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Milí čtenáři,

školáci netrpělivě odpočítávají dny do za-
čátku prázdnin, které již klepou na dveře.
K radosti mají důvod, čekají je dva měsíce
volna. Jen dospělým možná přibylo pár vrá-
sek, když přemýšlí nad jejich programem.
Pokud máte rádi dobrodružství, zkuste nav-
štívit obří kukuřičné bludiště, které už po-
třetí vyrostlo v Rudolfově u Českých Budě-
jovic. Kromě toho, že zde prověříte svůj
orientační smysl, můžete také zažít roman-
tiku při tzv. Noci pochodní. Jedinečnou
atmosféru nabízí také tradiční budějovický
letní festival Múzy na vodě nebo Kinemato-
graf bratří Čadíků, který na náměstí Pře-
mysla Otakara II. přiveze zajímavé filmy,
které si můžete vychutnat pod oblohou pl-
nou hvězd. Pokud vás láká delší výlet, nabí-
zí se logicky naše české moře Lipno. Na le-
tošní sezonu tam přichystali stezku
v korunách stromů a vodní hladinu bude
brázdit nová vyhlídková loď Adalbert Stifter.
K červnu a prázdninám v Budějovicích již
léta patří také výstava Umění ve městě. Až
tedy na hladině řeky u hotelu Budweis uvi-
díte chobotnici Elišku, nelekejte se. Nepři-
plula z oceánu, ale z ateliéru Viktora Pal-
úše. Jen doufám, že se nebude opakovat
každoroční scénář a vandalové nechají zají-
mavá díla odpočívat. V létě bude v Budějo-
vicích určitě dost jiné zábavy. 

Hezké červnové čtení.

Editorial
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Zatepluje se druhá část
základních škol na sídlišti Máj
Dvě kontroly zaměřené na výskyt azbestu
se uskutečnily v budovách májských zá-
kladních škol. Město nechce riskovat situ-
aci z loňských prázdnin, kdy se při rekon-
strukci objevilo větší než povolené
množství této látky. „Musíme mít jistotu, že
se problém s únikem azbestových vláken,
který doprovázel první etapu stavebních
prací, nebude opakovat,“ uvedl investiční
náměstek primátora Kamil Calta. Magis-
trát po kontrolách školy předal firmě, která
provede druhou etapu zateplení. 

„Předpokládané náklady na první i dru-
hou etapu zateplení jsou 47,7 milionu
korun, z toho 36,5 milionu je přislíbená
dotace,“ vysvětlil náměstek primátora
pro školství Petr Podhola. 

Také druhou část stavebních prací pro-
vede firma OHL ŽS, se kterou město do-
dnes vede spor kvůli loňské kauze s úni-
kem azbestu. Radní se nyní chtějí pojistit
lepším dohledem nad stavbaři. Během
zateplení školní jídelny a tělocvičny pro-
to bude stavební dozor provádět firma
Mauring ve spolupráci se společností
Foster Bohemia, která kontrolovala po-
stup prací při sanaci od azbestových mi-
krovláken.

Výskyt nebezpečného azbestu na konci
listopadu školy zavřel na čtyři měsíce,
přes tisíc žáků muselo dojíždět do ná-
hradních škol po celém městě. Za způ-
sobené škody musí město zaplatit 20
milionů korun, chce je však vymáhat od

OHL ŽS. „Čekáme na poslední znalecký
posudek. Jakmile ho budeme mít v ruce,
požádám radu města, aby celá věc šla
k soudu,“ řekl Calta. 

Krajské město stále nemá hlavního architekta
Více než rok vedení města hledá hlavní-
ho architekta. Ačkoli podle původních
plánů měli být na nově zřízeném útvaru
čtyři zaměstnanci s kvalifikovaným vzdě-
láním a zkušenostmi, jsou zde zatím
pouze dvě osoby – dopravní inženýr Mi-
chal Šram a jeho kolega Petr Polák. „Ne
všechno dokáže vyřešit územní plán,
který je závazným dokumentem pro sta-

vební řízení státní správy. Proto by měl
městský architekt v konkrétních přípa-
dech vyjadřovat vůli a stanoviska města,
přičemž poslední slovo při povolování
staveb bude mít i nadále stavební úřad.
Vypořádat by se měl i s připomínkami
městského architekta,“ uvedla náměst-
kyně primátora pro strategický rozvoj
a územní plánování Ivana Popelová.

Podle náměstkyně primátora Ivany Po-
pelové se tak možná stane, že bude od-
bor doplněn a z jeho členů pak bude vy-
brán jeden vedoucí. Problémem je, že se
na radnici dodnes nedokázali shodnout,
zda by měl funkci hlavního architekta za-
stávat spíše úředník, který bude řešit
problémy, nebo uznávaná osobnost
v oboru architektury.
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Auditor vystavil městu vysvědčení
za hospodaření s majetkem, radnice dostala B–
O něco dříve než školáci dostalo své vy-
svědčení také město České Budějovice.
Nezávislý auditor hodnotil jeho roční
hospodaření a odhalil některé nedostat-
ky. Město neobstálo při předávání dlou-
hodobého hmotného majetku příspěvko-
vým organizacím, pozdě zařazuje
pořízené věci do evidence majetku měs-
ta, nebo rozdělilo zakázku na menší cel-

ky, jako u nákupu 72 kusů vstupních
dveří, kde správně měla být soutěž pro
celou dodávku najednou. „V loňském ro-
ce jsme se oproti letům 2010 a 2009 ne-
polepšili,“ přiznává náměstek primátora
pro ekonomiku a majetek města Miro-
slav Joch. „Auditor nás ohodnotil jako
B–,“ uvedla předsedkyně finančního vý-
boru zastupitelstva města Petra Šebestí-

ková. „Při investičních akcích se zaměří-
me na kontrolu již v průběhu akce, aby-
chom mohli včas předcházet případným
nedostatkům. Dále jsme zajistili, aby in-
formace o akcích mohly sdílet všechny
zainteresované odbory, abychom tak
předešli tvrzením odborů, že nereagova-
ly, protože informace neobdržely včas,“
vysvětlila Petra Šebestíková.

Téměř 61 % studentů na Biskupském
gymnáziu si vybralo vyšší, tedy těžší for-
mu maturity. Budějovické gymnázium tak
potvrdilo svou pozici v první desítce
v Česku. V celostátním průměru si přitom
tuto maturitu vybrala jen čtyři procenta
středoškoláků, na gymnáziích 13 %.

Na Biskupském gymnáziu J. N. Neuma-
na letos složilo zkoušku dospělosti 
116 studentů, z toho v osmiletém cyklu
29, v bilingvním šestiletém 19, šestile-
tém všeobecném 31 a ve čtyřletém 37.
Oto Mach z 8. B maturoval z češtiny,
angličtiny, němčiny a základů společen-
ských věd. „Myslím, že se mi to poved-
lo, mám ze sebe dobrý pocit. Základy
společenských věd jsem si vybral proto,

že se hlásím ke studiu na Právnickou fa-
kultu Karlovy univerzity, a toto pro mě
byla dobrá příprava na přijímačky,“ vy-
světlil maturant, který už absolvoval i pí-
semné státní maturity. „Z jazyků jsem si
vybral těžší variantu, ovšem i ta mi při-
padala hodně jednoduchá. Měl jsem
z nich 95 % správných odpovědí, z celé
maturity pak 75 % správných odpově-
dí,“ řekl Mach.

Předsedkyně maturitní komise Jarmila
Kumpová z Církevního gymnázia v Plzni
hodnotila závěrečné zkoušky velmi klad-
ně. „Maturanti i jejich učitelé odvedli vel-
mi dobrý kus práce a jejich výsledky
jsou excelentní. Jsou tady opravdu vý-
borní studenti,“ řekla Kumpová. 

Na Biskupském gymnáziu 
SI TĚŽŠÍ MATURITU VYBRALA
více než polovina studentů



Stavební úpravy zkomplikují dopravu
v centru města. Od pondělí je kvůli re-
konstrukci uzavřena Čechova ulice od
mostu přes Mlýnskou stoku po křižovat-
ku s Mánesovou ulicí. Na začátku
prázdnin se připravte na další uzavírky.
„Od 2. července se stavební technika
objeví i v další části Čechovy ulice, kon-
krétně v úseku od křižovatky s ulicí Má-
nesova po budovu bývalých Pozemních
staveb a poté až k Žižkově třídě, dále
také v Žižkově třídě v úseku od křižo-
vatky s ulicí  Čechova po Senovážné
náměstí. Drobné stavební práce se bu-
dou realizovat také na Senovážném ná-
městí před budovou Domu služeb z dů-
vodu přesunutí zastávky MHD od PVT,“

vysvětlil náměstek primátora Kamil Cal-
ta s tím, že kompletní obnova obou ulic
zahrnuje vybudování nové vozovky,
chodníků, kanalizace, vodovodního řa-
du, veřejného osvětlení i přeložky paro-
vodu. Obnova Čechovy ulice vyjde na
28,8 milionů korun, oprava Žižkovy třídy
pak na 21,4 milionů. Stavební úpravy
obou ulic jsou spolufinancovány z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj.
Rekonstrukce Čechovy ulice bude reali-
zována v období  červen až prosinec
2012 a ulice bude vždy po etapách
oboustranně uzavřena pro vjezd moto-
rových vozidel. Podrobnější informace
lidé najdou také v sekci Doprava na in-
ternetových stránkách www.c-budejovi-

ce.cz (ikona s výstražným trojúhelníkem
v levém menu).
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REKONSTRUKCE
Čechovy ulice a Žižkovy třídy

Shrnutí:
• Čechova – 1. etapa (od mostu
přes Mlýnskou stoku po křižovatku
s Mánesovou): od 25. 6. -> objízdná
trasa bude vyznačena ulicemi Máne-
sova, Dukelská, Havlíčkova.
• Čechova – 2. etapa (od křižovatky
s Mánesovou po Žižkovu): od 2. 7. 
-> informace k objízdné trase zveřej-
níme po vydání povolení uzavírky
(předpoklad: 20. 6.).
• Žižkova třída: 2. 7. od 2. 7. do lis-
topadu 2012 bude ulice oboustran-
ně uzavřena; trasy linek MHD budou
po dobu výstavby odkloněny na Ru-
dolfovskou třídu, respektive Máne-
sovu ulici; změní se také uspořádání
zastávek MHD v přednádražním pro-
storu!

Osobní auta mohou opět jezdit na Modrý
most. Stavba spojující ulice Matice škol-
ské a Marie Vydrové u českobudějovické
Polikliniky Jih, která byla po povodních
postavena na místě lávky pro pěší a cyk-
listy, je předmětem sporů již několik let.
Modrý most je totiž výhodnou zkratkou,
automobily se díky němu vyhnou přetíže-
né křižovatce ulic Lidická a Mánesova. Po
dlouhých tahanicích loni Nejvyšší soud
vyslyšel odpůrce provozu a auta sem více
než rok oficiálně nesměla. Krajský úřad
Jihočeského kraje nyní potvrdil rozhodnu-
tí českobudějovického magistrátu z letoš-
ního ledna, které se týkalo otevření Mo-
drého mostu pro automobilovou dopravu.
Úřad současně zamítl odvolání občan-
ského sdružení Modrý most v téže věci.

