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22 Recepty
Bous a la Mar

Milí čtenáři,
už naši předkové říkali, že červenec nese
parna, krupobití a medovice, jest hojný na
bouřky a vichřice. Stejně jako v loňském ro-
ce, i letos si s námi počasí na začátku
prázdnin zahrálo hru na slepou bábu. Jen
nám nedalo dopředu pravidla, a tak mu ze-
mědělci, zahrádkáři, ale i my, kterým neče-
kaná bouřka a krupobití zkazily třeba výlet,
pěkně spíláme. Pokud si ale ještě vzpomí-
náte na povodně, které Budějovice zažily
před deseti lety, určitě nad letošními rozma-
ry počasí jen shovívavě mávnete rukou. 
A co vás čeká v červencovém čísle našeho
časopisu? O vzpomínky na dramatické oka-
mžiky z povodní se s námi podělil tehdejší
hejtman Jihočeské kraje Jan Zahradník, při-
nášíme také pravidelné zprávy z krajské
metropole, informace ze světa sportu i po-
zvánky na zajímavé kulturní akce. Vyrazit
můžete například na festival, který chce
roztančit náměstí Přemysla Otakara II. 28.
července se zde předvedou latinskoameričtí
tanečníci a hudebníci, vyrazit můžete také
na prohlídku města s paní Architekturou
a Vládcem času. Sportovní fanoušky určitě
potěší zpráva, že do Budvar arény zavítá
hokejový velkoklub z KHL – Astana, aby
změřil síly s hokejisty HC Mountfield. Na ji-
hu Čech máme ale také další výborné spor-
tovce – například racketlonistku Zuzanu
 Kubáňovou nebo mistry světa ve šprtci 
Miloslava Macha a Petra Honsu. Nevíte, co
to šprtec je? Tak čtěte, čtěte.

Příjemné prázdninové dny!

Editorial
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

150 klientů ze Senior domu na budějo-
vické Husově třídě stráví další týdny
v nejistotě. Objekt, ve kterém žijí, je na
prodej. Vlastník domu je totiž v konkurzu
a dluží miliardu korun. První dražba no-
vého majitele nepřinesla, a budova tak
zůstává pod vedením insolvenčního
správce Karla Touschka. Věřitelský výbor
rozhodne, zda znovu dražit a za kolik.
Další kolo by se mohlo uskutečnit v září.
Komplikací pro zájemce může být fakt,
že v současné době nikdo nezná přes-

nou hodnotu objektu. Znalecký posudek
hovoří o částce 330 milionů, reálná cena
ale bude pravděpodobně nižší. Při sta-
novení vyvolávací ceny v dražbě obecně
fungují dvě varianty. „Buď je cena vyso-
ká a postupně se snižuje. Druhou varian-
tou je nasazení nízké ceny a zájemci se
přehazují. Ve výsledku může být koneč-
ná suma vysoká, ale může se také stát,
že se objeví jediný kupec a objekt získá
pod cenou,“ uvedla Ivana Touschková
z IKT Insolvence. 

Nový majitel převezme kromě objektu ta-
ké smlouvy, které mají obyvatelé pode-
psané na dobu neurčitou. „Jestliže bu-
dou platit nájem, tak není možné, aby je
nový majitel vystěhoval. Jedině pokud
by jim zajistil náhradní bydlení ve stejné
kvalitě,“ řekl ředitel domova Jan Bulvas. 

V nájemní smlouvě ale nejsou uvedené
služby, které si senioři dříve zaplatili, na-
příklad 24hodinová zdravotní služba ne-
bo kulturní program. 

Rozkopané ulice, uzavírky, objížďky. Tak
bude až do podzimu vypadat centrum
města kolem Senovážného náměstí. Na
začátku července totiž odstartovala plá-
novaná oprava frekventované Žižkovy
třídy v úseku od Senovážného náměstí
po Čechovu ulici. Více než polovina linek
městských autobusů proto jezdí po ná-
hradní trase. Objížďka zkomplikuje také
trasu modrých linkových autobusů. 

„Uzavírka by měla trvat do půlky října,
pak tam bude nějaký omezený provoz.
Původně jsme předpokládali, že by se to
mohlo přes prázdniny stihnout, ale je
tam velmi složitá infrastruktura,“ uvedla
náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Se situací se musel vyrovnat také budě-
jovický Dopravní podnik. „Pro městskou
dopravu je Žižkova třída naprosto strate-
gická. Omezení se týkají 14 z celkového

počtu 23 linek. Město ale potřebuje ulici
opravit a my se tomu musíme přizpůso-
bit. Snažili jsme se na tuto nepříjemnou
situaci upozornit cestující včas a záro-
veň se jim omlouváme,“ řekl Radek Filip
z Dopravního podniku.

Během stavebních prací musí dělníci
kompletně vyměnit nynější kanalizaci,
vodovodní řad včetně přípojek i paro-
vodní potrubí. Až poté začne obnova
komunikace, chodníků a veřejného
osvětlení. Zároveň se dočká moderni-
zace také most přes Mlýnskou stoku.
Magistrát celou rekonstrukci zaplatí
s pomocí evropských dotací, přičemž
za stavební úpravy v ulici Čechova
v úseku Žižkova – Mlýnská stoka vydá
28,8 milionu korun. Na rekonstrukci Žiž-
kovy třídy od Čechovy ulice k Seno -
vážnému náměstí má připraveno dal-
ších 21,4 milionu korun.

Senior dům U Hvízdala stále nemá majitele

Rozsáhlá rekonstrukce 
Žižkovy třídy začala,

Náhradní trasa: Mánesova
Městská hromadná doprava nově
pojede po Mánesově ulici, kde bude
náhradní zastávka. Stejně tak modré
autobusy, které tudy jezdí na auto-
busové nádraží na střeše Mercury
centra.

