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Právě držíte v rukou letošní již páté číslo Budě-
jovického Samsona. Není tomu tak dávno, co
jsem psala o lednových pranostikách, a už aby-
chom mysleli na prázdniny, které se těm školou
povinným nezadržitelně blíží. Ale to příliš předbí-
hám. O tom až příští měsíc. 

Kromě stálých rubrik si v tomto vydání můžete
přečíst také několik rozhovorů. Ráda bych vás
pozvala především k tomu nejdelšímu – s rad-
ním Václavem Králem jsme si povídali o stavu ji-
hočeské infrastruktury, budoucnosti dálnice
i nové spojnici mezi sídlišti Máj a Vltava, která
již ve stadiu příprav vzbuzuje bouřlivé diskuze.
Radní Král se věnuje i projektu modernizace le-
tiště. Snad nebude trvat dlouho a bude možné
odcestovat na dovolenou z Plané, kterou máme
takřka za humny. To by určitě byla dobrá zpráva.
A takové jsou třeba, obzvlášť v dnešní době, kdy
slyšíme jen o negativech a o tom, že se stále ně-
co nedaří. Ve svém okolí ale určitě každý máme
člověka, který něco dokázal, a my si ho za to vá-
žíme. A přestože skromnost je krásná vlastnost,
dnes pravda neoceňovaná, i my bychom v na-
šich životech našli mnoho věcí, za které by nás
ostatní mohli pochválit a společně s námi se
z nich radovat. Ale to se dnes prostě nenosí.
V kurzu jsou spíše skandální odhalení a aféry,
které dokazují, jak je svět zkažený. Neříkám, že
je realita růžová, to by jistě bylo naivní, ale nic
není jen černé a bílé. Tak jako je rub a líc, existu-
jí vedle špatných lidí ti dobří, vedle neúspěchů
jsou úspěchy a vedle lži je pravda. V jakém svě-
tě budeme v budoucnu žít, je ale jen na nás. 

Příjemné čtení!

Editorial
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

VINCI park se brání,
město může spor stát dalších 500 tisíc korun
Parkovací automaty v krajském městě
od začátku května spravuje Dopravní
podnik města České Budějovice. Až do-
sud zajišťovala tuto činnost pro město

firma VINCI park prostřednictvím
společnosti Jihočeská

parkovací. Pro
řidiče

se nic nemění, používání parkovišť
i sazby parkovného zůstávají stejné. 

„Jsme přesvědčeni, že budeme dob-
rým správcem a pro město se stane
celý parkovací systém efektivnějším,“
uvedl předseda představenstva Slavoj
Dolejš. „Jsme firma se čtyřmi sty za-
městnanci. Takové činnosti, jaké budou

spojené s parkovacím systémem,
vykonáváme už dnes
v mnohem větším měřít-
ku,“ uvedl Slavoj Dolejš
a dodal, že bude třeba jen
doplnit technické vybave-
ní, například vozový park.
Odměna dopravního pod-
niku je 35 % z vybraných
peněz.

Podle původního správce parkovacího
systému je ale výpověď neplatná. Firma
VINCI park si proto najala právníka a ten
chce s českobudějovickou radnicí zahájit
smírčí jednání. VINCI park požaduje ná-
hradu za ušlý zisk, protože vypovězená
smlouva měla platit až do roku 2015.
Město České Budějovice bude v této vě-
ci zastupovat Advokátní kancelář Jarů-
šek, Straková a Partners. „Pan doktor
Jarůšek byl od začátku u toho a zná ce-
lou kauzu,“ zmínil k rozhodnutí radních
náměstek primátora Kamil Calta. Doplnil,
že právní zástupce města byl určen také
proto, aby mohla radnice hned reagovat
na kroky druhé strany. Radní schválili
i částku, která může být za právní služby
vyplacena, do soudního sporu chce in-
vestovat nyní až 500 tisíc korun.

Více než rok je uzavřena lávka mezi 
Budvar arénou a Sportovní halou v Če-
ských Budějovicích. Nyní se chodcům
i cyklistům začíná blýskat na lepší časy.
Nová lávka se začala stavět tento mě-
síc, hotová by měla být na podzim.
Most přes Vltavu postaví společnost
Edikt přibližně za 17,5 milionu korun
bez DPH. „Do soutěže se přihlásilo de-
set firem,“ řekl náměstek primátora Mi-
roslav Joch. Lávka by měla být prostor-

ná, šířka průchozího prostoru je 
3,5 metru, bez problémů by se sem
měli vejít chodci i cyklisté, celková šířka
stavby je 4,28 metru. Délka nové lávky
pak má být 70,85 metru. Most bude
stejně jako původní stavba ukrývat pa-
rovod, podle návrhu by ale neměl být
vidět. Právě z důvodu stavby parovodu
je nutné, aby byla hlavní část lávky do-
končena do začátku topné sezony, tedy
již v září. „V opačném případě by se

značná část města na levém břehu Vl-
tavy mohla ocitnout bez tepla,“ tvrdí
náměstek Miroslav Joch. Lávku město
uzavřelo 2. června loňského roku. Na
nebezpečí pro chodce upozornil výpo-
čet zatížitelnosti, který nechalo provést
město odbornou firmou. Hodnoty, které
technici naměřili, byly tak alarmující, že
pokud by docházelo k dalšímu zvyšo-
vání zátěže, mohlo by dojít ke zřícení
konstrukce.

Nová lávka u Budvar arény
bude otevřena na podzim
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Dalších 400 tisíc korun z městské kasy
musí radnice investovat do dostavby cy-
klostezky v úseku Nemanice – Borek.
Objevily se tady totiž problémy s podlo-
žím. Stavitelé o rozvolněném podloží vě-
děli a pro opravu vybrali levnější metodu
provápnění, která ale nebude dostačují-
cí. „Zvolila se levnější metoda provápně-
ní, která, jak se ukázalo, bude nedosta-
čující. Proto se bude muset použít druhá
metoda zpevnění provápněním, což
stavbu prodraží zhruba o 400 tisíc. Pení-
ze půjdou z městské kasy,“ uvedla ná-
městkyně primátora Ivana Popelová.

Na stavbě cyklostezky v úseku mezi 
točnou MHD v Nemanicích a kruhovou
křižovatkou směrem k Makru u Borku 
se podílejí České Budějovice částkou 
2,95 milionu korun a nyní 400 tisíc, Borek
zaplatí částku 900 tisíc, Hrdějovice 
400 tisíc a Úsilné se podílí 60 tisíci. Stav-
ba oficiálně začala 8. března. Cyklisté
a chodci by úsek v délce 700 metrů měli
využívat od června. 

Na Jihočeské univerzitě se ve čtvrtek 
10. května konala slavnostní ceremonie.
Nový rektor Libor Grubhoffer byl slav-
nostně inaugurován před řadou akade-

mických pracovníků, kolegů a hostů
z tuzemských i zahraničních univerzit. 

Rektor ve svém projevu uvedl, že Jihoče-
ská univerzita je badatelsky orientována
a uznávána. Postrádá ale technické obo-
ry. „To se ukazuje jako hlavní nedostatek,
který bychom chtěli i přes nepříznivou
ekonomickou situaci napravit,“ řekl.

Na akademické slavnosti Grubhoffer
představil také tým svých spolupracovní-
ků. Na vedení univerzity se budou v příš-
tích letech podílet čtyři prorektoři. Rozvoj
bude mít na starosti Hana Čížková ze
Zemědělské fakulty. „Nejdůležitější bude
vytvořit takové podmínky, aby se tu dob-
ře studovalo a pracovalo a aby na nás
absolventi byli hrdí. Předpokládám, že to
nebude lehké, ale člověk by měl zkusit
udělat něco užitečného,“ uvedla.

Ve své funkci naopak zůstává Tomáš Po-
lívka, prorektor pro vědu a výzkum. „Je to

vynikající vědec a má zkušenosti s agen-
dou a přehled, co se děje v české i zahra-
niční vědě,“ vysvětlil Grubhoffer. Ve své
práci z minulého období bude pokračovat
i prorektorka pro vnější vztahy Dagmar
Škodová Parmová. „Je zdatná jazykově
i v organizaci mezinárodních výměnných
pobytů. Jsem přesvědčen, že je to osoba
na pravém místě, navíc má blízko k pře-
shraniční spolupráci s Rakouskem a Ba-
vorskem,“ pochválil rektor svou kolegyni.

Novým prorektorem pro studium bude
následující čtyři roky Miroslav Papáček,
bývalý děkan Pedagogické fakulty. Ten je
podle Grubhoffera v současnosti největ-
ším odborníkem univerzity na studijní zá-
ležitosti. Rozumí vzdělávacím progra-
mům i další studijní agendě.

Grubhoffer během inaugurace slíbil, že
jeho tým vynaloží veškeré své síly, aby
úspěšně provedl Jihočeskou univerzitu
nepříznivým obdobím. 

Cyklostezka 
Nemanice – Borek se prodraží

Rektor Libor Grubhoffer
byl slavnostně inaugurován
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Tendr na telekomunikační služby, který
v minulém roce vypsala českobudějovic-
ká radnice, obsahoval chyby. Tvrdí to
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS) na webu www.compet.cz. Magis-
trát by měl za své pochybení zaplatit po-
kutu. Z tendru měl vzejít provozovatel te-
lekomunikačních služeb pro město a jeho
organizace na dobu tří let. Radnice ale
výběrové řízení na konci minulého roku
zrušila, podle budějovické radní a před-
sedkyně finančního výboru Petry Šebestí-
kové magistrát poslal oznámení o e-aukci
na špatném formuláři. Antimonopolní
úřad to ale vidí jinak. „Zadavatel nedodr-
žel při zadávání veřejné zakázky zásadu
transparentnosti zadávacího řízení stano-
venou zákonem o veřejných zakázkách
a odchýlil se od pravidel týkajících se po-
stupu při elektronické aukci. Tento postup
mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodněj-
ší nabídky,“ píše se v rozhodnutí antimo-
nopolního úřadu. V dokumentu dále stojí,
že Budějovice neodeslaly výzvu všem
uchazečům, zadavatel tedy neoprávněně
vyřadil například nabídku společnosti Te-
lefónica Czech Republic.