Auta mohou na most jen v denních hodi-
nách mezi 6.00 a 22.00. Ne všichni oby-
vatelé ale rozhodnutí Nejvyššího soudu
vítají. „Je to složité hodnotit,“ říká Milan
Sova z Havlíčkovy kolonie. „Jako řidič
jsem zprůjezdnění Modrého mostu určitě
uvítal, je to zkratka, která mi ušetří mno-
ho času. Jako obyvatel dříve klidné Ha-
vlindy jsem ale skutečně poznal, že se
tady provoz výrazně zvýšil. 

„Jednoznačně platí, že zprůjezdnění
mostu velmi pomůže dopravnímu zatíže-
ní nejen v této lokalitě. Budeme samo-
zřejmě respektovat požadavek krajské
hygienické stanice na jednoroční zku-
šební provoz, během kterého dojde
k opakovaným měřením hladiny hluku.
Na ten si stěžovali obyvatelé v blízkém
okolí mostu, jimž město před několika le-
ty coby součást stavby mostu zajistilo
výměnu oken,“ dodává náměstkyně pri-
mátora Ivana Popelová. 

HISTORIE
Modrý most je silniční most přes Malši
v Českých Budějovicích, mezi Havlíčko-
vou kolonií a Lineckým předměstím. Na
místě původního přívozu byl v roce 1923
postaven dřevěný most, pojmenovaný
podle primátora Svobody Svobodova
lávka. V roce 1973 byl provizorně zpev-
něn ocelovou konstrukcí. Při povodních
v roce 2002 byl natolik poškozen, že byl
na jeho místě postaven nový most. 

Současný most byl postaven v roce 2003.
Jde o ocelový obloukový most typu Lan-
gerův trám s dolní mostovkou. Délka
mostu je 46,2 m, šířka vozovky je 6,5 m

a oboustranně jsou vně oblouků dvoume-
trové chodníky. Most byl původně určen
pouze pro pěší a cyklisty, v roce 2007 byl
upraven pro jednosměrný provoz automo-
bilů, později pro obousměrný, což vyvola-
lo řadu protestů místních obyvatel. Přes-
tože má most nosnost 22 tun (výhradní 
40 tun), je na něm povolen pouze provoz
vozidel do 3,5 tuny. Pro most se ujal, díky
modrému nátěru, název Modrý most.

Auta znovu mohou 
na Modrý most 
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inzerce

Jihočeský kraj má vlastní
regionální televizi
Více informací, zpravodajství zaměřené
na život v regionu a další nové pořady
chce nabídnout nová jihočeská televizní
stanice. TV GIMI má v Českých Budějovi-
cích a okolí mnohaletou tradici. Fungova-
la jak zcela samostatně, tak i ve spoluprá-
ci s celostátními televizemi. Nicméně byla
doposud limitována nedostatečným po-
krytím kraje. Od 18. června se ale po vzo-
ru své partnerské televize ZAK rozšíří do
celého kraje. Jak říká manažerka televize
Zuzana Pecková: „Divákovi nabídneme
ryze regionální vysílání. Více se soustředí-
me na životy obyvatel Jihočeského kraje,
budeme natáčet aktuální zprávy z jejich
blízkého okolí, zaměříme se na to, co je

v jejich městě nebo obci trápí, co by rádi
změnili a podobně. Své náměty na repor-
táže nám mohou i napsat nebo zavolat.
A stejně tak i další pořady v Jihočeské te-
levizi budou regionální.“ Jihočeská televi-
ze bude denně vysílat 30minutovou
smyčku. „Každý den v 17 hodin tuto
smyčku aktualizujeme, to bude tedy pre-
miérové vysílání, a tato smyčka se bude
následně opakovat až do následujícího
dne do 16.59 hodin, poté dojde k další
aktualizaci,“ říká výrobní manažer
Jihočes ké televize Štěpán Kuděj. Jak si
naladit Jihočeskou televizi, to se diváci
dozvědí ještě ve vysílání TV GIMI anebo
na stránkách www.jihoceskatelevize.cz.

Klíšťata na jihu Čech
působí problémy
Čtyři další případy lidí s klíšťovou encefalitidou při-
byly do statistiky jihočeských hygieniků. Celkem
letos registrují už dvanáct nemocných. Mnohem
horší je ale situace ve výskytu lymeské borreliózy,
odborníci už v Jihočeském kraji evidují 38 případů.
„Výskyt potvrzených onemocnění klíšťovou encefalitidou je za-

tím vyšší než vloni, kdy jsme v tomto období registrovali
šest případů onemocnění klíšťovou encefalitidou. Po-
čet případů lymeské borreliózy je podobný jako vloni,“

uvedl František Kotrba z Krajské hygienické stanice Ji-
hočeského kraje. Počet lidí s encefalitidou je te-

dy dvojnásobný. Proti klíšťové encefalitidě se li-
dé mohou účinně bránit očkováním, na které
v mnoha případech přispívají zdravotní pojišťov-
ny. Základní dávka jsou tři injekčně podávané dáv-
ky, na přeočkování se pak chodí po třech až pěti letech. Proti ly-
meské borrelióze zatím vědci nevyvinuli účinnou látku, a proto
by lidé měli dbát na prevenci. Vyhýbat se pobytu v trávě, níz-
kých porostech, nosit vysoké boty a dlouhé rukávy a nohavice.
Po pobytu v přírodě by se lidé měli pečlivě prohlédnout. Český

hydrometeorologický ústav vydává také každý čtvr-
tek na svých webových stránkách předpověď akti-
vity klíšťat, která je hodnocena na
stupnici od 1 do 10 (nejvyšší rizi-

ko). Zájemci se tam dozví také do-
poručení, jak se při různých stupních chovat.

Hlasujte o nejlepší 
projekt z fondů 
Evropské unie
Rekonstrukce Lannovy třídy nebo dět-
ského oddělení budějovické nemocni-
ce. Tyto projekty podpořil v letošním
roce Regionální operační program
(ROP) regionu soudržnosti NUTS II Ji-
hozápad. Lidé nyní mohou vybrané
projekty podpořit v soutěži. „Celkem
z 16 projektů ROP Jihozápad bude
moci veřejnost od 1. července vybírat
ten nejlepší. Každý z projektů bude na
www stránkách představen prostřed-
nictvím fotografií a detailních informa-
cí,“ říká mluvčí ROP Jihozápad Radek
Polák. Lidé se dozví například název
projektu, výši dotace, celkové náklady,
žadatele, aktuální počet soutěžních
hlasů. Veřejnost bude hlasovat pro-
střednictvím internetové adresy
www.rr-jihozapad.cz/kompas. Každý
z návštěvníků adresy www.rr-jihoza-
pad.cz/kompas bude moci hlasovat
prostřednictvím tlačítek „hlasuj pro
projekt“, kde vyplní své jméno a pří-
jmení, e-mail, telefonní číslo a potvrdí
souhlas s informacemi o nakládání
s osobními údaji. Losovat se bude
z došlých hlasů jednou za 14 dní.

ZPRÁVY BUDĚJOVICKO
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„Kandidatura na hejtmana je jakýmsi logickým vyústěním mé politické kariéry. 18 let
jsem starostou Hluboké nad Vltavou, osm let senátorem Parlamentu za volební obvod
Český Krumlov. Českou republiku reprezentuji také v Radě Evropy. Nejprve jako sta-
rosta v kongresu místních a regionálních samospráv, nyní jako senátor v Parlamentním
shromáždění,“ uvádí 55letý Tomáš Jirsa (ODS). Pokud ODS uspěje v krajských vol-
bách, chce být hejtmanem na plný úvazek. „Věřím, že mám dostatek zkušeností, abych
mohl tuto funkci kvalifikovaně vykonávat, a to i ve srovnání s ostatními kandidáty na
hejtmana,“ říká Jirsa.

Do komunální politiky 
jste vstoupil před 18 lety,
slavíte v ní tedy letos 
vlastně jakousi dospělost…
Začínal jsem dokonce už před 22 lety,
v roce 1990 jako tajemník hlubocké rad-
nice. O čtyři roky později jsem se stal sta-
rostou. Od té doby jsem vykonával další
funkce, ať už ve Svazu měst a obcí ČR,
ve Svazu obcí Jihočeského kraje, nebo
v Jihočeské centrále cestovního ruchu.

Hluboké se pod 
Vaším vedením daří…
O rozvoj měst se zajímám dlouhodobě.
V průběhu „starostování“ jsem vystudo-
val titul MBA na univerzitě v Sheffieldu.
Mým oborem byl právě rozvoj měst. Na
Hluboké jsme společnými silami něco
dokázali. Můžete tu vidět dobrou infra-
strukturu a nízkou nezaměstnanost. Je
to prostě fungující městečko a lidé
u nás chtějí bydlet. Noví a noví lidé si
kupují na Hluboké pozemky a staví si
tady domy. Jsou to lidé nejen z jižních
Čech, ale třeba i z Prahy, kteří se sem
stěhují například proto, že je tady an-
glicky vyučující školka a základní škola.
To je taková naše rarita.

Jakým oblastem byste se 
ve vedení kraje rád věnoval?
Za svůj hlavní úkol považuji udržení
a vznik pracovních míst, kterého lze do-
cílit pouze vytvářením podmínek pro fé-
rové podnikání. Stát totiž sám od sebe
nová pracovní místa nevytvoří. Práce je
to nejdůležitější, co dnes lidé potřebují.
A pak také dopravní dostupnost, jak se
říká. Aby se lidé i zboží mohli rychle
a efektivně přesouvat. Plánovaná stavba
dálnice a rychlostních komunikací má
multiplikační efekt. Pomáhá nejen pře-
pravě, ale stimuluje investice a přináší
pracovní místa. Odborníci říkají, že koru-
na vložená do dálnice se vrátí pětkrát.

Zabýváte se také situací
v jihočeském zemědělství… 
Dlouhodobě spolupracuji s Jihočeskou
agrární komorou a dalšími zemědělský-
mi organizacemi. Již před vstupem do

EU po roce 1989 nemohli naši země-
dělci držet krok s dotacemi západo -
evropských konkurentů. První ukázkou
bylo naše ovocnářství, které nemohlo
konkurovat dumpingovým cenám,
a když se propadlo, ceny se zvedly
dvojnásobně. Dnes je podobná situace
s vepřovým masem, kde domácí pop-
távku umíme pokrýt jen z 50 %, všichni
si pamatují „vaječnou aféru“ kolem Ve-
likonoc, v ohrožení je mléko. Musím ří-
ci, že postup, jakým EU zlikvidovala
naše zemědělství, ve mně vzbuzuje
obavu, zda to s námi v Bruselu myslí
dobře. 