Změny v MHD
Trasy linek 2, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21
a 39 zůstávají beze změny, ale linky 1,
3, 4, 9, 41, 53 a 59 jsou v úseku mezi
zastávkami Poliklinika Sever a Nádra-
ží obousměrně vedeny Rudolfovskou
třídou. Linky 5, 10, 12 a 13 jsou od-
kloněny Mánesovou třídou. Linka 6 je
mezi zastávkami Senovážné náměs-
tí – pošta a Nádraží vedena přes Se-
novážné náměstí, Lidickou a Máneso-
vu. Linky 16 a 19 jedou mezi
Nádražím a Senovážným náměstím
obousměrně Rudolfovskou třídou.

pozor na změny autobusových linek
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Více než 3 000 tun odpadu ročně vytřídí
obyvatelé Českých Budějovic. „Podle
kvalifikovaných odhadů se dá očekávat,
že v letošním roce to bude ještě větší
číslo. Napovídají tomu čísla za první po-
loletí roku 2011,“ uvedl primátor Juraj

Thoma.  „Na území Českých Budějovic
je nyní rozmístěno 1 165 nádob na sběr
vytříděného papíru, plastů a skla. Dalších
pětatřicet kontejnerů je určeno pro odlo-
žení drobných elektrozařízení. Občané
v centru města mají navíc možnost využít
pytlového sběru plastů,“ řekl primátor.

Kromě speciálních kontejnerů na papír,
plasty, sklo, nápojové kartony a v po-
slední době také upotřebené potravi-
nářské oleje obyvatelé rovněž stále
častěji využívají mobilní a stabilní sběr-

né dvory. „Od května funguje na sídliš-
tích Máj a Šumava zkušební provoz
sběru upotřebených potravinářských
olejů do speciálních nádob a první
 výsledky jsou uspokojivé,“ upřesňuje
Juraj Thoma.

V Českých Budějovicích se za rok 2008
vytřídilo celkem 2 698 tun papíru, plastů,
skla a nápojových kartonů. Následující
rok vzrostlo množství na 2 856 tun
a v roce 2010 byla dokonce překročena
hranice 3 000 tun.

Studenti se zájmem o dopravu se mo-
hou hlásit do nového bakalářského obo-
ru Technologie dopravy a přepravy. Ote-
vírá ho Vysoká škola technická
a ekonomická v Českých Budějovicích.
„Akreditaci jsme získali pro prezenční
i kombinované studium. Struktura oboru
nám umožňuje vytvářet vlastní speciali-
zace podle požadavků podniků přede-
vším z Jihočeského kraje,“ uvedl pově-
řený rektor Vysoké školy technické
a ekonomické Marek Vochozka. Škola

už vyhlásila přijímací řízení. Do prvního
ročníku v prezenčním i kombinovaném
studiu může nabrat 158 studentů. „Na
otevření nového oboru už netrpělivě če-
kali studenti i firmy, protože nic takového
tu nebylo,“ řekla prorektorka školy pro
studium Lenka Hrušková.

Škola připravovala dopravní obor dva ro-
ky. „Doprava je na jihu Čech aktuální té-
ma a vyučuje se tu i na středních ško-
lách. Pro nás jako polytechnickou školu

je důležité umět reagovat na potřeby re-
gionu. První bylo stavebnictví, teď do-
prava a věřím, že získáme i akreditaci
strojírenství,“ plánuje Vochozka.

Dalším krokem, který bude navazovat, je
příprava vlastního magisterského oboru.
V nejbližší době proto škola zahájí pří-
pravy pro jeho akreditaci. Letos také
personálně posílila řady akademiků dal-
šími docenty a profesory a zvyšuje tvůrčí
a projektovou činnost.

VŠTE rozšířila nabídku svých oborů,
další je Technologie dopravy a přepravy

Třídění odpadu
v krajském městě se daří
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Kapří filety, hranolky, kaviár z jesetera i rybí saláty si nyní mů-
žete koupit v novém obchodu, který provozuje Fakulta rybář-
ství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích. Prodejní místo najdete u Ústavu akvakultury na Husově
třídě. Stánek bude otevřený každý čtvrtek od 9 do 17 hodin.
Od září pak navíc také v úterý. Živé ryby lidé dostanou i na Vá-
noce nebo Velikonoce. 

„V nabídce budeme pravidelně mít chlazené a mražené kapry
a pstruhy. Na objednávku budou štiky a candáti z našich rybníků.
Zájemci u nás seženou také uzené ryby nebo speciality jako rybí
tatarák a kaviár z jesetera,“ slíbil ředitel Ústavu akvakultury Pavel
Vejsada.

Vysokých cen se nakupující bát nemusí. „Jeden kilogram marino-
vaných kapřích hranolků vyjde na 230 korun. Cena kapra se bu-
de pohybovat podle aktuální ceny na trhu, zhruba od 70 do 80
korun za kilo,“ uvedl vedoucí prodejny Eduard Levý.

V nejbližších dnech fakulta spustí webové stránky www.rybypro-
zdravi.cz, kde si lidé budou moci ryby objednat. Větší množství
dovezou zaměstnanci přímo zákazníkovi. 

To se snaží žákům speciálních škol zpro-
středkovat tranzitní program Městské
charity České Budějovice. Projekt pří-
pravy a podpory žáků se speciálními po-
třebami, který běží již od roku 2008, po-
mohl v přechodu ze školy do dalšího
života již 36 žákům s mentálním nebo
kombinovaným postižením. 

„Program probíhá v době, kdy žáci plní
povinnou školní docházku. V rámci prak-
tické výuky jim zajistíme praxi na vytipo-
vaných pracovištích. Vybíráme je s ohle-
dem na jejich schopnosti, možnosti, ale
i osobní zájem a přání,“ říká terénní soci-
ální pracovnice Městské charity Andrea
Vitošová. Praxe umožní uživatelům pro-
cvičovat si běžné denní a pracovní úko-
ny, naučí se pracovat v týmu, komuniko-
vat s nadřízeným i spolupracovníky.
Náplní jejich práce jsou drobné úkony ja-

ko zametání, vytírání nebo razítkování
formulářů či paragonů. 

Šanci pracovat žáci dostali díky dotaci
města, přispěli ale i soukromí dárci – Glo-
bus, Nadace OKD, věcné dary věnovala
například firma Elektro Voráček. Svou pra-
xi vykonávají ve svazu skautů a skautek
ČR Junák, na vysokoškolské koleji K4 ne-
bo v Elektru Voráček a U Helmichů. Pro-
gram je ukončen závěrečnými zkouškami.
Při praktické zkoušce, která probíhá přímo
na pracovišti, ukáže žák získané praktické
dovednosti, ústní část zkoušky se pak ko-
ná ve škole. Otázky, které si během závě-
rečné zkoušky žáci losují, probírají během
praxí s pracovním asistentem, který je na
zkoušku připravuje. Na správnost zkoušek
dohlíží komise složená z třídní učitelky žá-
ků, ředitelky školy, koordinátora Tranzitní-
ho programu a nezávislé osoby.