Radnice nakonec podle antimonopolního
úřadu neoprávněně zrušila celé zadávací
řízení z důvodu, že všechny nabídky kro-
mě jedné byly vyřazeny. Podle úřadu te-
dy město nepostupovalo správně. „Jako
opatření k nápravě postupů Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže ruší
všechny úkony zadavatele související
s hodnocením nabídek,“ konstatuje dále
rozhodnutí úřadu. Firma Telefónica se tak
může do nově vypsané elektronické auk-
ce znovu přihlásit. Kromě ní se o zakázku

ucházely ještě další dvě společnosti, a to
T-Mobile Czech Republic, GTS Czech.
Podle Šebestíkové magistrát za tuto chy-
bu nebude platit žádnou pokutu. To se

však neshoduje s rozhodnutím antimono-
polního úřadu, které zadavateli podle zá-
kona o veřejných zakázkách ukládá uhra-
dit náklady řízení ve výši 30 tisíc korun.
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ÚOHS odhalil pochybení
v tendru budějovické radnice
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Nespokojení cestující a více peněz za 
provoz. Rozdělení trasy autobusu 
č. 1 na tři linky (1, 18 a 21) úspěch nesla-
ví. Změna, která odstartovala 1. dubna,
se nelíbí cestujícím z Rudolfova i Zava-
dilky. Město chce se závěry počkat do
září. „Na podzim budeme vedení města
předkládat vyhodnocení provozu a pří-
padné návrhy na změny, ale návrat k pů-
vodní autobusové lince č. 1 nelze před-
pokládat,“ uvedl manažer DP Radek
Filip. 

Změnu Dopravní podnik provedl poté, co
získal dotaci z ROP Jihozápad na převod

linky 1 na trolejbusový provoz. V části tra-
sy proto postavil trolejové vedení, které
podle dotačních podmínek musí 5 let vy-
užívat. Troleje ale nevedou do Rudolfova
ani Haklových Dvorů, v těchto částech lin-
ky tak bylo nutné zachovat autobusy s tím
že jezdí pod čísly 18 a 21. Lidé tedy musí
na trase přestupovat.

Navíc nyní vyšlo najevo, že změna bude
dopravní podnik stát miliony korun navíc.
Člen dopravní komise a řidič MHD David
Lataj se situací podrobně zabýval a spo-
čítal, že ročně dopravní podnik zaplatí
pět milionů korun.

Dalších 2,6 milionu korun odešlo z měst-
ské kasy kvůli odstraňování azbestu
v českobudějovických základních ško-
lách na sídlišti Máj. Radnice musí tuto
částku rozdělit mezi ředitele škol jako
kompenzaci nákladů, které vznikly bě-
hem téměř čtyřměsíčního uzavření jejich
školního areálu. „Školy musely nakoupit
sešity, papíry nebo výtvarné pomůcky,
které nemohly využívat, protože zůstaly
v zavřených třídách. Musely vyhodit po-
kojové květiny nebo udělat drobné opra-
vy poškozeného nábytku,“ vysvětlil ná-
městek primátora Petr Podhola.

Navíc se město musí finančně vyrovnat se
zubařkou a základní uměleckou školou,
jež jsou v městském areálu v pronájmu.
Celkové náklady za vyčištění májských

škol pro více než 1 000 dětí tak s touto
částkou narostly na 20 milionů korun. 

Město zatím vše platí ze své kapsy, radní
chtějí peníze vymáhat od společnosti
OHL ŽS. Ta totiž během loňských prázd-
nin školy zateplovala a podle odborné
zprávy se při těchto pracích mohl azbest
do budov uvolnit. Firma si ale nechala
zpracovat další posudek, který konstatu-
je opak. „Necháváme si zpracovat nový
posudek a poté zřejmě předáme celou
věc k soudu,“ řekl náměstek českobudě-
jovického primátora Kamil Calta. 

Azbestem na Máji se zabývá také poli-
cie. Trestní oznámení podalo sdružení
rodičů dětí ze ZŠ Máj I, kteří chtějí vy-
šetřit, kdo tristní situaci zavinil.

Tobogán
na plaveckém 
stadionu
opravují

Město stále platí za azbest na Máji

Rozdělení linky MHD č. 1 
cestujícím nevyhovuje
Navíc je provoz nové trasy dražší

Až do konce srpna se musí bez tobo-
ganu obejít návštěvníci krytého bazénu
v Českých Budějovicích. Dělníci zde to-
tiž na začátku května začali opravovat
zdi a strop v místech ukotvení tobogá-
nu v krytém bazénu plovárny, kam za-
téká. Podle odborníků nelze vady bez
uzavření atrakce opravit. „Celá oprava
byla původně plánována až na období
každoroční červencové odstávky, ale
po odkrytí střechy bazénu se ukázalo,
že nefunguje odvětrání prostoru mezi
tobogánem a zdí, a zkondenzovaná
voda tak protéká do stěn a stropu, což
by mohlo být nebezpečné. Opravu ne-
ní možné provést jen lokálně, protože
se musí odstranit dlažby v interiéru
bazénu a odkrýt ukotvení tobogánu do
střešní konstrukce,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Kamil Calta.
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ROZHOVOR

Jak se jako člen výkonné
rady díváte na situaci uvnitř
ODS v dnešní rozbouřené
době? 
Po odchodu Václava Klause z čela ODS
nastala pro naši stranu asi nejobtížnější
doba. Praktická politika původně sympa-
tického pana Topolánka otevřela ve své
době stavidla lobbystům. Tím započal
proces řízené destrukce ODS, na kterém
cíleně vydělala TOP 09. ODS se dnes vra-
cí ke své politice pravicové konzervativní
strany, která hájí (na rozdíl od TOP 09) zá-
jmy lidí, kteří tu žijí. Dnes je tak v podstatě
jedinou parlamentní stranou, která se ne-
stydí hájit národní zájmy. Díky vzdoru pre-
miéra Nečase poslala ČR na dluhy Bruse-
lu jen 38 miliard Kč, namísto 90, které po
nás Brusel požadoval, a TOP 09 s opozicí
tančila doslova hurónské tance, aby nás
mohla nesmyslně více zadlužit. Podobně
dnes ODS čelí snaze TOP 09 a ČSSD za-
vést v naší zemi euro, přestože je již zřej-
mé, že se jedná o neúspěšný a velmi
 drahý projekt. Stejně tak ministr Schwar-
zenberg (TOP 09) nepochopitelně brání
podpoře naší proexportní politiky obnove-
ním pozic obchodních radů na našich za-
stupitelských úřadech, o což se snaží mi-
nistr průmyslu Martin Kuba (ODS).

MF Dnes nedávno zveřejnila
informace o údajné finanční
prověrce příjmů Vaší ženy
a žádala Vaše vysvětlení.
Můžete to tedy vysvětlit?
V tom je ta absurdita dnešního mediál-
ního světa. Vysvětlení po mně totiž ni-
kdo nechce. Ani Ministerstvo financí,
ani policie, ani finanční úřad. Ihned po
zveřejnění jsem napsal otevřený dopis
členům ODS, kde jsem vše popsal.
Všechny transakce mé ženy jsou plně
v souladu se zákonem a byly předem
konzultovány s daňovým poradcem.
Samozřejmě že to vnímám jako politický
útok vůči ODS ze strany TOP 09. Podle
MF Dnes si tuto prověrku zadal tzv. Fi-
nančně analytický útvar (FAÚ) podřízený
přímo ministru Kalouskovi, který stojí
mimo systém veřejně kontrolovatelných
institucí a je jakousi nestandardní fi-
nanční policií. Poté výpisy z osobního
účtu mé ženy unikly do médií, a to přes-
to, že máme zákonem chráněno ban-
kovní tajemství. Kauza mé ženy měla
navodit dojem, že se v souvislosti s mojí
osobou děje něco nekalého, a odvést
tak pozornost od centrální úrovně, od-
kud se ve skutečnosti ztrácí státu ob-
rovské sumy. A nejen to. V kauze Mos-
tecké uhelné nám švýcarská strana
nabízela vrátit 12 miliard korun, ale mi-
nistr financí tak dlouho váhal připojit se
k žalobě, až na ně česká strana ztratila
nárok. A pak se shání, kde přidat dokto-

rům 2 mld. korun nebo kde vzít na pří-
spěvky matkám s dětmi, které ročně
dělají zhruba 0,8 mld. korun.

Jste předsedou Jihočeské
agrární komory. Zemědělci
nedávno přišli o zelenou
naftu, dostávají nižší
kompenzace. Kde vidíte
budoucnost tuzemského
agrárního sektoru? 
Problém je v dotacích, které státy okolo
nás měly a mají, ale nám EU nepovolila
dorovnat dotace zemědělcům z národní
úrovně. V praxi to znamenalo, že ovoc-
nářství čelilo dva roky levným dumpin-
govým dovozům ovoce, a když se pak
logicky domácí producenti nebyli
schopni udržet na trhu, cena ovoce
vzrostla dvojnásobně. Podobně to je
s výrobou vepřového masa, kde jsme
pod hranicí 50% domácí spotřeby, s va-
jíčky, jak mají všichni v živé paměti,
v ohrožení je mléko. Jedinou cestou je
nebát se podporovat takovou zeměděl-
skou produkci, na které máme zájem. To
je politické rozhodnutí. Kromě toho stojí
za to pomoci zemědělcům zkrátit cestu
od producenta ke spotřebiteli, např. for-
mou oblíbených farmářských trhů nebo
do budoucna i vznikem sítě takových
prodejen. Další cestou je podpora regi-
onálně produkovaných potravin, o což
se snažíme se značkou „Chutná hezky,
jihočesky“. 