Vidíte cestu, 
jak tuto situaci zlepšit?
Jedinou šancí je podpora regionálních
potravin, protože jinou možnost EU ne-
připouští. Proto se snažíme propagovat
značku „Chutná hezky Jihočesky“.
Dobrým doplňkem jsou také farmářské
trhy, které si oblíbili jak spotřebitelé, tak
prodejci. Určitě raději nakoupíte u sou-
sedů než v supermarketu. Rád dávám
záštitu tradiční Slavnosti plodů v Chel-
čicko-Lhenickém mikroregionu. Za vý-
borný nápad bych považoval vznik sítě
prodejen z domácí produkce doplněné
například o sortiment zdravých potravin
a bio-potravin.

Často se veřejně vyjadřujete
k problematice Šumavy…
Na mých stránkách www.tomasjirsa.cz mů-
žete najít stovky textů, které se situací
v Národním parku Šumava zabývají. Je
třeba zastavit tento šílený experiment,
který spočívá v myšlence, že se les
uzdraví sám. Nápad, že necháme celou
Šumavu sežrat kůrovcem a ono tam ně-
co vyroste, je bohužel nesmysl. Aktivisty
prosazovaná tzv. politika bezzásahovos-
ti způsobila dnešní zasažení 30 % rozlo-
hy parku kůrovcem. Každý lesník vám
řekne, že když napadené stromy nepo-
kácíte, tak to takhle dopadne. Důvěřuji
posudku soudního znalce Ing. Karla Si-
mona, který vyčíslil škodu způsobenou
odlesněním a souvisejícím poškozením
parku na 38 miliard korun.

Kůrovcovou kalamitu často
řeší i média v souvislosti
s osobou bývalého ministra
Jana Stráského. Nemáte
obavy, že Vaše podpora
a poměrně vyhraněné názory
na tuto problematiku mohou
některým Vašim voličům
vadit?
Máme demokracii a lidé volí kandidáty,
o kterých jsou přesvědčeni, že konají
správně. Domnívám se, že každý, kdo
přijede k pramenům Vltavy, nebo někam
na podobná místa Šumavy, a vidí tu tra-
gédii, která tam je, udělá si obrázek sám.
Jestli lidé budou chtít volit lidi, kteří ne-
chají les uschnout, mají na to samozřej-
mě právo. Troufám si ale tvrdit, že lidé
v jižních Čechách už vědí, oč na Šumavě
jde. Dokázali to i obyvatelé Modravy,
když v loňském roce pokračování blokád
ekoaktivistům vymluvili. Možná tak
v Praze nebo Ostravě si lidé říkají, nech -
te tam ty stromy, nekácejte je. Snaha lé-
čit kulturní krajinu zaváděním divočiny
může zničit celé šumavské lesy. On to
tak možná někdo chce, protože na „hně-
dou“ Šumavu se turista přijede podívat
jen jednou. Srovnejte to s čilým turistic-
kým ruchem na druhé straně naší státní
hranice.

Ochránci šumavské přírody
protestují také proti stavbě
lanovky na Hraničník.
Je to jeden z rozvojových projektů Jiho-
českého kraje. Když na jedné straně Šu-
mavy může být lyžařský areál, zdá se mi
logické, že pak může být i na té druhé.
Lanovka má synergický efekt. Pokud bu-
de lanovka, budou lidé snídat, večeřet
a spát na české straně. Navíc dnes je 
30 % návštěvníků Hochfichtu z Čech a ti
budou rádi relaxovat doma. Peníze tak
dnes zůstávají na rakouské straně, kde
se lyžařské areály rozvíjejí a tomu odpo-
vídá i vybudovaná infrastruktura a za-
městnanost. V Čechách nám ochranáři
předkládají fráze o tom, že by lanovka
zničila nejcennější šumavskou přírodu
a že zrovna pod plánovanou trasou la-
novky žijí největší populace tetřevů. Po-
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dobně je to se splavněním horního toku
Vltavy, kde důvodem pro kvóty lodí je
údajný výskyt perlorodky, jejíž přesná
dis lokace se však kvůli bezpečí říčního
tvora utajuje, a to i představitelům ná-
rodního parku. Přitom při utajovaném vý-
skytu mlže nelze vliv vodáků nijak měřit.
Mám pokračovat?

Zapojujete se také do
diskuse o budoucnosti
otáčivého hlediště v Českém
Krumlově.
Obyvatelé Krumlova a jižních Čech by si
neměli nechat vnutit filozofii – buď otáči-
vé hlediště, nebo UNESCO, což je po-
slední nápad českých památkářů. Hrozí
totiž tím, že pokud zůstane otáčivé hle-
diště v zámecké zahradě, může být Čes -
ký Krumlov vyškrtnut ze seznamu pamá-
tek UNESCO. A to je prostě nesmysl.
Vypadá to jako rozmar památkářů. Otá-
čivé hlediště je v zahradě už 50 let, v té-
to podobě 20 let, a město nikdo nevy-
škrtl. Na otáčivé hlediště každý rok
přijde 50 tisíc spokojených návštěvníků.
Je to obrovský kulturní fenomén. Sou-
hlasím s názorem bývalého ministra kul-
tury Bessera, který chtěl vypsat meziná-
rodní architektonickou soutěž na novou
podobu točny, která by byla na stejném
místě v novém kabátě. Pokud budu hejt-
manem, budu toto řešení podporovat.

Díky Vašemu aktivnímu
jednání je dnes pro
návštěvníky otevřená část
vojenského újezdu Boletice.
Jak k tomu došlo?
Újezd leží přímo uprostřed mého senátní-
ho obvodu a byl v dřívější době pro ve-
řejnost uzavřený. Spolupracoval jsem
proto s kolegy starosty, bývalým hejtma-
nem Dr. Zahradníkem a radili jsme se, jak
toto místo otevřít lidem. Je to překrásné
přírodní území, které vojáci plně nevyuží-
vají. Výsledkem byl podpis dohody mezi
Jihočeským krajem a Armádou ČR o vy-
členění části vojenského újezdu pro re-
kreační účely, včetně lyžování. V průběhu
posledních let se dále dohodlo, že turisté
mohou do boletického prostoru i o sobo-
tách a nedělích pěšky i na kole po páteř-
ních cestách. Rovněž penzion s restaura-
cí Olšina, který dlouhou dobu sloužil
jenom armádě, je dnes otevřen pro veřej-
nost. Fakt, že boletické lesy spravují Vo-
jenské lesy a statky ČR, má i překvapivý
vedlejší efekt. Je to absurdní paradox, že
v Národním parku Šumava umírají stromy
žírem kůrovce, kdežto ve vojenském
újezdě jsou lesy krásně zelené, protože
vojáci kůrovce úspěšně likvidují.

Projekt splavnění Vltavy má
za sebou první rok, jak vidíte
budoucnost této vodní cesty?
Myšlenkově tento projekt navazuje na
Baťův kanál, kdy voda je velmi ekolo-
gickou, levnou a dostupnou dopravní
cestou. Taky jsem slyšel, že si ho staví
knížata z Hluboké, aby mohla jezdit do
Prahy lodí. Bohužel to není jediná jiho-
česká novinářská kachna. Z turistické
lodní dopravy však na kanálech v Ho-
landsku nebo na řekách ve Francii žijí
celé regiony. Každoročně je také na -
vštěvují tisíce českých turistů. Cílem
splavnění Vltavy je udržet je do budouc-
na doma. Za loňský rok projelo plavební
komorou v Českém Vrbném asi 13 tisíc
lidí. Na Baťově kanále se ročně prodá
70 až 80 tisíc vstupenek. Nedílnou sou-
částí projektu je cílená investice do pro-
tipovodňových opatření, která již dnes
fungují. Podle Povodí Vltavy hloubka
koryta řeky byla všude upravena na tzv.
plavební hloubku, což umožnilo, že nyní
je řeka schopna pojmout 100letý průtok
vody.

Když Vás člověk 
poslouchá, tak má pocit, 
že kromě politiky nemůžete
mít na nic čas... 
Pracovní týden mám samozřejmě rozdě-
lený a pečlivě naplánovaný ve svém vel-

kém diáři. Jsem zvyklý žít v pohybu, vy-
bral jsem si to, tak to mám.

Jak po práci 
relaxujete?
Rád sportuji, snažím se pravidelně hrát
tenis. Nejvíc si ale odpočinu na chalupě.
Před posledními senátními volbami se na
zpravodajských serverech objevila zprá-
va, že jsem si ji koupil vedle Leoše Mare-
še za 14 milionů. Co k tomu říct? Když
mi bylo 18 let, tak jsem si s dívkou, se
kterou jsem tehdy chodil, našel chalupu
v jižních Čechách, kterou jsme si později
v roce 1978 koupili za dvacet tisíc korun.
Tu dívku jsem si pak vzal za ženu a do-
dnes tam jezdíme. Je to nádherné místo,
není tam telefonní signál. Mám také sla-
bost pro třeboňské rybníky.

Máte ještě nějaké další
oblíbené místo 
v jižních Čechách?
Kam se podíváte, je nějaký skvost. Třeba
kláštery ve Zlaté Koruně nebo ve Vyšším
Brodě. Ale téměř každé město v jižních
Čechách má svůj hrad nebo zámek
a bohatou historii. Strakonice, Písek,
Jindřichův Hradec, Tábor, Dačice a tak -
hle bychom mohli pokračovat. Vždy se
mi líbilo podhůří Šumavy. Doma jsem ale
na Hluboké, kde žili mí prarodiče. Jsem
zde šťastný.
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Urychlit městskou hromadnou dopravu z největšího budějo-
vického sídliště Máj v Českých Budějovicích na nádraží chce
budějovická radnice. Řešením by měl být speciální koridor.
„Hledali jsme lepší průjezd centra města zejména pro měst-
skou hromadnou dopravu. Posuzovalo se asi sedm variant
a vzešla z nich ta přes ulici Na Sadech. Přednostně budeme
řešit právě centrum města, tedy úsek od výstaviště k nádra-
ží,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová. Fungovat
bude od příštího podzimu 2014 a vyjde na 28,3 milionu korun.
Město bude investovat především do stavebních úprav komu-
nikací a zastávek, bezpečnějších přechodů pro chodce, vyba-
vení křižovatek a dopravního značení. Náklady na první etapu
koridoru budou činit přibližně 7,4 milionu korun, druhá etapa
pak počítá ze strany města s částkou 13,1 milionu korun. Do-
pravní podnik čeká největší investice do vybavení vozidel, aby
uměla předávat informace o své aktuální jízdě a poloze všem
řadičům křižovatek. Do působnosti Dopravního podniku spa-
dají také náklady na vybavení zastávek MHD a zásahy do tro-
lejového vedení. První etapa představuje náklady 5,4 milionu
korun, ve druhé etapě pak Dopravní podnik vydá přibližně 
2,4 milionu korun.

Co se změní
S prvními úpravami se začne už letos. Při rekonstrukci Žižkovy
třídy se přesune zastávka Žižkova–VŠERS do nové zastávky
Senovážné náměstí – Pošta. Část Žižkovy třídy mezi Senováž -
ným náměstím a Čechovou ulicí projde kompletní obnovou.
V nebezpečném prostoru před nádražím vzniknou bezbariérové
přechody pro chodce a přemístí se také některé zastávky auto-
busů blíže k vlakovému nádraží.