PRO ČERSTVÉ RYBY
i různé speciality zajděte do nového obchodu

Fakulty rybářství a ochrany vod 

Vytvoření pracovních návyků
a představa o možnostech práce
po ukončení školní docházky
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Soud minulý týden zprostil obžaloby bý-
valého ředitele Úřadu regionální rady re-
gionu soudržnosti Jihozápad Jiřího Trnku
a jeho bývalého podřízeného Martina
Půlpytla. Před pražským soudem stáli
kvůli údajným machinacím s dotacemi
v Jihočeském a Plzeňském kraji. Trnka
a Půlpytel se měli zpovídat ze tří tres t -
ných činů: z pokusu o pletichy při veřej-
né soutěži, zneužívání pravomoci veřej-
ného činitele a poškozování finančních
zájmů Evropských společenství. V přípa-
dě uznání viny jim hrozilo až 12leté věze-
ní. Rozsudek je zatím nepravomocný,
státní zástupkyně Darja Dunajová se na
místě odvolala, a případem se tak ještě
bude zabývat Vrchní soud v Praze. Ne-
zákonné ovlivňování toho, komu mají do-
tace připadnout, mělo podle obžaloby
probíhat v rámci páté výzvy Regionálního
operačního programu (ROP) Jihozápad.
Ta byla vyhlášena v březnu 2009 a čerpat

se během mí mělo více než 3,7 miliardy
korun. Trnka s Půlpytlem údajně zasaho-
vali do schvalování a hodnocení jednotli-
vých projektů a žádostí o dotace, tak aby
projekty z Plzeňského a Jihočeského kra-
je dostaly srovnatelné množství peněz.
Tím chtěli údajně zajistit podporu zástup-
ců Plzeňského kraje pro seznam vybra-
ných projektů při konečném schvalování.

Trnka s Půlpytlem koncem března svou
vinu popřeli. Před soudem vypověděli, že
se snažili prosazovat objektivní hodno-
cení bez ohledu na tlaky shora i zdola,
jak ze strany politiků, tak od předklada-
telů projektů. Po obsáhlém dokazování
jim trestní senát Městského soudu v Pra-
ze dal za pravdu.  Předseda senátu Ale-
xandr Sotolář uvedl, že k žádnému trest -
nému činu nedošlo, obžaloba totiž jen
výjimečně pracovala s konkrétními fakty.
Trnka s Půlpytlem sami projekty nehod-

notili ani neschvalovali. Obžaloba nepři-
nesla fakta o jejich pochybení, ani  údaje
o tom, kdo a jakým způsobem měl být
zvýhodňován a komu naopak mělo být
ublíženo. U čtyř projektů se sice hodno-
cení dodatečně měnilo – nové přehodno-
cení celé páté výzvy ROP ale ukázalo, že
tato takzvaná objektivizace byla v pořád-
ku: šlo vlastně jen o odstranění chyb ply-
noucích z různého pojímání hodnoticích
kritérií jednotlivými posuzovateli. Nové
hodnocení celé páté výzvy totiž přineslo
stejný výsledek jako ona objektivizace.

Ani jedna ze stran sporu verdikt nijak ne-
komentovala. „Počkám si na písemné
vyhotovení rozsudku,“ řekl pouze Trnka.
Pokud by odvolací senát původní výrok
nezměnil a ten nabyl právní moci, zřejmě
by mohl žádat odškodnění. Kvůli trestní-
mu stíhání totiž přišel o práci – a dokon-
ce pobýval ve vazbě.

Bývalý šéf ROPu Jiří Trnka
a jeho podřízený Martin Půlpytel
jsou podle soudu bez viny

vyhrálo novou 
učebnu fyziky
Dlouhé hodiny příprav na Matematickou a Fyzikální olympi-
ádu se studentům a pedagogům českobudějovického Gym-
názia Jírovcova vyplatily. Vyhráli totiž 200 tisíc korun na no-
vou fyzikální učebnu v soutěži, kterou vyhlásila Skupina ČEZ
pro školy zapojené do krajských kol olympiád. 

Od nového školního roku čekají studenty i pedagogy Gym-
názia Jírovcova v Českých Budějovicích ještě zajímavější
hodiny fyziky. Fyzikální laboratoř nabídne více možností, jak
připravovat pro studenty atraktivní pokusy s využitím moder-
ních technologií, počítačových výukových programů a mo-
derních pomůcek. „Propojení s výpočetní technikou nám
umožní provádět experimenty, které jinak nelze snadno změ-
řit, například z radioaktivity,“ vyzdvihuje přednosti nové vý-
uky Radek Trča, který na gymnáziu fyziku vyučuje, a dodá-
vá: „Navíc studenti umí pracovat s počítači a baví je to.“
Specializovaná třída se dočká také obměny nábytku. 

O novou učebnu se ucházelo 58 základních a středních škol
a mezi 15 nejlepšími nakonec rozhodoval los. Studenti jiho-
českého gymnázia jsou dlouhodobě velice úspěšní v mate-
matických a fyzikálních olympiádách, letos se do krajských
kol dostalo 37 z nich a ti nejúspěšnější reprezentovali školu
v celostátních kolech.  

Gymnázium Jírovcova
inzerce
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Podniková prodejna

  

  

 České Budějovice

Dr. Stejskala 9

tel.: 386 358 068

Nejv tší sv tový výrobce Nejv tší sv tový výrobce 
eského granátového eského granátového 

šperku.šperku.
Záruka kvality a pravosti Záruka kvality a pravosti 

doložena certifikátem.doložena certifikátem.

- ZLATO -- ZLATO -
- ST ÍBRO -- ST ÍBRO -

- ESKÉ GRANÁTY -- ESKÉ GRANÁTY -

Výkup zlataVýkup zlata

Konec starostí s dojížděním do krajské-
ho města a problémům s umístěním dětí
do školek znamená otevření mateřinky
v Hlincově Hoře u Českých Budějovic.
V nově vybudovaném víceúčelovém zaří-

zení na návsi bude kromě kan-
celáře obecního úřadu také

třída pro 15 předškoláků.
Na školku se mohou
místní těšit do roka.
„Chystali jsme se na to

několik let a jsme rádi, že se to konečně
podařilo. Stále se u nás totiž staví nové
domy, narůstá počet obyvatel, a tak je
školka opravdu potřebná,“ komentoval
situaci starosta Karel Fousek.