Pavel Dlouhý: 
ODS se jako jediná
nebojí hájit
národní zájmy
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Z českých vysokých škol
máte s 28 309 korunami
nejnižší roční výdaje na
studenta. Jak jste to
dokázali?
Náš výsledek je dán především hospodár-
nou správou, zaváděním nových trendů
do výuky a optimalizací jejího plánování,
aby se co nejlépe využily naše kapacity.
Hned za námi je VŠE Praha a VŠP Jihlava.
Je vidět, že technické a ekonomické školy
umí kvalitní výuku zvládnout za rozumné
prostředky. V průměru totiž cena studia
jednoho vysokoškoláka vyjde v Česku na
zhruba 42 tisíc korun za rok.

Teď vedete projekt Výstupy
z učení, který má v budoucnu
garantovat znalosti vašich
absolventů. Proč je to nutné? 
Chceme definovat výstupy z učení každé-
ho předmětu, a zaměstnavatelům tím ga-
rantovat, co absolvent zná a může použít
v praxi. Nechci shazovat současný sy-
stém, ale dnes vám nikdo na konci studia
neřekne, jestli to, co se student naučil,
umí aplikovat v praxi. Do akreditačních
materiálů se píše, že náš absolvent může
být třeba úředníkem na stavebním úřadě
nebo stavbyvedoucím. Ale nikdo už ne-
řekne, zda umí postavit dům, nebo jen za-
ložit základy. A právě to chceme zaměst-
navatelům garantovat. Ti musí vědět, co
student umí, jaké má skutečné znalosti. 

Co si od projektu slibujete? 
Lepší pozici našich absolventů na trhu
práce, rychlejší zařazení do pracovního
procesu a větší uplatnění v praxi. Dnes
zpravidla absolvent po nástupu projde ve
firmě seznamovacím kolečkem a po dvou
třech letech je připraven na konkrétní prá-
ci. Pokud ale zaměstnavatel bude vědět,

co umí, může ho směřovat ke konkrétní
práci a pozici. Totéž ale chceme garanto-
vat i studentům. I pro ně je důležité vědět,
co budou umět a jestli mají šanci uplatnit
se na trhu práce. Doba, kdy se studovalo
jen pro titul, odeznívá. 

Jak jste daleko? 
Projekt zatím běží několik měsíců. Máme
definované zadání, vznikla metodika
a výstupy pro jednotlivé předměty,
zpřesnili jsme profil absolventa. Nyní vše
začínáme ověřovat v praxi. Zhruba v ro-
ce 2014 ho ukončíme, protože na něj
máme 2,5 roku. Je třeba ale říct, že kaž-
dých šest měsíců vydáme monitorovací
zprávu a že jedním z výstupů jsou i nové
metody výuky, jako je třeba projektová
výuka či on-line výuka. 

Jak bude on-line 
výuka vypadat? 
Spolupracujeme s Vysokou školou logis-
tiky v Přerově, jejíž renomé je mezi tech-
nickými školami obrovské. A právě s ní
v novém akademickém roce zahájíme
„dálkovou“ výuku některých předmětů
z Přerova k nám. Naopak od nás k nim
se zase budou přenášet jiné předměty.
Do výuky se zapojí další špičkoví vyuču-
jící a kvalitou se opět posuneme dál.
A o to jde – neustrnout, rozvíjet se. 

Od letoška už není 
VŠTE v zemi nejmenší. 
Co z toho plyne?
Především to, že zájem studovat u nás
je velký. Loni jsme třeba museli odmít-
nout přes tisíc zájemců. Snažíme se,
abychom letos počet studentů mohli
zvýšit na 3 500. Snad se to podaří, pro-
tože poptávka po našich absolventech
je. Těch úhlů pohledu je samozřejmě víc.

Není handicap, že VŠTE 
má akreditované pouze
bakalářské obory?
V současné fázi života školy to za handi-
cap nepovažuji. Je to otázka strategie.
Naším současným cílem je poskytovat
kvalitní bakalářské obory. Až následně
lze uvažovat o těch magisterských. Nic-
méně už v příštím akademickém roce
budeme u nás pod záštitou přerovské
Vysoké školy logistiky mít magisterský
obor Logistika. Nyní přijímáme zájemce
o studium. Tuto spolupráci považujeme
za první krok k akreditaci vlastního ma-
gisterského oboru, který bude jedno-
značně orientován na profesní praxi. 

Škola existuje šest let, Vy jste
v jejím čele polovinu této doby.
Jaký kus cesty jste už ušel? 
To napoví jednoduché ukazatele – od 
380 studentů k současným více než třem
tisícům, od téměř nulového majetku ke
150 milionům, od „nula“ peněz z evrop-
ských projektů k současným více než 50
milionům korun, od několika osob ke 150
zaměstnancům. Progres je jednoznačný,
ale samozřejmě daleko víc práce je před
námi. Rádi bychom získali akreditaci nové-
ho oboru Strojírenství, zlepšili zázemí a vy-
bavení. Především pak pracujeme na zlep-
šení dvou ukazatelů – výkonu a kvality.
Prostě chceme být silnou, moderní regi-
onální Technikou, jedinou v Jihočeském
kraji.

Inovace výstupů, obsahu

a metod bakalářských pro-

gramů vysokých škol neuni-

verzitního typu. 

Registrační číslo:

Z.1.07/2.2.00/28.0115

„Chceme garantovat znalosti studentů.“
Marek Vochozka, pověřený rektor VŠTE, říká:

PROFIL

Marek Vochozka má za sebou tři roky v čele Vysoké
školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
jako její pověřený rektor. Nejmladší českou veřejnou
vysokou školu přebíral, když měla 380 studentů. Nyní
jich má přes tři tisíce. 
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Absolvent pražské Vysoké školy ekono-
mické, který spojil svou profesní kariéru
se strojírenskou firmou Motor Jikov Stro-
jírenská se sídlem v Soběslavi, kde pra-
coval jako manažer pro prodej, byl do
funkce zvolen po odchodu vicehejtmana
Martina Kuby na Ministerstvo průmyslu
a obchodu.

„Prioritou Jihočeského kraje je dlouhodo-
bě infrastruktura. Vyvíjíme proto značné
úsilí, aby se kraj v této oblasti dynamicky
rozvíjel i v nynějším složitém období,“ ří-
ká 32letý Král s tím, že jeho splněným
snem by bylo projet se po dálnici z Lince
do Prahy. „Rád bych pomohl k rozvoji
mého rodného regionu tak, aby stále pla-
tila slova klasika, že v Budějovicích by
chtěl žít každý,“ dodává s úsměvem.

Chybějící dálnice je pro
Jihočechy stále bolavé
místo…
Zásadními osami v Jihočeském kraji
jsou v současné době dálnice D3 a ta-
ké rychlostní komunikace R4. Při jedná-
ních s Ministerstvem dopravy jsme se
dohodli, že by bylo vhodné dokončit
jednu ze zmíněných os, protože do-
pravní situace v kraji je již delší dobu
opravdu katastrofální. Primárně nám
jde o dálnici D3. Nyní se dokončuje
úsek Tábor – Veselí nad Lužnicí, který
by měl být hotov v červnu 2013. V le-
tošním roce by měly započít práce také
na dalších dvou úsecích, a to v části
Veselí nad Lužnicí – Bošilec za 1,8 mili-
ardy s tím, že by se zde mohla auta ob-
jevit na podzim roku 2015. Souběžně
s tím je naplánovaná výstavba úseku
Borek – Úsilné, na kterou je vyčleněno
1,6 miliardy. Hotovo by zde mělo být
v říjnu 2014. To je myslím relativně blíz-
ká budoucnost s ohledem na celou his-
torii této stavby. 

Hodně se diskutuje také
o obchvatu Lišova. V jaké fázi
jsou jednání o tomto
projektu? 
Obchvat Lišova bychom chtěli začít re-
alizovat v roce 2015, klíčový pro tuto ak-
ci ale samozřejmě bude výkup pozemků,
tak jako je tomu u všech infrastruktur-
ních staveb. Důležité je, že Ředitelství
silnic a dálnic má již vyčleněné prostřed-
ky na přípravu stavby a shoda je také na
trase obchvatu, která je zanesena i v Zá-
sadách územního rozvoje kraje. 

Jihočeský kraj se společně
s městem podílí také na
připravované spojce mezi
českobudějovickými ulicemi
Strakonická a Milady
Horákové…
V současné době je naší prioritou vyřešit
dlouhodobý problém v ulici Milady Horá-
kové, jejíž obyvatelé si stěžují na nadměr-
ný provoz a hluk. Tato místní komunikace
v majetku města bude na plánovanou
spojovací cestu navazovat a podmínkou
kolaudace stavby je právě vyřešení zmi-
ňovaných protihlukových opatření. Pů-
vodním záměrem bylo pokusit se financo-
vat stavbu z Regionálního operačního
programu (ROP), ale to jsem nepokládal
za vhodné. Pokud bychom totiž s žádostí
byli úspěšní a poté vznikly problémy bě-
hem stavebního řízení, evropské peníze
bychom nevyužili a nezbyl by pak ani čas
přealokovat je na jinou stavbu. To jsem se
snažil vysvětlit i partnerům z města České
Budějovice. My jako kraj ale trváme na
tom, že ulice Milady Horákové musí zů-
stat místní komunikací, mám totiž dojem,
že město by chtělo tuto silnici převést do
správy kraje, a to je podle mě nesmysl.
Skutečně je to komunikace místního cha-
rakteru, a už to, že kraj investuje do pře-
ložky, je významná pomoc městu.