Úpravy u nádraží proběhnou až v jarních měsících roku 2013
v souvislosti s uzavírkou viaduktu v Rudolfovské ulici. V roce
2013 budou všechna vozidla MHD vybavena zařízením pro ko-
munikaci s řadiči křižovatek. Před Výstavištěm vznikne nový
přechod pro chodce a důležitý BUS pruh ve směru do centra.

Proměnou projde i část Husovy ulice a Mariánského náměstí
s novým řešením organizace dopravy. Začnou fungovat vyhra-
zená levá odbočení z ulice Na Sadech pro pracovní dny od 6
do 18 hodin.

V druhé etapě projektu od podzimu 2014 se zlepší dostupnost
centra města díky novým zastávkám ŽIŽKOVA mezi Senováž -
ným náměstím a nádražím. Budou opraveny zastávky na sídliš-
tích Máj a Šumava, vznikne zde také nová zastávka MULTIKI-
NO. Výjezdy z ulice Jana Opletala budou ulehčeny novým
světelným signalizačním zařízením. Všechny zastávky na Kori-
doru budou také navíc vybaveny přístřešky, jízdenkovými auto-
maty i digitálními panely.
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Čeká nás dopravní 
REVOLUCE,
nebo jen další 
KOMPLIKACE?

AKTUALITA
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Výstavu Umění ve městě
organizujete v Budějovicích
už popáté. Jak přišel nápad 
na realizaci takového
projektu?
Ta výstava začala tím, že jsem na pěší zó-
ně na Lannovce vystavil svou diplomovou
práci. Jsou to ti Humanoidi, spěchající
úředníci s kufříky, kteří už jsou tam teď
nastálo. Na základě toho jsme se spolu-
žáky z VŠUP realizovali první výstavu
Umění ve městě, následně vzniklo také
občanské sdružení 4sochaři, se kterým
ve spolupráci s městem výstavu pořádá-
me. I když je stále těžší získat na takový
projekt finanční prostředky, v posledních
dvou ročnících se výstava mohla usku-
tečnit i díky sponzoringu soukromých sta-
vebních společností a podpoře města. 

Koho jste letos přizval 
ke spolupráci na výstavě?
Letos se výstavy zúčastní šest výtvarníků,
všichni jsou to sochaři a stejně jako v mi-
nulých letech to budou příslušníci různých
generací. Z nejstarších tam bude Jaroslav
Róna, který před radnicí vystaví svou

bronzovou sochu Malého Marťana, na ná-
městí bude vystavovat také Lukáš Rais,
přiveze svou plastiku z trubek s názvem
Archimedon. Na budějovickém náměstí
bude umístěna také moje socha V-myšle-
ní, na Sokolském ostrově socha Jaroslava
Koleška s názvem Drapák, to je abstraktní
tvar vycházející ze strojů, z industriální for-
my. Ve slepém rameni bude sedět obrov-
ská pětimetrová chobotnice Eliška od Vik-
tora Palúše, to určitě bude bavit děti, měla
by být umístěna přímo na hladině Malše.
Na hotelu Budweis se objeví socha sedící
figury od Jakuba Flejšara, který v Budějo-
vicích vystavuje už tradičně. 

Vaše socha V-myšlení má
tvar obří lidské hlavy, do
které se dá zezadu vejít
dovnitř. Jak vznikala a jaká je
její myšlenka?
Socha je vytvořena jako železobetonová
konstrukce. Do stěny jsou zakompono-
vána barevná sklíčka, jsou to vlastně dna
různobarevných nevratných lahví, které
mi pomohli shromáždit kamarádi. Někte-
ré jsme za dlouhých večerů vyprázdnili

společně. Ani se to nezdá, ale lahví je
tam několik set, jsou rozřezané a pospo-
jované vždy dvě dnem k sobě, takže do-
vnitř prosvítá světlo. Když svítí slunce, na
stěnách se objevují barevné paprsky…

…takže to tam bude trochu
jako v chrámu?
Ano, to byla vlastně i taková vize, vytvo-
řit iluzi malého katedrálního prostoru
s vitrážemi. Socha bude napojená na
proud, v noci by měl být celý prostor
hlavy osvětlený a skrze lahve vydávat
světlo do okolního prostoru. Na výsledek
jsem sám docela zvědavý, těším se na
to. Do hlavy bude možné také vstoupit,
vmyslet se, a ocitnout se tak „v myšlení“.

V minulých letech se stávalo,
že některé sochy byly
poničeny vandaly, nebojíte se
toho letos?
Co se týče této sochy, je poměrně odol-
ná, váží kolem čtyř tun (směje se). Mož-
ná tam bude někdo zanechávat vzkazy,
což mi asi nevadí, to je takové vědomí
obyvatel Budějovic, s tím problém ne-

Umění obohacuje veřejný prostor
a vytrhuje lidi ze stereotypu, říká
sochař Michal Trpák

Jistě si vzpomínáte na plastiku zlaté
mouchy, která loni v létě seděla na Čer-
né věži, vzpomenete si možná i na sou-
soší šedých rozevlátých úředníků s kuf -
říky, kteří spěchají napříč Lannovou
třídou. Obě tato díla mají jednoho auto-
ra – českobudějovického sochaře a vý-
tvarníka Michala Trpáka (30). Ten již tra-
dičně pořádá v ulicích krajského města
výstavu Umění ve městě. Od úterý se je-
ho sochy, stejně tak jako díla jeho kole-
gů, opět ocitly na šesti místech centra
Českých Budějovic. „Socha byla odjak-
živa součástí architektury a patří do ve-
řejného prostoru, který může obohaco-
vat a doplňovat, změnit místa, která jsou
už všední a známá,“ říká sochař.
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mám. Ale ty projevy vandalismu, to je
vždy hrozně smutné a depresivní. Celý
projekt je nezisková, spíše prodělečná
akce, a když tomu věnujete čas a pení-
ze, a pak to někdo jen tak zničí, je to
smutné. Každý rok se snažím počítat
i s aspektem vandalismu a sochy lépe
zabezpečit, ale pokud někdo bude chtít
cíleně sochy poničit, tak si způsob vždy
najde… Na to doplatili například červení
koně Michala Gabriela, kteří byli loni na
Sokolském ostrově.

Jaký smysl spatřujete 
ve vystavování soch 
ve veřejném prostoru?
Socha odjakživa patřila do architektury.
Až v minulém století se začalo celkově
výtvarné umění přesouvat do galerií, ale
já si myslím, že je to škoda, protože so-
cha patří k architektuře a do veřejného
prostoru, které může nějak obohacovat
a doplňovat. Umění se tak dostává i k li-
dem, kteří by jinak do galerie nepřišli.
Kultivuje nejen prostor, ale třeba i mysl
obyvatel a návštěvníků měst, když se
s ní setkávají na cestě do práce, do ško-
ly či jen při procházce městem. Může
vytrhnout lidi z nějakého stereotypu. 

Zdá se mi, že ve veškeré Vaší
tvorbě se snažíte bořit
hranice mezi „světem“
a „uměním“. Vnímáte tuto
hranici právě i ve vytěsňování
umění do galerií?
Určitě. Pro mě jsou galerie tak trochu
impotentní čisté prostory, do jejich bílých
stěn můžete dát úplně cokoli. Ale když
tvoříte sochu do veřejného prostoru, tak
musíte počítat s daným prostorem, mě-
řítkem, okolními kulisami a podobně.
Například plastika mouchy s názvem Co
je štěstí?, která byla loni umístěna na
budějovické Černé věži, získala další
rozměr umístěním právě do tohoto pro-
storu. Galerie mají určitě svůj význam,

ale jsou tak trochu i hřbitovem umění,
kde jsou ta díla odložená, je to muzeum,
depozitář, kdežto v tom veřejném pro-
storu to žije.

Mouchu, kterou zmiňujete, si
obyvatelé Budějovic docela
oblíbili…
U mouchy se stala taková vzácná věc,
že se s kladným hodnocením sešlo jak
mínění odborné kritiky, tak laické veřej-
nosti, z čehož mám hroznou radost. Ně-
jakou dobu se jednalo o tom, že si ji
město České Budějovice ponechá, ale
pak z toho sešlo. Od 21. června bude
zdobit městský úřad v Trutnově.

Ve Vašich dílech rád
kombinujete různé oblasti
výtvarného umění.
Primárně jsem sochař, ale maluji také
obrazy, ze kterých mi vystupují 3D for-
my, a vstupuji i do architektury. Ideální je
pracovat na projektu už od samého za-
čátku s architektem, tam je pak možnost
tu sochu či výtvarný objekt zasadit do
nějakého kontextu. Dnes je takový trend,
dělat takové ty minimalistické hranaté
kostičkové domy, ale to je velmi chudé,
a tak se snažím komunikovat s architek-
ty a v projektech, na kterých pracuji, se
do těch čistých skleněných fasád sna-
žím vnést nějaký výtvarný prvek, a dát
tak objektu další rozměr. 

Věnujete se také užitému
umění?
Ne nijak výhradně, ale také. Věřím napří-
klad, že městský mobiliář města jde
udělat jinak, zajímavěji, kreativněji. Zpra-
covával jsem například sochařské lavič-
ky nebo lampy veřejného osvětlení, za-
tím jsou to ale spíš sochařské solitéry,
nijak masově je po městech nešířím.
Hraji si s myšlenkou, že by městský mo-
biliář mohl být zároveň estetický, mohla
by to být socha, ale zároveň funkční

užitný předmět. V Budějovicích byla vy-
stavená například lavička dvou lidí nebo
ta propletená lampa, to jsou prvky so-
chařsko-designově-funkční.

Vaše dosavadní práce byly
vystavovány ve městech.
Zamýšlíte také nějaký projekt
určený pro vystavení
v přírodě?
Rád bych, zrovna se chystám na jedno
sympozium v Klenové u Klatov, kde se
budou vytvářet sochy do krajiny, měla by
z nich vzniknout sochařská cesta. Jinak
jsem moc věcí, které by vyloženě byly
určené pro vystavení v krajině, neudělal.
Je to ale projekt, který mám v hlavě
a kterým bych se rád zabýval, a kdyby
se podařilo udělat nějakou sochařskou
cestu v krajině u Budějovic, tak by mě
takový projekt moc bavil.

Na čem ještě nyní pracujete?
Nedávno jsem dokončil projekt v Praze,
vytvořil jsem pro jednu kancelářskou bu-
dovu sochy úředníků s kufříky a úřednic
v halenkách. Sochy jsou zavěšené na
barevných deštnících, je to téma podob-
né Humanoidům, avšak posunuté do ji-
ného rozměru a v úplně jiné instalaci,
protože sochy se vznášejí v prostoru.
Připravuji také projekt pro výzdobu ředi-
telství jedné pražské banky.