Budova vyroste na návsi ve staré části
Hlincové Hory. Volba místa byla podle
starosty jednoznačná. „Stojí tam pouze
stará hasičská zbrojnice, která je neudr-
žovaná a už se nedá k ničemu využít. Po-
zemek navíc patří obci, takže není žádný
problém s jeho zastavěním,“ vysvětlil.
Pokud vše půjde podle plánů, mohla by
být školka hotová už za devět měsíců.
Nejzazší termín pro dokončení je jeden
rok. V září 2013 by tak do školky mohly
nastoupit děti. Místní lidé to jednoznačně
vítají. „Jsem za to moc rád, protože jsme
letos v žádném jiném městě neuspěli se
žádostí o školku pro naši tříletou dceru.
To je velký problém, protože teď kvůli to-
mu nemá kamarády a chybí jí sociální
kontakt,“ reagoval Jan Verboon.

Obyvatelům Temelína a okolních obcí
slouží od července nový sportovní areál.
Jeho výstavba vyšla na 21 milionů ko-
run. Dlouho plánovanou investiční akci
mohli Temelínští realizovat díky zdrojům
získaným na základě rámcové desetile-
té smlouvy se společností ČEZ, vlastní-
kem a provozovatelem jaderné elektrár-
ny Temelín.

„Takzvaná rámcová smlouva o spolupráci
nám garantuje příjmy ve výši 10 milionů
korun ročně. Tyto finanční prostředky vy-
užíváme zejména ke zlepšení infrastruk-
tury a k modernizaci obce. V zastupitel-
stvu jsme rozhodli, že za takto ušetřené
peníze z rozpočtu zrealizujeme v letech
2011 až 2012 připravenou rekonstrukci
a rozšíření sportovního areálu,“ uvedl sta-
rosta Temelína Petr Macháček.

Za už výše zmíněných 21 milionů korun
vzniklo v Temelíně hlavní fotbalové hřiš-
tě s automatickým závlahovým systé-
mem, tréninkové hřiště, tribuna se záze-

mím včetně čtyř moderních šaten, teni-
sový kurt s umělým povrchem, dětské
hřiště, parkoviště pro šedesát aut i vy-
datný vrt pro vodu potřebnou na umělé
zavlažování celého areálu. Výstavba no-
vého moderního sportoviště je podle
starosty součástí projektu, který do Te-
melína přiláká mladé rodiny. V Temelíně
a Záluží bude brzy k dispozici zhruba

padesát stavebních parcel pro rodinné
domky. Už nyní je o ně obrovský zájem.
„Míří k nám mladé rodiny a my víme, že
jim budeme muset nabídnout dostatek
prostoru a zázemí pro volnočasové akti-
vity. I proto by v tomto směru neměl být
fotbalový areál poslední investicí do ob-
lasti rozvoje sportu a kultury,“ pozna-
menal Macháček.

Na Hlincové Hoře
otevřou školku

Obyvatelé Temelína
získali nový sportovní areál
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Prevence nabývá významu zejména v let-
ních měsících. Ačkoliv myšlenky na zdraví
jdou v tomto období stranou a většina
z nás má plnou hlavu prázdninové relaxa-
ce a zábavy, právě v době dovolených
nám hrozí celá řada rizikových faktorů.
Mnoho lidí odjíždí na dovolenou, i když se
necítí po zdravotní stránce úplně v pořád-
ku, své potíže přičítají přepracování a věří,
že změna prostředí a odpočinek vše vylé-
čí. To je podle odborníků velký omyl. Dlou-
hé přesuny dopravními prostředky, pobyt
v prostředí, na které náš organismus není
zvyklý, odlišný jídelníček, zvýšená fyzická
námaha – to všechno jsou okolnosti, které
se mohou stát startovacími mechanismy
pro mnoho skrytých chorob a zdravotních
problémů. První pomoc navíc bývá ve vět-
šině turistických destinací značně kompli-
kovaná, což je dáno jazykovou bariérou,
dostupností lékařské péče nebo možnost-
mi pacientova zdravotního pojištění. Od-
borníci proto doporučují informovat se
o svém zdravotním stavu s dostatečným
předstihem před odjezdem na dovolenou
nebo podstoupit zdravotní prohlídku co
nejdříve po návratu z cest.

Možností, jak zjistit přehled o svém zdra-
votním stavu, je návštěva unikátního po-
radenského centra, které působí v Če-
ských Budějovicích. Klientům nabízí
kvalitní, neobtěžující a komplexní ana-
lýzu zdravotního stavu a poradenství
lékařů v oblasti zdravotní prevence.
Metodu neinvazivní diagnostiky krve vy-
vinuli vědci pro potřeby sledování kos-
monautů při dlouhodobém pobytu ve
vesmíru. S její pomocí lze zjistit krevní
obraz, stav vnitřních orgánů – stav srdce,
velkého a malého krevního oběhu, funkč-
ní hodnoty plic, funkční parametry jater
a ledvin, poměry průtoků krve v životně
důležitých orgánech. Současně dokáže
předejít řadě nemocí, mozkovým nebo
srdečním příhodám. To vše bez jediné
kapky krve. Analýza je proto vhodná ne -
jen pro ty, kteří se bojí klasických odběrů.
Pro ženy je určeno vyšetření pomocí elek-
troimpedančního mamografu – MEIK.
Jeho předností je absolutní bezpečnost,
protože nevyzařuje žádné rentgenové
paprsky. Díky tomu může žena podstou-
pit toto vyšetření v krátkých časových in-
tervalech, aniž by jakkoli zatěžovala svůj
organismus. Přístroj pracuje na principu
elektrické vodivosti, je známo, že zdravá
tkáň je méně vodivá a nemocná má vodi-
vost zvýšenou. Vyšetření není omezeno
věkem, umožňuje tak prevenci i mladým
dívkám a je vhodné také pro těhotné
a kojící ženy. Navíc je velmi šetrné a na-

prosto bezbolestné, proto ho ocení i kli-
entky s prsními implantáty.
Součástí nabídky je doplňkové vyšetření
3D kardiovizorem, které ukáže jak kla-
sickou křivku EKG, tak srdce v barev-
ném spektru. Lékař tedy ihned vidí, kde
je případný problém. Zejména zda je
průtok krve srdcem v pořádku a zda je
rytmus práce srdce v normě, což je
vlastně prevence arytmie. Přístroj také
zjistí, jestli je srdce správně prokrvováno
a okysličováno. Jinými slovy toto zaříze-
ní popíše kompletní stav srdce a od-
halí riziko infarktu.
K návštěvě centra nepotřebujete dopo-
ručení lékaře. Zdravotní pojišťovny tyto
služby nehradí.
Centra zdravotní prevence QMI nalezne-
te v Praze, Plzni a Českých Budějovi-
cích. Klienti těchto center oceňují přede-
vším pozornost, ochotu a vnímavý
přístup, kterého se jim dostává. Dalšími
přednostmi jsou příjemné prostředí a ob-
jednání na předem určený termín.

