od kávy. Podává 
se horké.

RECEPTY

IRSKO
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Den sv. Patrika
v dnešní době



KŘÍŽOVKA

Správné řešení sudoku z čísla 2/2012

Správné řešení křížovky z čísla 2/2012: 
... že se bude cítit hůře, až se bude cítit lépe.

Výherci soutěže o vstupenky na Fitness ples:
Daniela Postlová, Monika Kudláčková, 
Hana Babková, Monika Chovancová
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Téměř V tomto
roce Vybrán České

město
Jeden ze
smyslů Vývar Ohodnotit Sportovní

zkratka
Dotek mí-

če
Svislá 

jeskyně

Výrobce
cukrovi-

nek

Město
v Peru Zájmeno Družina

Pohybo-
vat se

vzduchem

Krůpěj
TV kanál
Název

písmene

Budovatel
Mužské
jméno

První část
tajenky

Chlapec-
ké jméno

Narazit
Nářečně
jenom

Předek
Student-
ská uby-

tovna

Angl. 
zájmeno
Drban

Úloha
Výrobce
klobouků

Persie

Záporka
Vynálezce
dynamitu

Teplická
SPZ

Citoslov-
ce bolesti

Malé obilí
Japonská

firma
Chlup

Franc. re-
volucionář
Hromadit

Svěradlo
(z něm.)

Čiva
Předložka

Město
v Indoné-

sii
Vůně

SPZ Uh.
Hradiště

Letní 
měsíc

Lépe Emílie

Délková
jednotka

Nemnoho
Cizí muž.

jméno

Hádanka
Mužské 
jméno

Avšak
Mladý vůl

Textilní
plodina

Předložka
Žid. muž.
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Druhá
část 
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postava
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spearovo
divadlo

Nazdárek
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Angl. 
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Kód 

Kentucky

Čínská
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Versus

Sarmat Třetí část
tajenky

Dělat 
pečivo

Světské
klatby

Zkouška
způsobi-

losti

Bolk; Ilo; 
Talok; Klem

Johann Wolfgang von Goethe (1890–1960);
německý básník, dramatik, prozaik, vědec: „...“ (dokončení v tajence)