Ti úředníci Vás nějak
provázejí…
No, já si z nich dělám trochu legraci
a oni mě k těmto projektům stále přizý-
vají (směje se). Mimo jiné je to jeden
z mála sektorů, který je ochotný do vý-
tvarných realizací investovat peníze. 
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KULTURA

Příznivci jazzu by si měli v kalendáři po-
znamenat datum 21. července. Ten den
se totiž na budějovickém náměstí Pře-
mysla Otakara II. uskuteční festival Bo-
hemia Jazz Fest. Letošní ročník přivítá
jednu z největších amerických jazzových
zpěvaček současnosti – Dee Dee Brid-
gewater, dvě generace špičkových ba-
sistů – Davea Hollanda a Richarda Bonu,
který zahraje s legendárním kytaristou
Mikem Sternem a fenomenálním bubení-
kem Davem Wecklem. Dave Holland se
představí s hvězdným kvartetem, které
tvoří kytarista světového formátu Kevin
Eubanks, bubeník Eric Harland a skvělý
klávesista Craig Taborn.

V letošním roce je poprvé spolupořadate-
lem také město. Pořadatelé známého hu-

debního festivalu totiž původně žádali rad-
nici o dotaci, žádost ale přišla po uzávěr-
ce, a proto město muselo muzikanty ze
seznamu žadatelů vyřadit. „Na zasedání
rady jsme se ale na poslední chvíli roz-
hodli pro spoluúčast města. My tedy orga-
nizátorům proplatíme faktury za požado-
vaných sto padesát tisíc korun. Chceme
tuto akci podpořit, protože je to pro Budě-
jovice lákavé z kulturního i turistického
hlediska,“ podotkla k Bohemia Jazz Festu
náměstkyně Ivana Popelová s tím, že pro
město je to také dobrá forma reklamy.

Bohemia Jazz Fest se stal v krátkém
čase jedním z největších letních jazzo-
vých hudebních festivalů v Evropě. Ča-
sopis Downbeat ho dokonce uvádí jako
jednu z nejvýznamnějších světových

kulturních akcí. Festival založil v roce
2005 uznávaný jazzový kytarista Rudy
Linka, který chtěl představit a propago-
vat špičkový světový jazz v České re-
publice. V roce 2010 festival přilákal ví-
ce než 70 tisíc jazzových fanoušků na
historická náměstí po celé zemi. Všech-
ny koncerty jsou zdarma.

Festival 
2x 12 strun
představil nejlepší 
české kytaristy 
i mladé talenty
Řada předních kytaristů včetně bu-
dějovického dua Pavel Steffal – Ema-
nuel Kümmel vystoupila na již 6. roč-
níku kytarového festivalu Na dvanácti
strunách, který se od 5. do 24. červ-
na konal v Českých Budějovicích. 

Během šesti koncertních večerů se
posluchačům v prostorách křížové
chodby piaristického kláštera před-
stavil například Fortét, jehož členy
jsou R. Kouda, J. Odradovec, S. Ku-
bín a M. Kýček. Posluchači si mohli
vychutnat také vystoupení známého
Pražského kytarového kvarteta ve
složení M. Velemínský, V. Kučera, 
J. Tuláček, P. Vacík. Kytarový festival
připomněl také Světový svátek hud-
by, který připadl na 21. června.
V tento den vystoupily mladé kytaro-
vé naděje.

V letošním ročníku své sochy na ná-
městí Přemysla Otakara II. představí 
šest výtvarníků napříč generacemi a so-
chařskými styly. Stále ale platí, že sochy
budou umisťovány do dialogu s archi-
tekturou, obyvateli a návštěvníky města.
Před budovou radnice bude tomuto di-
alogu vystavena socha Malého Marťana
od Jaroslava Róny. Marťan, který se
ztratil a pláče, bude umístěn přímo na
chodníku, bez jakéhokoliv soklu, jako
by zde zrovna usedl. Další sochou na
náměstí bude Archimedon od Lukáše
Raise. Tato organická socha svými křiv-
kami v kontrastu s industriálním materi-

álem trubek vytváří zajímavé napětí.
Třetí sochou je pak socha V-myšlení ini -
ciátora celé výstavy Michala Trpáka.
Jedná se o více než čtyři metry vysokou
hlavu, do které je možné vstoupit,
„vmyslet se“ a ocitnout se tak v myšle-
ní. Díky skleněným průzorům z nevrat-
ných lahví je navozena iluze malého ka-
tedrálního prostoru s vitrážemi. Další tři
sochy jsou umístěny poblíž Sokolského
ostrova. Drapák Jaroslava Koléška je
odvozen svým významem, ale i formou
od stroje, je otázkou, zdali je to spíše
stroj z počátku 20. století, nebo stroj
budoucnosti. To už bude ponecháno na
představivosti lidí. Ve slepém rameni
Malše bude umístěna socha pětimetro-
vé chobotnice Elišky od Viktora Palúše.
Eliška bude pro své jméno, monumen-
tální měřítko, ale i umístění ve sladkých
vodách jistě předmětem rozsáhlých di-
skuzí. Na hotelu Budweis se potom ob-
jeví práce každoročně vystavujícího Ja-
kuba Flejšara. Sedící figura poskládaná
z dřívek. Struktura dřívek, které Flejšar
už několik let formuje v lidské postavy,
dostává v této soše sedícího muže mo-
numentální rozměry. Její umístění na
hotelu může sochu i architekturu navzá-
jem obohatit a navázat na starou tradici
sochy na fasádách domů.

UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2012
Již pátý ročník tradiční sochařské 
výstavy umění odstartoval toto úterý

Na Bohemia Jazz Festu
zahrají jazzové legendy
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Již 8. ročník vícežánrového hudebního
festivalu Múzy na vodě odstartuje 1. čer-
vence na soutoku Vltavy a Malše v Čes -
kých Budějovicích. Různé hudební žánry
si můžete vychutnat při posezení pod ši-
rým nebem s pohledem na vodní a svě-
telné efekty. Oblíbený festival zahájí
v neděli 1. července skupina Javory,
o den později se na břehu Sokolského
ostrova představí první český hitový mu-
zikál Děti ráje v koncertním provedení.
Úterý 3. července bude patřit operetě
a Jihočeské komorní filharmonii. Ve stře-
du vystoupí známá písničkářka Lenka Fi-
lipová. Příznivci baletu by si neměli ne-
chat ujít představení Mozartova
Divertimenta, které v choreografii Pavla
Šmoka zatančí členové Pražského ko-
morního baletu. Závěrečný koncert 
6. července bude patřit Rozhlasovému
swingovému orchestru Václava Hlaváče.
Všechna vystoupení začínají ve 21.30,
vstupné se neplatí. 

O PROGRAMU

Javory / neděle 1. 7.
Sourozenci Hana a Petr Ulrychovi se na
české hudební scéně pohybují již od
r. 1964. Interpretační talent Hany a autor-
ský projev Petra zaručují posluchačům
kvalitní hudební zážitek. V Budějovicích
se představí s houslistkou a zpěvačkou
Kateřinou Štruncovou, zpěvákem Dalibor
Štruncem, který hraje také na cimbál,
a baskytaristou Martinem Adamusem.

Děti ráje – první český
hitmuzikál / pondělí 2. 7.
V muzikálu hrají hlavní roli známé písnič-

ky Františka Janečka, Michala Davida,
Zdeňka Bartáka. Na soutoku řek tak
uslyšíte Decibely lásky, Poupata, Non-
stop, Největší z nálezů a ztrát, Pár přátel,
Každý mi tě, lásko, závidí a další legen-
dární písně v režii Petra Novotného, který
je podepsaný například pod renomova-
nými muzikály Jesus Christ Superstar
nebo Les Misérables.

Operetní gala 
Jihočeské komorní
filharmonie / úterý 3. 7.
Během „večera s operetou“ zazní popu-
lární díla Johanna Strausse, Emmericha
Kálmána, Giuseppe Verdiho či Franze Le-
hára. Jako sólisté vystoupí Iva Hošpesová
a Aleš Voráček, Jihočeskou komorní fil-
harmonii bude dirigovat Petr Chromčák.

Lenka Filipová / středa 4. 7.
Zpěvačka a kytaristka studovala na Praž-
ské konzervatoři a poté na Mezinárodní
hudební akademii v Paříži obor klasická
kytara. Dosud vydala 10 řadových alb a 4
klasická kytarová. Většina z nich byla
oceněna jako zlatá nebo platinová. Půso-
bí také jako autorka hudby a řada jejích
skladeb se stala velkými a trvalými hity. 

Pražský komorní balet /
čtvrtek 5. 7.
Pražský komorní balet má své počátky
v 60. letech 20. století. Studio Balet Praha
(později jen Balet Praha) bylo založeno
v roce 1964 jako součást nové kulturní vl-
ny. U jeho zrodu stáli Luboš Ogoun, Pavel
Šmok a Vladimír Vašut. Na původní ideu
Baletu Praha navázal choreograf Pavel
Šmok v roce 1975 pod názvem Pražský

komorní balet. V současné době zůstávají
kmenovým repertoárem choreografie
Pavla Šmoka a zároveň jsou každoročně
oslovováni další choreografové (Lucie
Holánková, Jan Kodet, Jacek Przybylo-
wicz, Hana Turečková, Tom Rychetský).
Pražský komorní balet za více než 35 let
prošel cílevědomým a úspěšným vývo-
jem, stal se reprezentantem českého ta-
nečního umění v zahraničí a získal řadu
významných ocenění. 

Rozhlasový swingový
orchestr Václava Hlaváče /
pátek 6. 7.
Rozhlasový swingový orchestr vznikl při
Českém rozhlase České Budějovice
v roce 2004. Zakladatelem a prvním ve-
doucím Rozhlasového swingového
orchestru je trumpetista a pedagog Vác-
lav Hlaváč. Rozhlasový swingový
orchestr hraje v klasickém „bigbando-
vém“ obsazení (4 trumpety, 4 trombony,
5 saxofonů + rytmická sekce). Vedle
koncertů a festivalů účinkuje Rozhlaso-
vý swingový orchestr také na nejrůzněj-
ších společenských akcích, například
doprovázel na svých vystoupeních zpě-
váka Tomáše Savku nebo trumpetistu
Miroslava Surku. Rozhlasový swingový
orchestr má ve svém repertoáru skladby
většiny známých swingových kapel, jako
například orchestrů Glenna Millera, Ben-
nyho Goodmana či Counta Basieho.
V repertoáru Rozhlasového swingového
orchestru jsou vedle světových standar-
dů zastoupeny také skladby českých
autorů. V letošním roce bude Rozhlaso-
vý swingový orchestr nahrávat premi-
érové CD. 