Pozemky pro stavbu této
silnice jsou již připravené?
Výkup pozemků je záležitostí města,
radnice se nyní tváří tak, že dohoda

s vlastníky je možná, a v současné do-
bě s nimi vede jednání. Až budou tyto
rozhovory ukončené a město bude mít
vykoupené pozemky, resp. bude vyře-
šen problém s hlukem, můžeme začít
hledat finanční prostředky na realizaci
tohoto projektu.

Kraj by měl investovat také
do opravy části Lidické ulice.
Ano, to je akce Jihočeského kraje, re-
spektive Správy a údržby silnic Jihoče-
ského kraje. Stavba je součástí investiční-
ho plánu pro letošní rok. V projektu mě
ale zarazil fakt, že město chce v části Li-
dické zrušit parkovací místa a zřídit tam
preferenční pruh pro MHD. Bezpochyby
je nutné si toto vyjasnit s místními obyva-
teli a také s podnikateli, kteří v oblasti
mají živnost, jak situaci vyřešit k všeobec-
né spokojenosti, aby jim to příliš nezkom-
plikovalo život. Já si představuji například
model typu – preferenční pruh ano, ale
pouze v dopravních špičkách, ale mimo
tyto špičky by parkovací místa mohla zů-
stat. Ale to je zatím jen vize, plán, který
bude ještě předmětem diskusí. 

V jakém termínu by se
rekonstrukce měla
uskutečnit?
Stavba by podle předběžného plánu mě-
la být realizována v letošním roce, což mi
ale nepřipadá jako šťastné řešení. Peníze
na ni samozřejmě máme, ale kompliko-
vat už tak tristní dopravní situaci v Budě-

Oblast regionálního rozvoje, investiční činnosti, dopravní obslužnosti a silničního hos-
podářství, ale i územní plánování, stavební a územní řízení spravuje od prosince loň-
ského roku v Jihočeském kraji radní Václav Král (ODS). 
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jovicích další uzavírkou je opravdu na
pováženou. Rozhodnutí je však na paní
náměstkyni Popelové, já jsem své stano-
visko vyjádřil. Výsledek jejího rozhodnutí
ještě oficiálně neznám.

Podílí se kraj také 
na dalších dopravních
stavbách v Českých
Budějovicích?
V letošním roce investuje kraj do infra-
struktury přibližně 2 miliardy korun, což je
poměrně velká částka. Prioritou je v Če-
ských Budějovicích dokončení Zanádraž-
ní komunikace, která je významně spolufi-
nancována z Regionálního operačního
programu. Před měsícem se podařilo ote-
vřít další úsek, v současné výzvě ROPu
pak máme žádost o finance na 4. etapu
této stavby. Jedná se o úsek mezi Dobro-
vodskou ulicí a Mladým, respektive Ho-
dějovicemi. Do letní výzvy, která je mimo-
chodem poslední, připravujeme žádost
o finance na úsek Vodní až Plynárenská
ulice. Potom už by zbývalo opravit
„pouze“ Dobrovodskou ulici a postavit
etapu 1.1, tj. mezi Propojením okruhů
a ulicí Pekárenská. Tam je významná také
úloha města, které by mělo připravit po-
zemky pro tuto stavbu a zajistit finančně
i situaci kolem Dobrovodského potoka.

Jak v současné době vypadá
situace kolem letiště?
Koncem loňského roku jsme se od Ev-
ropské komise dozvěděli, že nedoporučí
financování naší žádosti týkající se mo-

dernizace letiště, ačkoli již dříve byla po
mnoha kontrolách a auditech vyhodno-
cena kladně. Tento závěr nás překvapil
především proto, že ještě před dvěma
lety nám evropští úředníci na mnoha
konferencích tvrdili, jak je důležité mít
vlastní regionální letiště. Nechtěli jsme
se ale nijak přít a prostředky na moder-
nizaci letiště jsme přealokovali na mo-
dernizaci regionálních silnic. Připravili
jsme několik projektů a žádostí, jedním
z nich je například dálniční přivaděč
v Plané nad Lužnicí, další úsek již zmi-
ňované Zanádražní komunikace, pro-
gram pásmových oprav na území celého
Jihočeského kraje nebo opravy mostů.

Je tedy projekt modernizace
stále aktuální?
Na záměr vybudovat v Českých Budějo-
vicích regionální letiště, které bude cer-
tifikováno jako veřejné mezinárodní le-
tiště pro celodenní provoz, jsme
samozřejmě nerezignovali. Došlo pouze
k revizi projektu – dnes se pohybujeme
někde na úrovni 550 milionů korun.
Rozhodli jsme se, že například nebude-
me investovat peníze do terminálu, kte-
rý je samozřejmě nutný k tomu, aby-
chom dostali certifikaci, ale není
stanoveno, jak by měl vypadat. Spíše
než k výstavbě nové haly tedy dojde
k úpravě nějakého současného objektu,
tak abychom splnili podmínky certifika-
ce a mohli přijímat např. pravidelné lin-
ky. Zahájili jsme také práce na oplocení
letiště financované v rozpočtu kraje.

Teď bude na rozhodnutí politické repre-
zentace Jihočeského kraje, jestli při-
stoupíme k dalším investicím, například
do rozšíření dráhy, vybudování osvětle-
ní, nákupu navigačního systému atd.

Uvažujete i o dalším
subjektu, který by 
do projektu vstoupil?
Spustili jsme proces hledání strategic-
kého partnera. Tím by měla být společ-
nost, která se bude spolupodílet buď
na financování toho projektu, nebo na
provozování letiště, popřípadě je mož-
ná kombinace obou variant. Subjekt by
mohl do letiště investovat, ale také ho
provozovat. Tento strategický partner
by měl přivést cestující, dá-li se to tak-
to zjednodušeně říct. Může to být na-
příklad nějaké letiště, jehož součástí se
staneme, nebo aerolinky, které sem za-
vedou pravidelné linky. Rozhodli jsme
se přizvat k rozhodování nezávislého
poradce, který nám pomůže především
zmapovat problematiku po právní
stránce. Musíme si uvědomit, že na
krajský majetek – neboť letiště je v ma-
jetku kraje a současná provozní orga-
nizace je napůl vlastněna krajem
a městem České Budějovice – bude
vstupovat třeba soukromý kapitál. Po-
radce by měl projekt samozřejmě vy-
hodnotit také po ekonomické stránce,
popřípadě nám nějakého strategického
partnera doporučit. 

Máte už představu o tom,
kdo by mohl tímto
strategickým partnerem být?
O konkrétních jménech bych zatím ne-
chtěl mluvit, ale v historii bylo zájemců
několik, s těmi znovu navazujeme kon-
takt a opět vstupujeme v jednání.

Kolem letiště 
je naplánovaná také
cyklostezka do Litvínovic…
To je aktuální záležitost. Na počátku
května jsme na koordinaci tohoto pro-
jektu začali intenzivně pracovat jak
s nadací Jihočeské cyklostezky, tak
s městem. Musíme si říct, kdo bude ja-
kou část stavby financovat a v jakém
časovém horizontu jsme schopni akci
realizovat. Vyřešit musíme také pře-
mostění řeky, nejspíš tam bude nějaká
unifikovaná dřevěná lávka, která bude
splňovat požadovaný účel a zároveň
zapadat do okolní krajiny. Domnívám
se, že by bylo správné a i symbolické,
kdyby část financí na cyklostezku šla
přímo za letištěm. Byla by to  něj ele-
gantní příležitost, jak se zviditelnit
v dobrém slova smyslu.

ROZHOVOR
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AKCE

Budějovický Majáles 
dramatický příběh se šťastným koncem
Přes 120 umělců se představilo na letoš-
ním Budějovickém Majálesu. Hudební
skupiny, divadla a workshopy tak na pět
dní obsadily dvacítku scén v ulicích
a parcích. Multikulturní festival, který se
od roku 2004 koná v historickém centru
Českých Budějovic, i letos přilákal tisíce
návštěvníků. 

Ačkoli se festival i přes občasnou nepří-
zeň počasí dramaturgicky vydařil, pořa-
datelé po skončení akce zjistili, že ne-
zvládli ekonomickou stránku. Několik dní
před začátkem totiž odřekl svou pomoc
jeden z důležitých sponzorů, na změnu
programu už ale bylo pozdě. „Spoléhali
jsme třeba na tržby stánkařů a majáleso-
vého infostanu, jenže počasí tak úplně
nepřálo a deficit byl na světě," vysvětil
Ladislav Zibura, jeden z hlavních pořada-
telů oblíbené akce. Organizátoři proto
požádali o pomoc návštěvníky festivalu.
Každý zájemce mohl přispět podle
svých finančních možností a za svůj dar
něco získat – majálesové tričko nebo
festivalový sampler, díky kterému si pak
legálně stáhl písně od kapel, které na
festivalu vystoupily.