Využijte nyní letní nabídku 
zvýhodněných balíčků služeb. 
QMI Centrum prevence, s.r.o.
Areál Polikliniky Jih (1. patro), Matice
školské 1786/17, České Budějovice

Objednávky na tel. 606 091 978.
Dotazy na e-mailu info@plzen.qmi.cz.
www.qmi.cz

Dopřejte si kvalitní a rychlou prevenci bez bolesti.

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

Nabízíme kvalitní, komplexní a komfortní diagnostiku Vašeho zdravotního stavu.
Naše preventivní vyšetření jsou neinvazivní, bezbolestná, rychlá, a přesto komplexní.

V současnosti nabízíme tyto služby preventivní diagnostiky:
 komplexní analýza zdravotního stavu a poradentství lékařů v oblasti prevence
 vyšetření stavu srdečního svalu 3D kardiovizorem
 screening prsní žlázy elektroimpedančním mamografem MEIK

Pokud nejste spokojeni s informacemi, které Vám poskytuje běžná preventivní prohlídka
u lékaře, vězte, že je možné získat komplexní obraz svého zdravotního stavu během 
jediného vyšetření.

Naším cílem je nabídnout komplexní preventivní péči, která zahrnuje vyšetření pomocí moderní technolo-
gie, erudovanou konzultaci výsledků, zdravotní poradenství a pomoc při zajištění další diagnostiky či péče.

Prověřte si před cestou na dovolenou

svůj zdravotní stav!

inzerce

PROFIL
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Jste filmový fanoušek?
Mám rád především české filmy. Do Varů
jsme se ale těšili spíše na ty, které se
běžně do kin nedostanou. Během naší
návštěvy jsme jich nakonec zhlédli se-
dm, z toho tři české. 

Který film se Vám 
na festivalu líbil nejvíce?
Nejlepší byl podle mne maďarský film
Drazí ztracení přátelé. Věnuje se osu-
dům člověka, který byl za totality sledo-
ván a byly na něj vytvářeny složky. Když
potom byly po revoluci tyto složky od-
tajněné, zjistil, že na něj tehdy donášel
jeho nejlepší přítel. Film rozkrýval osudy
obou hlavních hrdinů, jak se s odhale-
nou pravdou smiřují. Oceňuji především
to podání tématu, které nevyznívalo
úplně jednoznačně, nebylo to černobílé.
Líbilo se mi, že postavy nedostaly jas-
nou nálepku. Jednu z hlavních rolí ztvár-
nil maďarský herec György Cserhalmi,
kterého si lidé určitě pamatují jako Jozu
z filmu Želary, kde hrál manžela Ani Gei -
slerové. Opět podal velmi zajímavý he-
recký výkon. Byl tam i osobně, takže to
byl opravdu zážitek.

Jaké máte další plány 
na prázdniny?
Léto bude víceméně pracovní, rodinnou
dovolenou už máme za sebou. Na konci
června jsem odešel z funkce vedoucího
odboru na kraji, abych předešel možné-
mu střetu zájmů, protože na podzim kan-
diduji do krajského zastupitelstva za
ODS. Tak se teď vracím opět po čtyřech
letech k podnikání a dávám si všechno
dohromady. Zbývající volný čas chci trá-
vit s rodinou, protože mám dvě malé dě-
ti, kterým se rád věnuji. No a koncem lé-
ta začne volební kampaň…

V politice zatím nejste 
příliš dlouho, jak vypadaly
Vaše začátky?
Začal jsem v komunální politice v roce
2006, kdy jsem byl členem kontrolního
výboru budějovického zastupitelstva
a také členem sportovní komise a fi-
nančního výboru. Snažil jsem se využít
to, co jsem studoval a co mě zajímá. Fi-

nancím jsem se věnoval již na vysoké
škole. Čísla mě prostě baví. A mám rád
pořádek. Také jsem vždy sportoval a re-
kreačně sportuji dodnes, tak proto jsem
zvolil také sportovní komisi. Na funkci
zastupitele jsem v roce 2010 musel re-
zignovat z důvodu neslučitelnosti s mou
pozicí vedoucího odboru na krajském
úřadu.

Proč jste se vůbec 
rozhodl jít do politiky
Nemůžu říct, že bych se rozhodl „jít do
politiky,“ ale zajímal jsem se obecně
o dění kolem sebe a z toho vyplynulo, že
jsem chtěl věci nějak ovlivňovat, ne jen
na ně nadávat, jak bývá v Česku zvy-
kem. V naší zemi je stále co zlepšovat.
Bohužel musím říct, že když vidím, co se
dnes ve veřejném životě děje, nabízí se
k nápravě ještě více věcí, než když jsem
do politiky vstupoval. 

Myslíte, že se Vám to daří?
To by asi měli posoudit jiní…

Zeptám se tedy jinak. 
Máte ze svého působení
dobrý pocit? 
Nelitujete, že jste se do
takového boje pustil?
Ne, určitě nelituji. Považuji za velice dů-
ležité mít přístup k informacím a mož-
nost se vyjádřit. Když máte jasné názory,
riskujete, že s vámi někdo nebude sou-
hlasit. Jsem ale přesvědčen, že lidé přes
všechnu kritiku nakonec respektují ty,
kteří mají svůj názor a ten prosazují. Po-
kud přispěji ke změně, mám pak dobrý
pocit.