První červencové večery
vyplní Múzy na vodě

POZVÁNKA
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POZVÁNKA

Na Lipně bude od 1. července znovu fun-
govat pravidelná lodní doprava. Po dva-
cetileté odmlce nyní návštěvníky oblíbené
rekreační oblasti sveze výletní loď Adal-
bert Stifter, která patří společnosti Rosen-
berger Lipno-Line. Nasazení plavidla, do-
vezeného v dubnu z rakouského Lince,
umožní dopravní společnosti využít dvě
zbývající menší lodě pro zastávkovou do-
pravu. Nová loď převezme okružní trasy,
dosavadní dvě vyhlídkové lodě Lipno a Vl-

tava začnou fungovat jako pravidelné lin-
kové spoje mezi Lipnem nad Vltavou,
Přední Výtoní, Frymburkem, Kyselovem,
Dolní Vltavicí, Černou v Pošumaví a Horní
Planou. Takzvaný autobus na vodě se tře-
mi zastávkami spojí oba konce českého
moře, cesta z jedné zastávky do druhé
bude stát přibližně padesát korun. Obno-
venou lodní dopravu po celé přehradě ví-
tají hlavně starostové. „Je to velmi žádaná
podpora turistického ruchu,“ říká starosta

Horní Plané Jiří Hůlka. Zastávková dopra-
va doplňuje tu stávající – převozy v Horní
Plané, Dolní Vltavici a Frymburku, které
spojují levý, osídlenější břeh s pravým. Ty
ale převážejí i auta a jezdí minimálně jed-
nou za hodinu. „Není to konkurence, je to
doplnění služeb,“ říká starosta Frymburku
Oto Řezáč. Loď Adalbert Stifter váží 
85 tun, je dlouhá 32 metrů, široká 6 metrů
a vysoká 7 metrů. Jméno získala po šu-
mavském malíři a spisovateli.

Na Lipno se vrací 
pravidelná zastávková lodní doprava
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Stezka v korunách stromů 
s nejdelším toboganem vyrostla u Kramolína

675 metrů dlouhou stezku ve stromech
s vyhlídkovou věží a suchým toboga-
nem můžete od začátku prázdnin na -
vštívit v největším volnočasovém
středis ku Active Park Lipno. „V rámci
České republiky se jedná o zcela uni-
kátní projekt, do něhož jsme se všichni
s nadšením zapojili. Nabídne mnoho za-
jímavých zážitků, např. procházku koru-
nami stromů či výhled na krajinu šu-
mavské přírody, jedinečný pohled na
Lipenské jezero a Novohradské hory
nebo tzv. didaktické stanice,“ říká jed-
natel společnosti Filip Pekárek. Stezka
je z devadesáti procent postavená ze
dřeva. Dělníci používají při stavbě 

douglasku, která se podobá modřínu.
Celý projekt vyjde zhruba na 60 milionů
korun. O bezpečnost atrakce se náv-
štěvníci obávat nemusí. „Trasu podpírá 
75 sloupů. Dřevěné zábradlí a postranní
sítě zaručují dokonalý výhled i bezpeč-
nost,“ ujišťuje Pekárek. Nová stavba
doplňuje další zážitky ve středisku Acti-
ve Park Lipno. „Pro lokalitu, kde je už
přes osm tisíc ubytovacích lůžek, je to
skvělá novinka,“ podotkla Jitka Fatko-
vá, ředitelka společnosti Lipensko. Bě-
hem prázdnin bude stezka otevřená
denně od 9.30 do 19 hodin. Každou so-
botu budou moci zájemci navíc vyrazit
na noční procházku. 
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Do krajského města se sjely stovky ama-
térských sportovců, na startovní listině
se ale objevila i jména předních světo-
vých závodníků především z černého
kontinentu. Běžci přijeli z 19 zemí, na trať
vyběhli sportovci z Německa, Slovenska,
ale i Uruguaye, Mexika nebo Nového Zé-
landu. Česko reprezentovali například
Jan Kreisinger nebo Ivana Sekyrová, kte-
ří pojedou i na olympiádu v Londýně.
Zkušenosti ani věk ale nehrály roli, důle-
žitá byla jen chuť závodit. Nejstaršímu
běžci Františku Feňovi bylo 73 let, benja-
mínkem byla patnáctiletá Tereza Draza-
nová. Budějovického závodu se zúčastnil
51letý Aleš Tvrdý, který i po transplantaci
srdce běhá půlmaratony. 

Celkem se nakonec na start postavilo 
1 400 běžců, jejichž úkolem bylo zdolat
trať dlouhou přesně 21,0975 kilometru.
Závod se konal pod záštitou organizace
RunCzech, která pořádá běhy po celé
republice. „Máme dva cíle. Ten první je
samozřejmě sportovní, přejeme si skvělé
výsledky. Druhý úkol je ale neméně pod-
statný. Chceme lidem a především dě-
tem sport zatraktivnit, ukázat jim, že se
při něm mohou bavit a zároveň udělat
něco pro své zdraví,“ říká předseda or-
ganizačního výboru Carlo Capalbo
a poukazuje na stále rostoucí počet
obézních dětí. „Chceme rozběhat vaši
zemi,“ říká Ital.

1/2Maraton vyhnal 
z centra auta
Kdo se chtěl půlmaratonu účastnit ales-
poň jako divák, musel do centra přijít
pěš ky. Vnitřní město totiž bylo již od od-
poledne přísně uzavřené pro auta i auto-
busy. Přihlížející ale jistě nelitovali, závod
přinesl atraktivní podívanou. Neopakova-
telná atmosféra chvíle, kdy se náměstím
Přemysla Otakara II. přesně v 19 hodin
rozlehl výstřel z pistole a dlouhý had
z lidských těl se za zvuku Smetanovy Vl-
tavy pomalu dal do pohybu, strhla k nad-
šenému potlesku i ty, kteří jinak sportu
neholdují. Závodu drželo palce také po-
časí, neboť v době startu nebylo po od-
poledních přeháňkách ani památky a na

běžce zpod mráčků pohlíželo vlídné ve-
černí slunce. První místo obsadil v re-
kordním čase 59:49 favorizovaný Keňan
Daniel Chebii, mezi ženami od začátku
kralovala Tadelech Bekele z Etiopie, kte-
rá nakonec trať zvládla za úctyhodných
1:10:54. Kdo se necítil na poloviční ma-
raton, mohl se zúčastnit běhu na 10 kilo-
metrů, štafety či rodinného běhu.

Aby prestižní závod proběhl bez kompli-
kací, nesměla chybět pečlivá organizace.
„Přípravy začaly již v minulém roce. Bylo
potřeba zařídit spoustu povolení, uzavír-
ky silnic, asistenci hasičů a policie,“ vy-
světlil člen organizačního týmu Antonín
Bolina. V Českých Budějovicích se na
dobrovolnou pomoc přihlásilo kolem pěti
set dobrovolníků.

Příští rok máte další šanci
Prestižní běžecký závod se v Budějovi-
cích uskuteční také v dalších letech.
Primátor Juraj Thoma totiž na tiskové
konferenci k 1/2Maratonu podepsal
smlouvu, ve které se zavazuje k uspořá-
dání této akce po následující čtyři roky.
Kdo měl tedy letos ještě z půlmaraton-
ské tratě respekt, může začít trénovat
a příští rok se postavit na start a na
vlastní kůži prověřit slova legendárního
běžce Emila Zátopka: „Když chceš něco
vyhrát, běhej 100 metrů. Když chceš
něco zažít, běhej maraton.“

Budějovice zažily
premiérový půlmaraton

Nad městem krouží heliko-
ptéra, v ulicích kolem ná-
městí Přemysla Otakara II.
jsou zátarasy, na každém
rohu stojí policista. Takový
obrázek se v sobotu 
9. června naskytl každému,
kdo zavítal do Českých Bu-
dějovic. Nejednalo se ale
o žádné policejní manévry.
Realita byla o mnoho pří-
jemnější. Jihočeská metro-
pole totiž v tento den hosti-
la první ročník běžeckého
závodu Matonni 1/2Mara-
ton České Budějovice. 

AKCE
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Prvoligové mužstvo SK Dynamo České
Budějovice zahájilo přípravu na nový
ročník Gambrinus ligy. Tým vedený
Františ kem Ciprem se sešel po dovolené
a jako jeden z prvních týmů soutěže se
začal chystat na nadcházející sezonu.
Vedle fotbalistů, kteří v Dynamu působili
již v loňské sezoně, se na prvním trénin-
ku objevily i staronové tváře – Jan Hala-
ma, Petr Benát nebo Michal Rakovan.
Zatím jediným novým hráčem v týmu je
devatenáctiletý slovenský záložník Jakub
Hronec. „Je jasné, že z nejrůznějších dů-
vodů tady s námi někteří hráči nebudou.
Někteří jsou u nás do 30. června na hos-
tování a zatím se neví, zda budou v týmu
pokračovat i nadále,“ říká trenér Dynama
František Cipro. Vedle mladičkého zálož -
níka Jakuba Hronce, který působil mimo
jiné v anglickém Birminghamu, by trenér
rád minimálně na testech přivítal i další
hráče. „Budeme potřebovat určitě posílit.
Dva nebo tři hráči se nám budou v lize
hodit, takže minimálně na zkoušku něk-
do přijde,“ říká budějovický trenér. Ten
bude v první řadě samozřejmě čekat,
jak dopadne jednání ohledně příchodů
hráčů, kteří v loňské sezoně v Dynamu
hostovali. „Zájem bych měl o Daňka,
Rýdela a Řezníčka, o jejich setrvání
v Dynamu se s Plzní a Boleslaví nyní
 intenzivně jedná.“

František Cipro má stejně jako na konci
loňské sezony značné problémy se
zdravotním stavem svých hráčů. „Věřím,
že do přípravy naskočí co nejdříve napl-
no Bakala. Minimálně měsíc až dva bu-
de mimo hru ještě Tomáš Stráský. Po
operaci je také Machovec a ruku v sád-
ře má Riegel. Nemocný je momentálně
také Halama, který se vrátil z hostování
v Jihlavě. Po operaci je navíc také Javo-
rek, který se do začátku ligy pravděpo-
dobně dohromady také nedá. Těch

problémů máme tedy více, takže to bu-
deme muset dávat nějak postupně do-
hromady tak, abychom do turnajů šli již
v nějakém optimálním složení,“ dodává
Cipro. První trénink s Dynamem absol-
voval také Petr Benát, který celou loň-
skou sezonu hostoval v polském celku
Arka Gdyňa. „Nedá se zatím vůbec říct,
zda Petr v Dynamu zůstane. Ještě jsme
spolu nemluvili, tak nedokážu říct, jak to
bude. Jestli má chuť v Dynamu hrát, ne-
bo zda by preferoval nějaký jiný tým.
Naším cílem bude, abychom byli připra-

veni na novou sezonu,“ dodal František
Cipro. Budějovický tým se v sobotu 
7. července již tradičně představí na tur-
naji v Nové Včelnici, kde budou i další li-
gové týmy Teplic, Slavie a Příbrami.
O týden později bude Dynamo také na
turnaji v Hluboké nad Vltavou, kde se
střetne s dalšími ligovými celky. Start
nového ročníku Gambrinus ligy je naplá-
novaný na víkend 27.–28. července,
a fotbalisté Dynama si tak generálku na
novou sezonu naplánovali předběžně na
21. července.