Příběh Budějovického Majalésu naštěstí
končí happyendem. Do majálesové bene-
fice se během 9 dnů zapojilo 206 náv-
štěvníků, umělců, soukromých firem a pří-
znivců festivalu z celé republiky a vybralo
se tak přes 100 tisíc korun. Sbírka napo-
mohla také medializaci festivalu a přinesla
s sebou sponzory pro příští rok. Do sbírky
se totiž ve velké míře zapojily také společ-
nosti Albis (10 tisíc korun) a Šumavský
pramen (11 tisíc korun – největší přispě-
vatel sbírky). Ty přislíbily spolupráci pro
příští rok, díky čemuž bude moci být pro-

gram Budějovického Majálesu 2013 zno-
vu o něco bohatší. „Právě díky těmto
dvěma soukromým společnostem se
sbírce dokonce podařilo o 22 tisíc korun
převýšit potřebnou částku. Tyto peníze
použijeme pro rozpočet Budějovického
Majálesu 2013, což znamená, že se bě-
hem devíti dní podařilo zcela převrátit na-
ši výchozí situaci. Místo toho, abychom
letošní Majáles končili se statisícovým
deficitem, končíme jej s penězi do roz-
počtu příštího roku,“ slibují organizátoři
na webových stránkách majálesu. 



QMI Centrum prevence, s.r.o.
Matice školské 1786/17 – areál Polikliniky Jih, 1. patro
370 01 České Budějovice
Tel.: 606 091 978, e-mail: budejovice@qmi.cz
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Všichni jsme si vědomi, jak je pro zdraví
důležitá prevence. Více přemýšlíme
o svém životním stylu, sledujeme nové
výzkumy, kupujeme zdravé potraviny,
sportujeme… I přesto se většina z nás
chorobám nevyhne. Nemůžeme ovlivnit
své genetické dispozice, nevybereme si
prostředí, ve kterém žijeme, prostě ne
vše je v našich rukách. Jak můžeme
udělat maximum pro své zdraví? Kde
jsou rezervy prevence? Pokud již zdra-
votní problémy nastanou, začíná boj
o čas. V tomto boji je nejdůležitější
včasné odhalení příčiny potíží, od toho
se odvíjí úspěšnost léčby. Bohužel
všichni máme kolem sebe příklady lidí,
kteří k lékaři nepřišli včas.

V Plzni a nově i v Českých Budějo-
vicích působí unikátní poradenská
centra nabízející kvalitní, neobtě-
žující a komplexní diagnostiku
zdravotního stavu.

Metodu neinvazivní diagnostiky krve vy-
vinuli vědci v Rusku pro potřeby sledo-
vání zdravotního stavu kosmonautů při

dlouhodobém pobytu ve vesmíru. S její
pomocí lze zjistit krevní obraz, stav vnitř-
ních orgánů, např. štítné žlázy, jater, plic,
ledvin a prostaty. Analýza mimo jiné od-
halí gynekologické problémy, stav cév
i imunitního systému. Ale také ukazatele
související s cholesterolem, cukrovkou,
poměry průtoků krve v životně důležitých
orgánech a jejich metabolismus. Sou-
časně dokáže předejít řadě nemocí,
mozkovým nebo srdečním příhodám. To
vše bez jediné kapky krve. Analýza je
proto vhodná i pro ty, kteří se bojí klasic-
kých odběrů.

Pro ženy je určeno vyšetření pomocí
elektroimpedančního mamografu – MEIK.
Jeho předností je absolutní bezpečnost,
protože nevyzařuje žádné rentgenové pa-
prsky. Díky tomu může žena podstoupit
toto vyšetření v krátkých časových inter-
valech, aniž by jakkoli zatěžovala svůj or-
ganismus. Přístroj pracuje na principu
elektrické vodivosti, zdravá tkáň je méně
vodivá a nemocná má vodivost zvýše-
nou, což se detailně zobrazí na obrazov-
ce počítače ve formě tomografických ře-
zů v různé hloubce. Vyšetření není
omezeno věkem, umožňuje tak prevenci
i mladým ženám a je vhodné také pro tě-
hotné a kojící ženy. Navíc je velmi šetrné
a naprosto bezbolestné, proto ho ocení
i ženy s prsními implantáty.

Součástí nabídky je i doplňkové vyšetření
3D kardiovizorem, které ukáže jak klasic-
kou křivku EKG, tak srdce v barevném

spektru. Lékař tedy ihned vidí, kde je pří-
padný problém. Zejména zda je průtok kr-
ve srdcem v pořádku a zda je rytmus prá-
ce srdce v normě, což je vlastně
prevence arytmie. Přístroj také zjistí, jestli
je srdce správně prokrvováno a okysličo-
váno. Jinými slovy toto zařízení popíše
kompletní stav srdce a odhalí riziko in-
farktu.

K návštěvě centra nepotřebujete dopo-
ručení lékaře. Podrobná konzultace je
v centru prevence zajištěna. Veškerá dia-
gnostika má screeningový charakter
a může sloužit jako podklad pro další
práci konkrétního ošetřujícího lékaře. Její
výhodou je komplexní pohled na zdraví
jedince, což Vám ušetří čas, který byste
strávili po čekárnách různých odborníků.
Samozřejmostí jsou ochota, vstřícnost
a pečlivost personálu. 
Zdravotní pojišťovna tyto služby nehradí.
Klienti jsou samoplátci, kteří věří, že in-
vestovat do prevence se vyplatí.

Chcete, aby Vám někdo ochotně
věnoval svůj čas, naslouchal Vám
a poradil? Pak na nic nečekejte
a navštivte QMI Centrum prevence!
V Českých Budějovicích najdete QMI
Centrum prevence v areálu Polikliniky Jih. 

Více informací získáte a telefonic-
ky objednat se můžete na tel. čísle
606 091 978 nebo e-mailem 
budejovice@qmi.cz. www.qmi.cz.

Chcete znát svůj 
zdravotní stav za šest minut?
Dopřejte si kvalitní a včasnou prevenci!

Slevový kupon
Zvýhodněné balíčky vyšetření:

30 % na AMP + MEIK 
40 % na AMP + EKG 
45 % na AMP + EKG + MEIK
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Ukázka práce záchranných složek
Jihočeského kraje, představení le-
tecké techniky, soutěže pro děti. To

vše nabídne Den otevřených dveří,
který v rámci oslav 75let od svého

vzniku pořádá  Letiště v Plané u Če-
ských Budějovic. Návštěvníci se mohou

těšit také na představení sokolníků, ukáz-
ku exponátů modelářského kroužku a různé
hry pro děti a dospělé. Lidé se mohou po

letišti také projet v minibusu, a navštívit
tak zatím nepřístupné prostory. Pro-

hlídku budou komentovat zaměst-
nanci letiště. Akce startuje

v 10 hodin a skončí v 17
hodin. Vstup je zdarma. 

Letiště oslaví
75. narozeniny
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Již 125 let jezdí vlaky po trati Veselí nad
Lužnicí – Jihlava. V rámci oslav, které se
konají v sobotu 9. června budou z několi-
ka jihočeských měst vjíždět speciální par-
ní vlaky. Jeden vyrazí také z nádraží
v Českých Budějovicích. Zvláštní rychlík
Nežárka z Českých Budějovic bude ve-
den lokomotivou 556.506 přezdívanou
Štokr či Bugatka. 

Centrum oslav výročí bude v Jindřichově
Hradci, těšit se můžete na bohatý kulturní
program a stánky s občerstvením. Po
skončení přibližně dvouhodinového pro-
gramu se návštěvníci mohou parními vlaky
vydat na výlet do Horní Cerekve či do Ve-

selí nad Lužnicí – tyto vlaky budou zastáv-
kové, nebo se svézt úzkokolejnou železnicí.

Pokud chcete cestovat parním rychlíkem
Nežárka ve směru České Budějovice  –
Jindřichův Hradec, nezapomeňte si re-
zervovat místa, a to na tel.: 972 544 691,
popř. na e-mailu: jiznicechy@cd.cz. Zpět
do Českých Budějovic již rezervaci mít
nemusíte. 

Celodenní rodinná jízdenka pro 2 dospě-
lé a 3 děti do 15 let nebo 2 děti do 18 let)
vyjde na 500 korun, základní cena pro
jednoho dospělého je 200 korun, děti od
6 do 15 let zaplatí 100 korun.

Nostalgický vlak
potáhne lokomotiva Bugatka

Zvláštní rychlík Nežárka
příjezd odjezd stanice příjezd odjezd

9.00 České Budějovice 19.36

9.26 9.27 Ševětín 19.11 19.12

9.45 10.20 Veselí nad Lužnicí 18.25 18.53

10.35 11.15 Kardašova Řečice 18.12 18.13

11.31 Jindřichův Hradec 17.55

Běhání přináší každému jedinečnou
možnost překonávat sám sebe. Připravit
se, vytrvat a dokončit půlmaraton je je-
dinečný vzrušující zážitek, který musí
každý zažít! Přijďte spoluvytvořit a užít si
senzační atmosféru prvního ročníku půl-
maratonu v Českých Budějovicích. Ne-
propásněte den, kdy metropole jižních
Čech bude žít sportem, zábavou a hud-
bou. Součástí tohoto festivalu zdraví
a aktivního životního stylu je i Běh na 
10 km, Štafetový běh a Rodinný běh.

Datum: 9. června 2012
Start: náměstí Přemysla 

Otakara II. v 19.00
Vzdálenost: 21,0975 km
Cíl: náměstí Přemysla Otakara II.

Půlmaraton
v Českých Budějovicích



Brány dvanácti českobudějovických kos-
telů se v pátek 1. června otevřou pro ši-
rokou veřejnost a návštěvníkům nabíd-
nou celou řadu neobvyklých akcí. Bude
se totiž konat další ročník akce Noc kos-
telů. „Návštěvníci budou moci poznávat
a obdivovat duchovní a umělecké skvos-
ty křesťanství, které nejsou pouze výra-
zem minulosti, ale i živé přítomnosti.
O tom svědčí i bohatý program, v němž
opět nebudou chybět koncerty, komen-
tované prohlídky, workshopy nebo diva-
delní představení, možnost nahlédnout
do kostelních sakristií či klášterních za-
hrad a další,“ uvedli organizátoři Majka
Lachmanová a Krzysztof Dedek.