Více než tři roky jste působil
na kraji jako vedoucí Odboru
evropských záležitostí. 
Jaké zkušenosti si odtud
odnášíte?
Snažil jsem se pomoci realizaci konkrét-
ních projektů. Jedním z nich byl projekt
dopravního propojení severu a jihu Evropy
s názvem SONORA. Byl to největší stře-
doevropský projekt v letech  2007–2013
v celkové výši 7 mil. eur a bylo do něho
zapojeno 6 zemí – Německo, Polsko, ČR,

Rakousko, Slovinsko a Itálie. Protože
všechny dopravní stavby vedoucí přes Ji-
hočeský kraj mají povahu severojižního
propojení, byl pro nás tento projekt velmi
důležitý. Zatímco zejména naši rakouští
kolegové dávali přednost „chlebíčkovým
posezením“, my jsme se snažili, aby vý-
sledkem projektu byla vždy nějaká kon-
krétní užitečná stavba. Tak jsme prosadili
modernizaci silnice mezi Českými Veleni-
cemi a Gmündem nebo opravu hraničního
přechodu ve Strážném, který byl opravdu
ve velmi špatném stavu.

Denně jste řešil čerpání
peněz z evropských fondů.
Jaký je vůbec Váš názor 
na problematiku evropských
peněz i obecný význam
a přínos Unie?
Mám dojem, že Brusel je odtržen od
každodenní reality více, než je zdrávo.
Bruselští úředníci mají o životě lidí v EU
svou zvláštní představu, která se liší od
toho, jak „obyčejní Evropané“ chtějí žít.
EU se stále více snaží, aby z jejích fondů
byly hrazeny tzv. měkké, tj. neinvestiční
projekty, jako je vzdělávání, věda či vý-
zkum. To ale pro nás není klíčové. My
potřebujeme evropské prostředky použít
především na reálné investice, obzvláště
do dopravy. Pokud už do Evropy musí-
me posílat české daně, nechceme je
„projíst“ ve studiích, ale chceme z nich
vybudovat trvalé hodnoty na mnoho let
dopředu.

Při diskusích o evropských
prostředcích zaznívají názory,
že evropské peníze máme
k dispozici, ale neumíme je
čerpat, požádat si o ně. Je to
opravdu naše chyba? 
Ne, tak to určitě není. Doplácíme právě
na dělení na měkké a tvrdé projekty a ta-
ké na změny postojů samotné EU. Typic-
kým příkladem je projekt budějovického
letiště, které vzhledem k naší nedosta-
tečné dopravní infrastruktuře má velký
smysl. Nejprve EU podporovala projekt
rozvoje regionálních letišť. Udělali jsme
nezbytné studie a v momentě, kdy jsme
připravili žádost a splnili všechny nezbyt-

Petra Maroše jsme na začátku července zastihli v jeho kanceláři. Právě se snažil pro-
kousat stohem dokumentů, které se hromadily na stole. „Dávám dohromady papíry, ne-
dávno jsem se vrátil k podnikání a čeká na mě spousta práce,“ vysvětluje bývalý ve-
doucí Odboru evropských záležitostí Jihočeského kraje. Do papírování se ale vrhl
příjemně naladěný. „Momentálně jsem ještě plný dojmů z filmového festivalu v Karlo-
vých Varech. Jezdíme se ženou na festival každoročně, ale letos poprvé jsme tam byli
na více než jeden den, takže jsme nasávali atmosféru a příjemně si tam odpočinuli.
Moc se nám tam líbilo,“ vzpomíná Maroš.
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né podmínky, tak nám Evropská komise
sdělila, že nedoporučuje financování pro-
jektu ani dotaci ve výši necelé 
0,5 mld. korun. Uzpůsobením budějovic-
kého letiště pro veřejnou mezinárodní do-
pravu by vznikla silná konkurence linec-
kému letišti Blue Danube. A asi je jen
shoda okolností, že eurokomisař pro regi-
onální rozvoj EU Johannes Hahn pochází
právě z Lince. Přesto chceme letiště do-
budovat. Kraj proto dnes hledá investora
místo dotací.  Na příkladu letiště se uka-
zuje, že EU není spasitel, a že pokud le-
tiště chceme, musíme se spolehnout na
vlastní síly a vybudovat je sami.

Z Vašeho pohledu 
– který projekt považujete 
za nejúspěšnější?
Byly to bezesporu investice do jihočes -
kých nemocnic, ze kterých se stala
špičková zařízení sloužící občanům. 
Díky evropským dotacím se podařilo
například vybudovat úplně nové dětské
oddělení Nemocnice v Českých Budě-
jovicích. Nemocnice také byly dovyba-
veny přístrojovou technikou a renovo-
valy se i budovy, třeba díky projektům
zateplení. Navíc v řádu stovek milionů
korun přispívá jihočeským nemocnicím
také kraj. Ukázalo se, že i přes politicky
motivované strašení levice z údajné
„privatizace nemocnic“ před minulými
krajskými volbami byla transformace
nemocnic na akciové společnosti
správným krokem. Nemocnice jsou ny-
ní také v mnohem lepším postavení při
vyjednávání s pojišťovnami. Navíc do-
chází k úsporám při nákupu techniky,
zdravotnického materiálu a služeb.
Částečně k tomu tedy přispěly i evrop-
ské fondy. 

A nějaký opačný příklad?
Bohužel to byl operační program Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost, do ně-

hož šly prostředky z evropského sociál-
ního fondu. Šlo opět o měkké projekty,
které bylo možno použít pouze na semi-
náře a vzdělávání, v nejlepším případě
na investice do počítačových učeben ve
školách. Ironií je, že bychom potřebovali
podpořit zaměstnanost v hospodářsky
slabých oblastech kraje a takové pro-
středky by se nám velmi hodily na gran-
tové programy pro podnikatele, kteří vy-
tvoří nová pracovní místa. Opět se musel
chopit iniciativy kraj a po několikáté vy-
pisuje podpůrné granty pro malé firmy
z hospodářsky slabých oblastí. Předloni
jsme takto podpořili 22 firem, vloni 20
a letos počítáme s tím, že grant dostane
obdobný počet firem. 

Proč jste vůbec z krajského
úřadu odešel?
Odešel jsem, neboť jsem se rozhodl kan-
didovat za ODS v nadcházejících kraj-
ských volbách. 
Funkce úředníka na krajském úřadu je
neslučitelná s členstvím v krajském za-
stupitelstvu. A považoval jsem za nefér
hrát hru na obě strany, a tak jsem učinil
toto rozhodnutí již nyní. Ale tento přístup
bohužel není norma. Vím minimálně
o dvou lidech, kteří budou kandidovat
z pozice krajských úředníků. V jejich pří-
padě je to o to pikantnější, že berou vý-
platu od těch, kterým jako úředníci slouží
a zároveň je kritizují. Ale pokud na pod-
zim ve volbách neuspějí, rádi si svá teplá
úřednická místa ponechají. To je přeci
hloupé. To bych nechtěl. 