Fotbalisté Dynama 
zahájili přípravu na novou sezonu

Program letní přípravy: 
7. července: Turnaj Nová Včelnice (Teplice, Slavie, Příbram)
14. července: Turnaj Hluboká nad Vltavou (Chrudim, Jihlava, Sez. Ústí)
21. července: Přípravný zápas (soupeř a místo podle losu GL)

Minižáci, přípravka i žákyně pod vedením trenérky Venduly Scheich-
lové obsadili druhé místo na krajském přeboru Jihočeského kraje.
S výkony svých svěřenců je trenérka spokojená. „Řekli jsme si, že
chceme stát na bedně a to se nám splnilo,“ říká.  Po prázdninovém
odpočinku se mladí sportovci v srpnu sejdou na soustředění a pak
s novou chutí zahájí další sezonu.

V Českých Budějovicích vyrůstají

nadějní házenkáři
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Týmy z Německa, Rakouska, Švédska
a Finska. Tak budou vypadat letošní
soupeři budějovických hokejistů v nej-
větší evropské soutěži European Trop-
hy. HC Mountfiled se na turnaji před-
staví již podruhé. Pokud se Jihočechům
podaří postoupit do finále 7. ročníku,
mohou získat také zajímavou finanční
prémii, letos se 32 týmů utká o celkové
prize money 360 tisíc euro. „Na mezi-
národní konfrontaci proti top týmům
Evropy se těšíme. I když to loni bylo
náročné, pro všechny to byla skvělá
zkušenost,“ říká obránce Martin Podle-
šák. „Samozřejmě chceme jít co nej-
dál,“ slibuje fanouškům.

Soutěž vznikla v roce 2006 a utkalo se
v ní osm celků z Finska a Švédska, tehdy
ještě pod názvem Nordic Trophy. Po čty-
řech letech se turnaj rozrostl o další
účastníky z různých evropských zemí
a změnil název na dnešní European
Trophy. V minulém roce se představilo
hned 24 týmů a soutěž vrcholila až
v prosinci v rozehrané sezoně. V letoš-
ním roce se o vítězství utká po sedmi tý-
mech z Finska a Švédska, 4 týmy ze

Švýcarska a Německa, dva německé
celky a jeden slovenský tým. Česko re-
prezentuje šestice týmů, sedmým měla
být Slavia, ale trenér Růžička nakonec
svůj tým odhlásil. „Jak je vidět na počtu
zápasů, termínech a odměnách, Europe-
an Trophy udělala další krok dopředu,“
říká ředitel soutěže Bo Lennartsson. Le-
tos poprvé se bude hrát 21 zápasů z cel-
kových 128 během rozehrané sezony
všech sedmi zúčastněných zemí. „Je tro-
chu zvláštní, že hrajeme proti českým tý-
mům Plzni a Brnu v rozehrané sezoně,
lepší by bylo hrát s týmy ze zahraničních

lig, ale takhle je to prostě nalosované,“
krčí rameny Podlešák. 

Do závěrečného klání postoupí vítězové
čtyř skupin se dvěma nejlepšími z druhých
míst. Jistou kvalifikaci mají pořadatelské
týmy Red Bull Salute – Vienna Capitals
a Slovan Bratislava. Závěrečný turnaj už
se bude hrát systémem play- off. Zajíma-
vé je, že poprvé v historii opustí malou
arénu v Salcburku. Stejně jako v loňském
roce se bude hrát ve Vídni, ale vedle toho
i v moderní hale v Bratislavě. Finálový tur-
naj se odehraje 13. a 16. prosince.

Hokejisté HC Mountfield
si i letos zahrají European Trophy 

Zápasy HC MOUNTFIELD 
Pátek 17. srpna: Lulea Hockey – HC MOUNTFIELD 
Neděle 19. srpna: Kärpät Oulu – HC MOUNTFIELD 
Pátek 24. srpna: HC MOUNTFIELD – Hamburg Eistigers 
Neděle 26. srpna: HC MOUNTFIELD – Eisbären Berlin 
Čtvrtek 30. srpna: EC Red Bull Salzburg – HC MOUNTFIELD 
Pátek 31. srpna: HC MOUNTFIELD – EC Red Bull Salzburg 
Středa 17. října: HC MOUNTFIELD – Plzeň 
Středa 28. listopadu: HC Kometa Brno – HC MOUNTFIELD 

Do programu své přípravy na mistrovství
světa v racketlonu jihočeská hráčka Zu-
zana Kubáňová zařadila  i třídenní sou-
středění ve Vídni. Tam trénovala s Chris-
tophem Krennem, mistrem světa
v singlech i mužských deblech, na nad-
cházející mistrovství světa družstev
a čtyřher v bulharské Sofii, kde se spo-
lečně pokusí získat zlato v mix čtyřhrách.

Mistryně světa v racketlonu Kubáňová
trávila v Rakousku na kurtech šest hodin
denně. „Myslela jsem, že už mi na turnaj
nezbude moc sil, ale ten zápasový adre-
nalin mě vždycky nějak nakopne,“ svěři-
la se Kubáňová. Ta nastoupila v mužské
nejvyšší kategorii Elite, kde se účastnila

rakouská hráčská špička. Kromě Chrise
Krenna i Thomas Wagner a Martin Kova
– hráči TOP 5 v Rakousku. Právě tito tři
hráči a Kubáňová se dostali do očeká-
vaného semifinále. Kubáňová bohužel
narazila na nepřekonatelnou překážku
v osobě Chrise Krenna. Ten si nakonec
ve finále poradil s Wagnerem v krásném
a vyrovnaném souboji. Zuzana boj
o bronz svedla s 5. hráčem Rakouska
Martinem Kovou. „Po náročných zápa-
sech mi v závěrečném boji o bronz chy-
běly síly. Po tom všem a těch přede-
šlých dvou dnech jsem už hezky motala
nožičkama. Jsem ráda, že jsem to třetí
místo nakonec vybojovala,“ přiznala Ku-
báňová.
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Racketlonová mistryně
Kubáňová vybojovala
bronz mezi muži
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POZVÁNKA

„Na otevření bludiště již intenzivně pra-
cujeme. Na konci dubna jsme pole oseli
kukuřicí. Ve druhé polovině května se
podle přesného plánu některé rostliny
vytrhaly tak, aby vzniklo bludiště. Tou
dobou měla kukuřice výšku asi 15 centi-
metrů,“ popsala vznik bludiště Marie Ver-
boon Filipová ze společnosti Hřiště Bez-
Bot. „Nyní zajišťujeme instalaci recepce
a stánku s občerstvením tak, aby vše by-
lo připraveno na sobotu, kdy se v 9 ho-
din uskuteční slavnostní otevření labyrin-
tu,“ uvedla provozovatelka bludiště.

Pro malé i velké návštěvníky budou vedle
obřího kukuřičného bludiště po celé léto
k dispozici i další menší bludiště, kvízy,
hlavolamy, pískoviště, děti se mohou ba-
vit také na dalších zajímavých atrakcích.

Od 31. srpna bude každý páteční a so-
botní večer v bludišti patřit Noci po-
chodní, kdy si návštěvníci budou moci
projít bludiště potmě s kapesní svítilnou.
Jedinou podmínkou pro pořádnou zába-
vu bude odvaha. V plánu jsou také pro-
cházky bludištěm za úplňku. 

Labyrint nabídne nevšední zábavu ná -
vštěvníkům všech věkových skupin. Bu-
de otevřen od 30. června do neděle 
2. září denně od 9 do 19 hodin. Od 7. zá-
ří do 22. září sem můžete vyrazit  ve stej-
ném čase, ale pouze každý pátek a so-

botu. Informace o otevírací době v září
jsou k dispozici na www.bezbot.cz. Se-
zona v labyrintu bude ukončena v neděli
22. září akcí Kukláskobraní.  

Cena vstupného zůstává stejná, jednot-
livé vstupné je pro dospělé a děti starší

tří let 100 korun, děti do tří let platí 
30 korun. „Navíc jsme letos připravili
zvýhodněné rodinné a skupinové vstup-
né,“ upozorňuje Marie Verboon Filipová.
„Se vstupenkou z BezBot mohou náv-
štěvníci uplatnit 30% slevu na vstup do
labyrintu a naopak,“ dodává.

Třetí ročník unikátního projektu chystá na letošní léto českobudějovické Hřiště Bez-
Bot. Na Farské louce v Rudolfově u Českých Budějovic opět vyroste obří labyrint ve
velkém kukuřičném poli. Hřiště z živých rostlin bude dětem i dospělým k dispozici
od 30. června. Tématem loňského labyrintu byla Cesta kolem světa za 80 dní. Letos
se labyrint inspiroval olympiádou.

Labyrint v kukuřičném poli
zahajuje třetí sezonu

AUTOR LABYRINTU – ADRIAN FISHER
Labyrint připravuje Hřiště BezBot společně se světo-
známým tvůrcem bludišť Adrianem Fisherem, který je
předním světovým designérem, britským listem The
Guardian byl dokonce zařazen mezi TOP 50 britských
designérů. Každoročně vytváří návrhy několika kuku-
řičných bludišť pro různé země celého světa, labyrinty
podle jeho návrhů vyrostly mimo jiné v Jižní Koreji, Ar-
gentině nebo v Austrálii. Své zábavné a hravé
návrhy zpracovává pro interiéry i venkovní plo-
chy. Právě s nimi slaví největší úspěchy.
Adrian Fisher jako první na
světě navrhl trojrozměrný la-
byrint v kukuřici.
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Tak zní základní pravidla nového hubnou-
cího kurzu Jany Janíčkové a Alexandry
Tilpové. Lektorka mentálních technik
a výživová poradkyně vyhlásily válku ne-
gativnímu myšlení a přebytečným kilům.
Vy se k nim nyní v kurzech, které startují
na začátku července, můžete přidat.

„Jedinečné na tomto kurzu je spojení in-
dividuálně nastavené výživy a pohybo-
vých aktivit s použitím mentální sugesce.
Nemusíte mít strach, že při baculatém
mazlení budete trpět hladem nebo padat
vysílením v posilovně,“ říká Janíčková. 

Kurz se skládá ze dvou částí. Výživová
poradkyně Alexandra Tilpová  nejdřív
s každým klientem provede vstupní vy-
šetření na přístroji InBody, jehož výsled-
kem je detailní analýza těla. Účastníci
kurzu dále dostanou výživová a pohybo-
vá doporučení a jídelníček na míru. Na
klienty čeká také jedna společná návštěva

fitness centra a také venkovní pohybová
aktivita, aby si všichni mohli během přiro-
zeného aktivního pohybu zjistit a vyzkou-
šet svou ideální spalovací frekvenci.