Lidé tak v krajském městě mohou navští-
vit např. kostel sv. Mikuláše, který v sou-
časné době prochází rozsáhlou rekon-

strukcí, zúčastnit se komentované
 prohlídky varhan v kostele Panny Marie
Růžencové na Žižkově třídě nebo vy-
slechnout koncert renesanční hudby
v zrekonstruované křížové chodbě kláš-
terního kostela Panny Marie na Piaristic-
kém náměstí. Protože na stejný den
 připadá také Den dětí, pořadatelé v pro-
gramech Noci kostelů pamatují také na
rodiny s dětmi. Připraveno je pro ně

 například pásmo pro děti v kostele 
Církve českobratrské evangelické v ulici
28. října. Noc kostelů se na území naší
republiky koná od roku 2009. Tehdy se
k myšlence pocházející původně z Vídně
vůbec poprvé připojila plzeňská a brněn-
ská diecéze. V loňském roce se v České
republice do akce zapojilo 939 kostelů.
Podrobný program najdete na www.noc-
kostelů.cz.
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Soubor fotografií známého budějovické-
ho rodáka mohou lidé zhlédnout od 
15. června do 31. července, vernisáž se
uskuteční 14. června v 17 hodin v 1. re-
spiriu DK Metropol. Fotograf Otto Sepp
spolupracoval s Jihočeským muzeem,
fotografoval také v Jihočeském divadle.
Se svým fotoaparátem byl vždy upro-
střed významných událostí. Dokumento-
val osvobození Českých Budějovic, od-
sun Němců v roce 1945, s Červeným
křížem byl po válce v koncentračním tá-
boře Mauthausen. V padesátých letech si
pořídil panoramatický fotoaparát na
střední formát a dokumentoval Šumavu,

České Budějovice a další krásná místa
jižních Čech více než dvacet let. Význam-
ně se podílel na fotografické části Ency-
klopedie Českých Budějovic. Podařilo se
mu vytvořit sbírku deskových fotoapará-
tů, fotografického příslušenství a starých
fotografií. Až do svých 96 let byl pravidel-
ným návštěvníkem fotografických výstav
a živě se zajímal o vše, co bylo spojeno
s fotografií. V roce 2007 byla Ottu 
Seppovi za jeho celoživotní fotografickou
práci, kterou věnoval Českým Budějovi-
cím i jižním Čechám, udělena pamětní
medaile Českých Budějovic. Otto Sepp
zemřel 10. ledna 2011.

„České Budějovice 1945–1970“
K nedožitým 100. narozeninám nestora jihočeských fotografů Otty Seppa
připravila Galerie Nahoře výstavu unikátních panoramatických fotografií. 

Noc 
kostelů
otevře 
brány
církevních 
stánků 
veřejnosti
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Komentovanou prohlídku výstavy Františka
Muziky, přehlídku dobové módy, ale i ste-
pařské vystoupení nabídne Alšova jihoče-
ská galerie v Hluboké nad Vltavou během
Festivalu muzejních nocí. Akci již 8. ro-
kem pořádá Asociace muzeí a galerií ČR
ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR
a Národním muzeem. Letošní Galerijní
noc připadne na 8. června. „Chceme náv-
štěvníkům představit tradiční prostory Al-
šovy jihočeské galerie v jiném světle, ne-
chat je nahlédnout do tajů kunsthistorie,
a to zábavným programem, kde nechybí
hudba, divadlo ani tanec,“ vysvětluje za
organizátory Nikola Musilová.

Téma letošní Galerijní noci se ponese
v duchu 20. a 30. let 20. století a má ná-
zev „Avantgarda v obraze“. „V hlavní
části programu lidem přiblížíme výstavu
Františka Muziky, představenou v zá-
mecké jízdárně pod titulem „František
Muzika, Volná tvorba / Scénografie“, ale

provedeme je i cennými sbírkami ve stá-
lých expozicích galerie a k tomu všemu
na návštěvníky čeká doprovodný pro-
gram v zimní zahradě, atriu i parku před
objektem jízdárny,“ říká Musilová. 

Galerijní noc začne v 19 hodin příjezdem
a uvítáním historických osobností: v Hlu-
boké se objeví František Muzika, Vlasti-
slav Zátka, Karel Čapek a pozvání přijal
i prezident první Československé republi-
ky T. G. Masaryk. Obraz doby 20. a 30.
let 20. století bude kolorovat přehlídka
historických automobilů Veteran car clu-
bu České Budějovice. Od 20 hodin je
pak na programu představení seniorské
mistryně ČR ve stepu Blanky Buchtové,
k hudbě a tanci bude hrát známé budějo-
vické Swing Trio Avalon. Ve 21 a 22 ho-
din jsou naplánovány přehlídky módy 20.
a 30. let 20. století a poté i rozloučení
s T. G. Masarykem. Organizátoři Galerijní
noci mysleli také na rodiny s dětmi a při-

chystali pro ně celou řadu aktivit. V diva-
délku, tj. místnosti za stálou expozicí Ho-
landského a vlámského malířství, bude
pro děti i jejich rodiče připravena tvořivá
dílna, workshop s loutkovou tematikou,
v zimní zahradě bude umístěn historický
stánek s hračkami, ukázkami parních
strojů, vláčků, autíček, mechanických
postaviček na klíček, promítaček a sta-
vebnic. Za symbolickou korunu si náv-
štěvníci mohou dopřát cukrovou vatu. 

Během celého večera se nejmenší 
návštěvníci mohou zúčastnit projížďky na
koních, učení základů žonglování, chůze
po provaze a těšit se na artistická 
a žonglérská čísla – na programu jsou
chůdy, polykání a plivání ohně, fakír, jízda
na jednokolce, chůze po provaze, žon-
glování s kuželkami a míčky, švihadlo,
kruhy, diabolo rondo. Vyvrcholením celé-
ho večera bude ohňová show, která ve
23 hodin zakončí celý program.

S novou expozicí nazvanou Obrazy se v bu-
dějovické Galerii Hrozen představuje malíř
Josef Bruckmüller. Umělec ve své tvorbě
využívá malbu, smalt, kresbu, grafiku nebo
plastiku. Budějovický malíř nikdy nevystu-
doval výtvarnou školu, ale již dvacet let se
umělecké tvorbě věnuje na volné noze.

Uspořádal desítky samostatných výstav
a pravidelně se účastní výstav kolektivních.
Všechny jeho práce, jejichž charakteris-
tickým rysem je preciznost provedení, tvoří
tematické cykly. Uspořádal desítky samo-
statných výstav a pravidelně se účastní
také výstav kolektivních.

Řada předních českých kytaristů vystoupí na již
6. ročníku kytarového festivalu. Letos je věno-
ván kytarovým kvartetům. Koncerty se budou
konat v křížových chodbách dominikánského
kláštera na Piaristickém náměstí. Pět koncert-
ních večerů se uskuteční od 5. do 24. června. 

Zahajovací koncert v úterý 5. června obstará
kytarové duo Steffal & Kümmel, které tvoří

přední budějovičtí pedagogové Pavel Steffal
a Emanuel Kummel. Duo zahájilo koncertní

činnost před dvanácti lety a hraje sklad-
by pro dvě kytary z období renesance
až po současnost, jež se na koncert-
ních pódiích příliš neobjevují.

V úterý 12. června se představí Fórtet ve složení
René Klouda, Josef Odradovec, Stanislav Ku-
bín a Milan Kýček. O týden později na jih Čech
zavítá Pražské kytarové kvarteto  – Marek Vele-
mínský, Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrick Va-
cík. Ve čtvrtek 21. června si festival připomene
Světový svátek hudby a na koncertu v tento
den vystoupí mladí talentovaní kytaristé. 

Závěrečný koncert v neděli 24. června obstará
seskupení Guitar4mation – Petr Saidl, Martin
Wesely, Michal Nagy, Martin Schwarz. Všechny
koncerty v křížových chodbách dominikánské-
ho kláštera na Piaristickém náměstí začínají ve
čtvrt na devět večer. 

Příští týden začne v Budějovicích 
kytarový festival 2x dvanáct strun 

Zažijte jedinečnou 
Galerijní noc

V Galerii Hrozen vystavuje malíř
Josef Bruckmüller



„Z prvního tréninku jsem utekl.“
Radek Motys
ROZHOVOR
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Jak vypadaly 
Vaše sportovní začátky? 
Kde jste s volejbalem
začínal?
Pokud si dobře vzpomínám, poprvé jsem
se k volejbalovému míči dostal na ZŠ.
Tuším, že v 6. třídě, a to díky staršímu
bratrovi, který už volejbal hrál. Byli jsme
v jednom družstvu, a já tak hrál s o 2 ro-
ky staršími kluky. Začínal jsem jako blo-
kař, protože jsem byl vysoký. První do-
jmy ale nebyly moc dobré, po prvním
tréninku jsem dokonce utekl. Všichni byli
starší, hráli lépe, což mě štvalo. Trenér
pak zašel za rodiči a ti mě přemluvili, ať
se vrátím. To jsem nakonec udělal a po-
tom jsem se začal postupně zlepšovat.

Kdo byl Vaším prvním
trenérem?
Jelikož jsem začal na základní škole
v Horní Bříze, byl mým prvním trenérem
tamní tělocvikář Kostislav Wiesner. 