Jakým tématům se budete ve
volební kampani věnovat?
Pro občany jižních Čech je dnes nejdůle-
žitější dopravní dostupnost a zaměstna-
nost. Chceme se zaměřit právě na vytvo-
ření nových pracovních míst, protože je
to jediný způsob, jak se bránit krizi
a chránit naše občany. Jsem přesvěd-
čen, že nikdo ze zahraničí nám nepomů-
že a každý stát se bude bohužel starat
sám o sebe. Všichni cítíme, že politika se
musí v naší zemi změnit. Podle mého by
však lidé měli vsadit na ty, kteří se
osvědčili a kteří prokázali, že mají vý-
sledky, které lidem již dnes pomáhají.
Věřit na spasitele, kteří obrazně řečeno
„spadli z nebe“, může být velmi neuvá-
žené. Vidíme to na TOP 09, která si dala
do štítu bojovat s korupcí. Když ale poli-
cie šetří únik peněz ve stamilionových
částkách v případě jejich ministryně, tak
předseda Karel Schwarzenberg, který
měl být zárukou krystalické čistoty 
TOP 09, řekne, že ve všech státech jsou
zbrojní zakázky využívány k financování
stran a že vždycky tam je nějaká „vata“,

protože na tom chce někdo vydělávat,
aby vládní strany něco dostaly. To je té-
měř doslovná citace z jeho červencové-
ho rozhovoru v Hospodářských novi-
nách. Co teď s tím, voliči…? Podobná
pachuť je dnes v Budějovicích z primáto-
ra Juraje Thomy, který vzbudil velká oče-
kávání, ale s týmem politických laiků ne-
ní schopen řešit praktické otázky chodu
města. Na to doplácejí všichni občané
Budějovic. 

Co tedy ODS nabízí?
Myslím si, že kraj potřebuje ve svém čele
osobnost. Když byl hejtmanem Dr. Za-
hradník a vláda vyškrtla dálnici D3 ze se-
znamu priorit, tak bez jakékoli formální
pravomoci inicioval založení sdružení na
podporu výstavby této dálnice a znovu ji
mezi priority prosadil. Takový přístup
dnes chybí. Proto ODS navrhla na hejt-
mana senátora Tomáše Jirsu. Jako sta-
rosta ukázal, jak umí spravovat a rozvíjet
městečko, které je výstavní skříní jižních
Čech. Každý se může dojet na Hlubokou
podívat a zeptat se lidí, jak se jim tam ži-
je. Navíc se nebál vstoupit do konfliktu
s kontroverzním sdružením Hnutí Duha,
které brání kůrovce místo šumavských
lesů. Tomáš Jirsa založil občanské sdru-
žení „Zachraňme Šumavu“, a zastal se
tak starostů pošumavských obcí, kteří
potřebují pro své obce projekty, které by
přilákaly turisty a přinesly pracovní příle-
žitosti. Z mého pohledu je Tomáš Jirsa
sázka na jistotu.

Fotbal, svůj oblíbený 
sport, jste jste zapojil 
i do kampaně...
Svádí k tomu fakt, že na naší kandidátce
máme Karla Poborského. Ale je to trochu
jinak. Na našem nominačním sněmu měl
Karel Poborský výbornou kandidátskou
řeč, které vzbudila spontánní aplaus. Ře-
kl, že žil v několika zemích Evropy a do-
káže posoudit tamní poměry. A že se vě-
domě rozhodl, že chce žít tady, na jihu
Čech. Má tu práci a rodinu. A že tu po-
tkal lidi, kterým jde o to, aby se zde něco
vybudovalo. Že nechce být žádným
maskotem, že chce kandidovat na voli-
telném místě a skutečně být krajským
zastupitelem, který bude do věcí mluvit.
Nápad na naše „fotbálky“ vznikl během
evropského šampionátu, kdy jsme se
bavili, že chceme dát lidem najevo, že
jsme normální lidi. Chceme odehrát
v každém okrese jeden zápas a cíleně
jdeme do menších obcí, na které se čas-
to zapomíná. Určitě to bude pro kluky
a jejich tatínky zážitek zahrát si s Karlem
Poborským. Reakce místních na tento
nápad jsou velmi přátelské.
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Původně jsem chtěl zahájit svoje vzpomí-
nání přehledem statistických údajů o nej-
větší povodni, která naši zem postihla za
posledních 500 let. Myslím ale, že s od-
stupem deseti let by se jednalo o přehled
nezáživných čísel. Tak na úvod jen jeden
údaj, který mne stále fascinuje. Za necelé
tři dny mezi 6. a 8. srpnem napršelo tolik
vody, kolik činí rekordní měsíční úhrn srá-
žek od roku 1880, kdy jsou tyto úhrny
zaznamenávány. A to se opakovalo ještě
jednou, mezi 11. a 12. srpnem. 

Moje první vzpomínka je na středeční
pozdní večer 7. srpna, kdy jsem se jel po-
dívat k mostu do Roudného, jak vypadá
Malše, a mé obavy začaly narůstat.
A opravdu, krátce po půlnoci zazvonil te-
lefon. Volal tehdejší ředitel hasičského zá-
chranného sboru Josef Blažek a žádal
o souhlas s vyhlášením evakuace obyva-
tel z obcí na toku řeky Malše pod Římov-
skou přehradou. Odjel jsem do krajského
úřadu a zahájili jsme činnost povodňové
komise a krizového štábu. Ještě z domo-
va jsem zavolal krajskému veliteli armády
a požádal jej, aby poskytl těžká armádní
auta na pomoc při noční evakuaci obča-
nů. Dodnes obdivuji a oceňuji jeho odva-
hu a rozhodnost, se kterou okamžitě, bez
jakékoli konzultace s nadřízenými, žáda-
ná auta a jejich posádky uvolnil. 

Po první povodňové vlně se situace
zklidnila, ale jeden z členů povodňové

komise, starý vodohospodář, nás varoval
přirovnáním, že povodeň je dvouhrbý vel-
bloud. A opravdu, 12. srpna přišla druhá
vlna a byla ještě horší než ta první. V pa-
měti mi utkvěly dva intenzivní zážitky. 