Hubnutí ale podle kréda kurzu musí kaž-
dý nastartovat ve své hlavě. Jana Janíč-
ková účastníkům ukáže mentální techni-
ky, s jejichž pomocí se to podaří. „Práce
s mozkem a podvědomím i aktivace pra-
vé a levé mozkové hemisféry jsou velice
důležité,“ říká Janíčková. Klienty chce
naučit aktivovat proces autosugesce,
a tak odstranit nevyhovující návyky, jako
jsou chuť na sladké nebo lenost. „Pokud
mozek pomocí afirmace správně napro-
gramujeme, stane se naším pomocní-
kem a spustí za nás proces hubnutí,“ tvr-
dí koučka. Díky mentální sugesci se
sama zbavila přebytečných kil a metodu
úspěšně praktikovala také na další sku-
pině lidí. „Troufám si tvrdit, že to fungu-
je,“ říká Janíčková.

Kurz trvá 13 týdnů 
a zahrnuje:
• 1x vstupní informační schůzka
• 5x schůzka s certifikovaným výži-

vovým poradcem + měření na pří-
stroji InBody

• 5x nácvik mentální sugesce
• 2x schůzka + nastavení pohybo-

vých aktivit

Kontaktní osoba: 
Alexandra Tilpová, tel. 724 787 500,
Dobrovodská 34

SOUTĚŽÍME O 1 POUKAZ NA REDUKČNÍ KURZ 
Vyluštěnou tajenku zašlete na e-mail redakce@budejovickysamson.cz do 8. 7. Ze správných luštitelů vylosujeme jednoho výherce.

BACULATÉ mazlení
Žádné zaručené přípravky na hubnutí neexistují. 
Důležité je správně naprogramovat mozek. 
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Náruživý kuřák si chtěl udělat zásoby
Cigarety a další tabákové výrobky růz-
ných značek v hodnotě bezmála 200 ti-
síc zmizely v polovině června ze skladu
tabákových výrobků v ulici E. Destinno-
vé v krajském městě. Policii se podařilo
25letého recidivistu dopadnout přede-
vším díky všímavým spoluobčanům,
kteří o podezřelém dění informovali po-

licisty. Pachatel nyní čelí trestnímu stí-
hání pro podezření ze spáchání tres -
tných činů krádeže vloupáním a poško-
zení cizí věci. Trestní zákoník takové
jednání trestá až pěti lety za mřížemi.
Státnímu zástupci byl podán podnět
k návrhu na vzetí obviněného muže do
vazby.

Jízda s alkoholem 
v krvi skončila 

HAVÁRIÍ
Více než dvě promile alkoholu v krvi
měl řidič, který  se v ulici V. Nováka
v Českých Budějovicích dostatečně
nevěnoval řízení motorového vozidla,
usnul a následně narazil do dvou za-
parkovaných osobních vozidel. Do-
pravní nehoda se naštěstí obešla bez
zranění. Celková způsobená škoda by-
la odhadnuta na bezmála 167 000 ko-
run. Za jízdu pod vlivem alkoholu pad-
lo v těchto dnech obvinění, a to pro
podezření ze spáchání přečinu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky. Vzhle-
dem k tomu, že pod vlivem alkoholu
způsobil dopravní nehodu, může být
podezřelý muž potrestán odnětím svo-
body na šest měsíců až tři léta, nebo
zákazem činnosti.

Letošní již čtvrtý případ porušení poby-
tového režimu při jazykových zkouškách
řeší příslušníci Odboru cizinecké policie
Krajského ředitelství policie Jihočeské-
ho kraje. Poslední podvod odhalili ve
středu 13. června při namátkové kontro-
le v jedné z českobudějovických škol.
Cizinec při kontrole zkoušejícímu před-
ložil cizí cestovní doklad, povolení k po-
bytu na území České republiky, poukaz
na bezúplatnou zkoušku z českého ja-

zyka a vydával se za tuto osobu. Zkou-
šejícímu se toto však nezdálo a infor-
moval Policii ČR. Cizinec na výzvu poli-
cejních orgánů předložil svůj pravý
cestovní doklad. Následně při výslechu
na policejní služebně doznal své proti-
právní jednání, za což mu byla uložena
bloková pokuta. Dále se případem bude
zabývat oddělení dokumentace pro po-
rušení zákona o pobytu cizinců na úze-
mí České republiky.

Cizinec chtěl falšovat
jazykovou zkoušku 
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Portugalský salát 
ze zelených paprik 
INGREDIENCE: 1 kg zelených paprik • 5 lžic olivového oleje • 2 lžíce vinného octa • sůl • drcený pepř

POSTUP: Papriky omyjte a utřete dosucha. Položte je na plech vylože-ný alobalem a v troubě vyhřáté na 220 °C je pečte asi 10 minut. Pak jeobraťte a pečte dál. Jakmile jim zčerná slupka a začnou se na ní tvořitpuchýře, plech vyjměte z trouby a papriky přikryjte utěrkou namočenouve studené vodě. Nechte asi 5 minut odpočinout a pak malým ostrýmnožíkem z paprik stáhněte slupku. Oloupané papriky rozpulte, zbavtese stopek a semeníků a pak je nakrájejte na tenké proužky. Vložte domisky, pokapejte olivovým olejem, vinným octem a zakryjte. V chladunechte hodinu odpočinout. Pak salát podle chuti osolte a opepřete.

Portugalské kuře
INGREDIENCE: 1 celé kuře 
• 4 nadrobno nakrájené chilli
papričky • 1 lžíce mleté papriky
• 2 lžičky sušené dobromysli 
• 2 lžičky soli • 1 lžíce hnědého
cukru • 125 ml citronové šťávy
• 2 lžíce olivového oleje

POSTUP: Nůžkami na drůbež rozstřihněte kuře po oboustranách páteře. Položte kuře kůží nahoru a rukou zmáčk-něte prsní kost. Smíchejte chilli, papriku, dobromysl, sůl,cukr, citronovou šťávu a olej. Nalijte na kuře, přikryjtea nechte v lednici marinovat přes noc. Pečte na roštuv troubě cca 1 hodinu. Občas potřete zbylou marinádou.
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Každoročně je to vrchol festivalové sezony, který doslova vytáhne do ulic obyvatele portugalské metro-pole i všechny turisty v Lisabonu. St. Anthony festival je ale také ukázkou temperamentu a přehlídkoutradičních pokrmů, hudby a kultury obecně. Největší lisabonská party roku začala 12. června a jakokaždý rok se slavilo až do dalšího dne. Proudem teklo červené víno i další tradiční nápoje, u stánkůmohli návštěvníci festivalu ochutnat vyhlášené opékané sardinky i další dobroty a v nazdobených uli-cích historických čtvrtí Alfama a Bica plných barevných světel zněla po celou party živá hudba. Pokudsi chcete i vy alespoň zčásti přiblížit okouzlující a vzrušující atmosféru St. Anthony festivalu, přinášímevám několik zajímavých receptů inspirovaných právě touto jedinečnou slavností pod širým nebem.    

ST. ANTHONY FESTIVAL 

Caldo verde – hustá bramborovápolévka s kapustou
INGREDIENCE: 250 g natrhaných listů kapusty • 450 g brambor • 1 malá klobása (chorizo) • 1 slepičí bujon • 3 stroužky česneku • 4 lžíce oli-vového oleje • 1 lžíce jablečného octa • špetka soli

POSTUP: Oloupejte brambory a nakrájejte cibuli. Roz-palte polovinu olivového oleje a na něm osmahnětedozlatova cibuli, poté přidejte nakrájené brambory, ješ-tě trochu osmahněte, přilijte vývar s česnekem, povař-te, dokud se brambory nezačnou rozpadat, pak rozmi-xujte. Mezitím omyjte listy kapusty, nasekejte je naproužky a spolu s nakrájenou klobásou je přidejtek polévce. Přiveďte k varu a přilijte druhou polovinu oli-vového oleje. Vařte, dokud kapusta nezměkne. Na zá-věr osolte, můžete dochutit i octem.

Plněné smetanové košíčky (Pastéis de Belém)
INGREDIENCE: 1 listové těsto 
• máslo na vymazání formiček
Náplň: 275 g cukru • 1/2 litru
mléka • 35 g hladké mouky 
• 1 lžička margarínu • 5 žloutků 
• 1 vejce • citron • skořice, sůl

POSTUP: Na oheň postavte mléko
s margarínem. Mezitím smíchejte mouku, cukr a sůl. Až mlékozačne vřít, přidejte za stálého míchání směs. Potom odstavtea nechte trochu vychladnout. Přidejte vajíčko a žloutky. Do-chuťte citronem, popřípadě vanilkou. Formičky naplňte vyvále-ným listovým těstem a vymažte máslem.  Směs nalejte do for-miček. Pečte na 220 °C cca 8 minut.  Ozdobte skořicí.

Bolinhos de Bacalhau INGREDIENCE: 1 filet sušené solené tresky Bacalhau •  2 dcl mléka •  2 bobkové listy • 1,5 kg brambor • hrst čerstvé petrželky • hrst čerstvé máty • šťáva ze 2 citronů • 2 vajíčka • 1 chilli paprička • sůl a čerstvý pepř • hladká mouka • slunečnicový olej

POSTUP: Filet tresky 48 hodin předem ponořte do studené vody. Po 12 hodinách filet obracejte. Odsolený filet povař-te ve vodě, do které přilejte mléko a přidejte bobkové listy. Vařte 15 minut. Předehřejte troubu na 190 °C. Bramborypovařte doměkka a poté rozmačkejte. Do velké mísy dejte rozmačkané brambory a naloupejte tresku po malýchkouscích. Přidejte nasekanou petrželku a mátu, citronovou šťávu, vejce, chilli, sůl a pepř. Pečlivě promíchejte. Poté na-bírejte do ruky zhruba jednu polévkovou lžíci hotového mixu a vytvarujte špičaté válečky. Pak je vyválejte v mouce. Dovelké pánve nalijte olej – zhruba do třetiny výšky pánve. Rozehřejte a fritujte dozlatova. Vyndejte a osušte na papí-rové utěrce. Servírujte lehce posolené čerstvě namletou solí a se čtvrtkami citronu.

RECEPTY
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SUDOKU

1 4 2
6 7 4

6 2 1
6 9 1

7 5 6
2 1 9

2 5 1
1 8 3

8 3 5

5 6 9 3 8
3 1 2

7 8
5 9 8

1 3 4
5

1 4 3
1 7

5 6

4
6 9 4 3 7

7 8
8 3 4

7 8 2 1
3 9 2
6 7

9 4 7 8 5
1

7 1
1 2 9

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

4 9 2 3
6 7 2

7 9

3 4
6 5

1 7 6 2
6 1

9 2 7
8 9

7 9 5
3 9 4

8 2

3 8 4
7 6

9 2 6
1 7 5

4 1 5
8 9 6

5 4 7
1 4

9 7 8

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



KŘÍŽOVKA

Správné řešení sudoku z čísla 5/2012

Správné řešení křížovky z čísla 5/2012: 
... dokud fungují, sotva si je uvědomujeme

V příštím čísle pro vás připravujeme soutěž
o 5 dárkových poukazů na přeměření na přístroji InBody R20
a 1 dárkový poukaz na sestavení výživového plánu + 2 hodiny
osobního tréninku. 

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

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

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

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

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

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

Orson Welles (1915 –1985);
americký režisér, scenárista a herec: „... (řešení v tajence)“
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