Co si ze svých začátků
pamatujete?
Především tvrdou práci, scházeli jsme se
třikrát týdně a já se učil zvládat práci
s míčem a techniku, jak dostat míč přes
síť, teprve později přišly nějaké taktické
pokyny.

Objevil jste se také
v juniorské reprezentaci.
V kadetské reprezentaci tenkrát hledali
smečaře, a tak mě kamarád a spoluhráč
Honza Ulč doporučil trenérům. Na pozi-
ci smečaře se mi dařilo, a tak mě zvali
dál. Díky tomu jsem pak ale měl další
hádky s trenérem v Plzni. Ten totiž chtěl,
abych i dále hrál blok, já už ale chtěl jen
na smeč. Nakonec jsem to prosadil
a ukázalo se, že to byl dobrý tah.

Vaším prvním 
a na dlouho posledním
působištěm v extralize 
byl jihočeský Jihostroj.
Na výběru krajů si mě všiml asistent tre-
néra Jihostroje Milan Šimonek a s mana-
žerem Milanem Čudou přijeli do Horní
Břízy a mluvili jsme o možnosti přestou-

pit do Českých Budějovic. Počkali jsme,
až dokončím školu, a v 19 letech jsem
odešel do jihočeského celku.

Bylo to jednoznačné
rozhodnutí?
Já jsem byl rozhodnutý nabídku při-
jmout. Jen můj trenér v Plzni si myslel, že
je na odchod ještě brzy. Nepovažoval mě
tehdy za hotového hráče. Nikdy jsem ale
nelitoval, v první sezoně jsem se střídal
s Honzou Jeslínkem a Lubošem Zitou,
což pro mě byla velká škola. Moje premi-
érová sezona v Budějovicích nakonec
skončila 3. místem. To byla moje první
medaile v extralize.

V Jihostroji jste pak znovu
změnil hráčský post, když
jste ze smeče přešel na
univerzála. 
V té době tady byl na postu univerzála
Janko Ventruba, a když mu nevyšel zá-
pas, trenér mě tam párkrát vyzkoušel.
Osvědčil jsem se, takže mě pak stavěl
častěji. Trenér Petr Brom mě přesunul na
univerzála úplně. Je to velká zodpověd-
nost, ale pro mě je to mnohem jednoduš-
ší. Byl jsem ve hře, dostával jsem balony,
a když se dařilo, družstvo šlo nahoru.

Po šesti úspěšných 
sezonách v Jihostroji jste
odešel do Ostravy, co Vás
k tomu rozhodnutí vedlo?
Chtěl jsem změnu, navíc pro mě bylo vý-
zvou nahradit Davida Konečného, který
odešel do Francie. Sezona probíhala
skvěle, vedli jsme, ale poslední zápas
před play-off jsem se zranil, měl jsem
natrženou bicepsovou šlachu a hrál jsem
v bolestech. Nakonec jsme skončili třetí,
vypadli jsme právě s Jihostrojem.

Angažmá v ostravském 
klubu jste nakonec předčasně
ukončil a vrátil se zpět na jih. 
Původně jsem měl smlouvu na 2 roky,
ale Ostravě odstoupil hlavní sponzor –
firma DHL, klub proto neměl peníze.
Budějovice mě vykoupily a já se vrátil
zpět.

Po dalších třech úspěšných
letech ale odsud znovu
odcházíte.
Ano, po letošní sezoně se už klub roz-
hodl neobnovit mou smlouvu. Tušil jsem
to už během sezony a ta nejistota mě
trápila. Myslím, že se to podepsalo i na
mých výkonech, kolem nového roku ur-
čitě nebyly optimální. Šel jsem se proto
v únoru zeptat manažera Scheichla,
abych měl jasno, a ten mi potvrdil, že se
mnou dále nepočítají.

Tušíte důvody?
O tom jsme se nebavili. Ale vzhledem
k tomu, že jsme tady byli v této sezoně na
post univerzála dva – já a Jakub Novotný,
tak se možná klubu nevyplatilo mít takto
zdvojený post. Hraje v tom určitě roli i vý-
běr trenéra. On určuje, komu věří. Jakuba
znal déle, má jméno, byl pro něj jasnou
jedničkou. Já mu to ale nezazlívám, kaž-
dý trenér si staví tým, kterému věří.

Když jste zveřejnil, že už
nebudete hrát za Jihostroj,
přišly nějaké nabídky?
Ano, ozvaly se tři týmy z Čech a byly
i nabídky ze zahraničí.

Vaše volba padla na belgický
klub Menen.
Jihostroj je nejlepší klub v republice a já
jsem chtěl výkonnostně růst, proto jsem
dal přednost nabídce ze zahraničí. Liga
je tam na vyšší úrovni než u nás a já chci
získat zkušenosti a také cestovat, naučit
se jazyk. Navíc tam budu mít velkou po-
moc v podobě kamaráda a bývalého
spoluhráče z Jihostroje Ondřeje Kusta,
který je tam již třetím rokem. Přicházím
do klubu vlastně na jeho doporučení.

Jak vypadá Váš program
nyní? Připravujete se na
novou sezonu nějak
individuálně?
V současné době jezdíme s Jihostrojem
do lázní v Třeboni, hraju beach, abych se
udržel ve formě, a také jezdím na kole.
Chystám se i na pár letních turnajů
a především se učím anglicky.
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Oblíbenec budějovických volejbalových fanoušků Radek Motys
po deseti letech v nejvyšší soutěži opouští české palubovky.
Jeho mateřský klub – současný mistr Uniqa extraligy VK Jihostroj – již nemá o služby
29letého univerzála zájem, a tak Motys v srpnu zamíří do svého prvního zahraničního
angažmá. Jeho novým zaměstnavatelem se stal belgický celek Menes. 
„Nikdy mě nenapadlo, že bych byl vrcholovým sportovcem,“ říká plzeňský rodák.
„Sport jsem dělal, protože mě bavil, kolem volejbalu je skvělá parta a s mnoha bývalý-
mi spoluhráči se vídáme dodnes.“



„Měli jsme vytipováno několik kandidátů,
Peter Draisaitl však splňuje přesně naše
představy a zapadá do koncepce, kterou
jsme si pro nadcházející sezonu stanovi-
li,“ uvedl předseda představenstva a ge-
nerální manažer klubu Zdeněk Blažek.
Klub podepsal s 46letým rodákem z Kar-
viné smlouvu na rok s následnou roční
opcí. Nový kouč se do rodné vlasti vrací
po 33 letech, češtiny se ale nebojí. An-
gažmá v HC Mountfield bere jako velkou
výzvu. „Od hráčů budu vyžadovat přede-
vším pracovitost,“ tvrdí Draisaitl.

Viděl jste své nové svěřence
během minulé sezony
v nějakém utkání?
Viděl jsem dva zápasy. A hned po mém
nástupu jsem dostal záznam všech loň-
ských duelů, které si samozřejmě pro-
hlédnu. Na některé zápasy jsem se dí-
val na internetu, ale neměl jsem tolik
času, abych sledoval extraligu úplně
pravidelně.

Uvažoval jste už tehdy
o návratu do Čech?
Přemýšlel jsem o tom už dlouho, ale dů-
ležité bylo obnovit staré kontakty. Kdo si
dnes na světě vzpomene na německého
trenéra...

Můžete srovnat českou
německou soutěž? 
Když jsem viděl finále české extraligy
i německé bundesligy, řekl bych, že tam
nebyl velký rozdíl.

V Německu se hraje velmi
důrazný hokej. Půjdete touto
cestou i v Budějovicích? 
Určitě. Podle mého názoru se hokej ani
jinak hrát nedá. Nejde ani tak o to, co
hrajete, ale jak to hrajete. Bez důrazu
a agresivity je to špatné. Vždycky říkám,
že buď hokej hrajete na špičkách, anebo
na patách. Pokud hrajete na patách, tak
nemůžete uspět. To je pak jenom takové
čekání bez větší sebedůvěry.

V budějovickém klubu jste
podepsal smlouvu na rok
s následnou opcí. 
Stačí tato doba na úspěšnou
realizaci změn v týmu?
Určitě je to možné. Nějací hráči zůstali,
doplníme je novými podle vlastního vý-
běru. A změna mentality, na které chce-
me především pracovat, je také za tuto
dobu reálná.

Upřednostňujete ve své práci
také mladé hráče?
Ano, už jsem takový systém zažil. Přišel
jsem do Bremerhaveru a postoupili
jsme do bundesligy. Tam jsme začali
fakticky jen s mladými hráči. Nemám
s tím problém. Ale úspěch ve sportu
přijde, jen když zkušení a mladí hráči
fungují jako celek.

Stanovil klub pro
nadcházející sezonu nějaký
výkonnostní cíl?
O konkrétním umístění jsme nemluvili,
důležitější je nyní zastavit tendenci če-

skobudějovického hokeje z posledních
dvou tří sezon. Budeme pracovat na
tom, aby se to zlepšilo. Pokusíme se sa-
mozřejmě postoupit do play-off, vyšší cí-
le si neklademe.
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ROZHOVOR

Pracovat s mladými hráči
a ordinovat důrazný hokej
během celého zápasu. Ta-
kové představy má o svém
působení v novém angaž-
má trenér českobudějovic-
kých hokejistů.

Peter Draisaitl 
(*7. prosince 1965 v Karviné)
je německý hokejový trenér a bývalý
útočník českého původu. Svoji ak-
tivní hráčskou kariéru prožil celou
v Německu – hlavně v klubech Adler
Mannheim a Kölner Haie. V sezoně
1994/1995 se s Kölner Haie stal
mistrem. Za německou hokejovou
reprezentaci v letech 1988−1998
odehrál 146 zápasů. Startoval na 
7 mistrovstvích světa a na 3 olympi-
ádách. Po ukončení hráčské kariéry
v roce 2001 se stal trenérem. Ve
druhé nejvyšší německé lize vedl
Straubing, Regensburg a Ravens-
burg. V sezoně 2011/2012 pak vedl
v německé nejvyšší soutěži DEL tým
Norimberku. 

Peter Draisaitl



Mladé zahradnictví má za
sebou první dva měsíce
provozu. Majitele těší, že si
do jejich zelené oázy zá-
kazníci našli cestu a rádi
se tam vrací. 
„Máme radost, že se u nás lidem líbí. Při
nákupech využívají arboretum nejen 
k inspiraci, ale také k odpočinku. Přijdou
si sednout na lavičku k jezírku s vodopá-
dem a relaxovat třeba v polední pauze
nebo po náročném pracovním dni.“ 
říká provozovatelka Hana Šméralová. 
Návštěvníci mají v arboretu šanci vidět
rostliny v přirozeném prostředí. „Často
spatří rostlinu, která se jim zalíbí, a rovnou
si ji u nás zakoupí,“ vysvětluje Šméralová.

O které rostliny je nyní
největší zájem?
Záleží to vždy na období, lidé nejvíce ku-
pují rostliny, které právě kvetou. V květnu
se hodně prodávaly rododendrony, azal-
ky, ale i jehličnany a zelenina. S letní se-
zonou souvisí také zájem o kvetoucí ke-
ře, trvalky a balkonové rostliny. Nakoupí
u nás i lidé, kteří nemají zahradu, ale
chtějí si ozdobit okenní parapety a bal-
kony – na jaře proto hodně kupovali bal-
konové rostliny, sází třeba i rajčata.

Poradíte lidem nějaké tipy,
jak se o zahradu starat
v letních měsících?
Bohužel je u nás dlouhodobě sucho,
takže je velmi důležité zalévat rostliny
i trávník. Trávníku prospěje méně častá,

ale vydatná zálivka více než každodenní
pokropení. Okrasným rostlinám odstra-
ňujeme jejich odkvetlá květenství. Ne-
měli bychom zapomenout odštípat
uschlé květy rododendronů a dřevitých
azalek. Častěji řežeme i čerstvě vysaze-
né opadavé živé ploty, kterým tak vytvo-
říme podmínky k bohatému zahušťová-
ní. Provádíme postřiky proti nemocem
a škůdcům.
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Filmový festival v Cannes se poprvé konal v roce 1946. Patří mezi nejstarší a nej-prestižnější filmové festivaly vedle festivalů v Benátkách nebo Berlíně. Festival jepořádán každoročně v Cannes na francouzské Riviéře, kam přijíždí více než sto ti-síc fanoušků a turistů, které láká i početný zástup hvězd doprovázejících nejenpremiéry velkých komerčních filmů, ale také některé ze snímků v soutěžních i ne-soutěžních kategoriích. Nejprestižnější cenou festivalu za nejlepší film je Zlatápalma. Při procházkách městem jsme pro vás ochutnali v místních restauracíchnásledující speciality. Neváhejte, vyzkoušejte a nalaďte se na středomořskou vlnu.

Crêpes 
INGREDIENCE (pro cca 15 pala-
činek): 427 g hladké mouky 
• 6 vajec • 2 polévkové lžíce ole-
je • 20 ml bílého rumu • máslo
na vytření pánve • špetka soli

POSTUP: Do velké misky nasy-peme špetku soli a rozklepneme vejce. Přidáme rum, olej a mlé-ko a rozšleháme. Postupně přidáváme mouku. Těsto nechámev lednici odležet. Na pánev položíme kousek másla, které rozpálí-me. Rozpuštěné máslo setřeme papírovým kapesníkem. Nabě-račkou nabereme těsto a nalijeme na pánvičku. Pánvičku lehcenakláníme, aby se těsto rovnoměrně rozprostřelo. Pečemez obou stran. Ve Francii se palačinky nepodávají zatočené, alepřeložené, obvykle plněné marmeládou nebo nutellou.

Ratatouille 
INGREDIENCE: 1 lilek • 2 cukety • 1 červená paprika • 2 cibule • 5 rajčat • 1 stroužekčesneku • 2 polévkové lžíce olivového oleje • 3 ks bobkového listu • sůl, pepř, tymián
POSTUP: Umyjeme všechnu zeleninu. Rajčata nakrájíme na osminky. Lilek, cuketu a cibulina kulaté plátky široké cca 4 mm. Papriku na proužky. Na připravenou pánev nalijeme olivo-vý olej. Přidáme papriku a necháme restovat 5 minut. Pak přidáme nakrájená rajčata, čes-nek, tymián, bobkový list a podlijeme 3 dl studené vody. Osolíme a opepříme. Na mírnémohni necháme dusit 45 minut. Občas promícháme. V průběhu dušení si na zvláštní pánvipřipravíme cuketu a lilek. Na pánev nalijeme 1 lžíci olivového oleje, přidáme zeleninu. Rych-le orestujeme. Podlijeme 1 dl studené vody a necháme dusit po dobu 15 minut. Občas pro-mícháme. Podušenou cuketu a lilek přidáme k ostatní zelenině a promícháme. Na mírnémohni dusíme ještě 10 minut. 

Cuketový krém 
INGREDIENCE: 4 malé cukety 
• 10 g másla • 1 kostka slepičího
bujonu • 1 cibule • 1 zakysaná 
smetana • sůl a pepř

POSTUP: Cuketu omyjeme a nakrájí-
me na menší kousky. Cibuli nakrájíme
nadrobno. V hrnci rozpustíme máslo.
Přidáme cuketu a lehce orestujeme.
Zalijeme vodou, přidáme bujon a vaří-
me do změknutí. Uvařenou polévku
rozmixujeme. Podle chuti přidáme
sůl. Talíř polévky podáváme ozdobený
zakysanou smetanou nebo můžeme
posypat i strouhaným sýrem.

Filet okouna na másle 
INGREDIENCE: 600g filet okouna • 25 g másla • hrstka nadrobno nakrájené petrželky • sůl a pepř

POSTUP Filet opláchneme, osušíme
a osolíme. Na pánvi necháme na sla-
bém ohni rozpustit máslo. Přidáme fi-
let a smažíme cca 8 minut. Filet obrá-
tíme a osmažíme ho z druhé strany,
opět 8 minut. Servírujeme s nadrobno
nakrájenou petrželkou. Jako přílohu
zkuste zelené fazolky.

Zelené fazolky 
na slanině a cherry rajčatech
INGREDIENCE: 100 g nakrájené anglické slaniny • 1 šalotka • 25 g másla • 100 g cherry rajčat • 400 g čerstvých zelenýchfazolek • 1 ks bobkového listu • snítka rozmarýnu • sůl a pepř
POSTUP: Z čerstvých fazolek odstraníme stopky a špičky. Fazol-ky omyjeme. Na pánvi, na velice mírném ohni, necháme rozpustitmáslo. Přidáme nadrobno nakrájenou šalotku a slaninu. Nechámesmažit cca 2 minuty a občas zamícháme. Přidáme zelené fazolky,cherry rajčata, rozmarýn, bobkový list a 5 dl studené vody. Osolí-me a opepříme. Přikryjeme pokličkou a dusíme cca 20 minut.

CANNES

RECEPTY
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SUDOKU
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1 2
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



KŘÍŽOVKA

Správné řešení sudoku z čísla 4/2012

Správné řešení křížovky z čísla 4/2012: 
... vítězství naděje nad zkušenostmi

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

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

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

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

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

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

Erskine Caldwell (1903–1987);
americký spisovatel: „Dobrá vláda je jako pravidelné
trávení: ... (dokončení v tajence)“

Franc. 
určitý člen V pořádku Nabrat Elektroda Proudy Umělecká

škola
Pražský

spisovatel
Trhat 

(nářeč.)
Rakouská

řeka

Španěl.
muž.

jméno
Zájmeno Svoji Ono Pletichář Doba

Uhlířův
nástroj

Vězení
(slang.)

Zastar.
mstitel

Ekono-
mický 

týdeník

Staroře-
kové
Fin. 

operace

Ovocná 
limonáda
Ostnatý

hlodavec

Stepní
pták

První část
tajenky

Býv. pop.
pianista

Technické
služby
Druhá
část 

tajenky

Copy
Dějství
MPZ 

Dánska

Švýc.
kanton

Společně

Sousední
stát

Foglarova
postava

Obyvatel
Sardinie

Děvčica
Pakostnice
Obec na

Kladensku

Šelma
Lat. chla-

pec

Cizí žen.
jméno

Býv. brit.
aerolinie

Žluť
Lyže

Druh firmy

Střevíc
Inicály brit. 
spisovate-
le Dahla

PVC
Výměšek
Známá

Spor
Vazké

Hliník
Na dně
Vodák

Sklad
Zadusit

Indický
šachista

Dekorativ-
ní strom

Slov. jestli
Ambit

Pražský
herec

Roleta
Slza

(básn.)

Zhruba
Úřady (za-

st.)

Šplhavý
pták

Sázkařova
otázka

Nátěr

Vepř. 
pochoutka

MPZ
Ukrajiny

Jméno
výtv. Ge-
islerové
Nápoj

Umělý 
jazyk
Název
hlásky

Třetí část
tajenky 
Část 

kostýmu

Přestože
Persie

Osamělá
Určeno
Rmut

Nalakovat
Lotyšské
platidlo

Předložka

Polní míra

Kujný 
materiál

Komerční
banka

Rodové
svazy

Zpěvná
slabika

Hrdina
Předložka

Název
hlásky

Mužské
jméno A tak dále Vzdáleněji

Komoň Marasty Dehet Onen Rout