Srdce se mi sevřelo, když jsme 13. srp-
na časně ráno, po čtvrté hodině, dostali
zprávu, že na Blatensku se protrhly hrá-
ze soustavy rybníků a voda z nich zapla-
vila celé území obydlené lidmi. První
zprávy byly děsivé, ale nakonec jsme si
mohli oddechnout. Stále však lituji jeden
lidský život, který vyhasl v obci Metly, le-
žící těsně pod hrází rybníka, která se
protrhla jako jedna z prvních. Dodnes
mám před očima obraz zkázy, když jsem
tuto obec krátce po povodni navštívil. 

13. srpna odpoledne jsme dostali zprá-
vu, že došlo k protržení hráze Nové řeky
a všechna voda z pískoven na horním
toku Lužnice se valí do Rožmberka. Hráz
tohoto Krčínova vodního díla byla podro-
bena největší zkoušce ve své historii.
Zadržela desetkrát více vody, než je nor-
mální stav, a její hladina dosáhla dvojná-
sobné výše. Opravdový strach jsem po-
cítil, když jsme dostali zprávu, že se na
hrázi objevily trhliny a na její spodní hra-
ně začíná prosakovat voda. Vyhlásil
jsem tenkrát evakuaci obyvatel obcí pod
hrází Rožmberka a několik dní jsme se
za svítání scházeli na hrázi a kontrolovali
stav prasklin na hrázi. Hráz vydržela a já
jsem blahořečil starému panu regentovi,
že svůj rybník postavil tak dobře. 

Byly ale i úsměvné zážitky. To když jsme
při druhé vlně povodně, těsně před eva-
kuací celého krajského úřadu, čekali před
jeho budovou na odvoz do záložního pra-
coviště krizového štábu. Lidickou třídou

se valila řeka a jedno její rameno vtékalo
také do naší ulice U Zimního stadionu.
Najednou po této řece začaly připlouvat
prázdné sudy, uvolněné z nějakého skla-
diště v pivovaru Samson. Některé pluly
majestátně po proudu do centra města,
jiné, které se z nějakého důvodu stáčely
doleva a pluly k nám, jsme chytali a rov-
nali je před vchod do úřadu. 

Co je ale mým nejsilnějším zážitkem a na
co vzpomínám nejraději, je lidská po-
spolitost, kterou jsem měl možnost vidět
tehdy na každém kroku. Ať už to byla
přátelská a dělná atmosféra v krizovém
štábu, obrovské nasazení profesionál-
ních i dobrovolných hasičů, aktivita dob-
rovolníků nebo neocenitelná pomoc vo-
jáků, tehdy ještě kluků v základní
vojenské službě. Obětavost starostek
a starostů a ochota jejich spoluobčanů
navzájem si pomáhat. 

Škody po povodních z roku 2002 jsou už
dávno napraveny, i ty Metly jsou dnes
nově postavené. Zamysleme se ale nad
tím, zda opravdu potřebujeme povodně
nebo jinou katastrofu k tomu, aby se v li-
dech probudily tyto krásné lidské vlast-
nosti. Snažme se každý den pěstovat
lidskou a občanskou pospolitost a ne -
nechme si kazit náladu negativním obra-
zem naší společnosti, který před nás ne-
ustále stavějí česká média.

VZPOMÍNKY
na povodně 2002

Jan Zahradník

OHLÉDNUTÍ
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KULTURA

Paní Architektura a Vládce času 
vás provedou královským městem

Horké latinskoamerické rytmy v podání
skupiny Salsa Los Alegres, kubánská
kapela Son Caliente nebo mladíci z Bra-
zil Jumpers, kteří brazilský bojový tanec
capoeira propojují s náročnými akroba-
tickými prvky. Tak bude vypadat 28.
července náměstí Přemysla Otakara II.
Přesně ve 14 hodin zde moderátor Jor-

ge Concepcion, kapelník a zpěvák ka-
pely Pragasón, odstartuje již 2. ročník
festivalu Rumba latina open aire Bud -
weis 2012. Taneční slavnost, která bude
letos ve znamení kubánské tradiční
hudby a brazilských tanečníků, pořádá
sdružení Nová Solnice, provozovatel
klubu Horká vana. „V dalších evrop-

ských městech jsou tyto taneční akce
již tradicí, například v Mnichově tančí ti-
síce lidí, velký úspěch zaznamenali také
pořadatelé ve Švýcarsku. Chtěli jsme
nabídnout podobnou příležitost také li-
dem v našem městě,“ vysvětluje organi-
zátorka Radka Doležalová. „Jižní Čechy
jsou vlastně také jižanský region a teď
to lidé mohou dokázat,“ usmívá se. 

Na festivalu se dále představí také sku-
piny Rio dance show, Pragasón i taneč-
nice v kostýmech s péry se svou Brasil
show. Jako hlavní číslo večera je od 
20 hodin  naplánovaný koncert kapely
plné kubánského slunce Santa su ma-
rabu. Na návštěvníky čekají kromě vyni-
kajících interpretů a temperamentních
tanečníků také vynikající koktejly nebo
možnost nakoupit si stylové oblečení.
Na festival mohou bez obav dorazit ta-
ké lidé, kteří tančit neumí. Na 14.30 je
totiž připravený workshop latinskoame-
rických tanců pod vedením rodilých ta-
nečníků z Venezuely a Kuby  Zulaye
a Jorgeho. Akce na náměstí skončí ve 
22 hodin, poté se zábava přesune do
klubu Highway 61 Jazz & Blues Club,
kde ve 22.30 vypukne afterparty. Festi-
val je zdarma, pouze na závěrečnou ak-
ci je vstup 70 korun. 

Budějovické náměstí 
se na jeden den změní ve velký taneční parket

Hardtmuthovu vilu, dominikánský klášter
na Piaristickém náměstí nebo budějovickou
radnici si mohou lidé prohlédnout během
netradiční vycházky po krajském městě.
Průvodci jim při tom budou paní Architek-
tura a Vládce času, děti pobaví postava
vodníka Jindřicha. 

Prohlídky navazují na noční procházky na-
zvané Strašidelné pověsti města Čes ké Bu-
dějovice. Letošní trasa nazvaná „Budějo-
vická ohlédnutí aneb historií města křížem
krážem“ začíná u Domu dětí a mládeže.
Zábavná procházka po královském městě
České Budějovice trvá 90 minut. Nejbližší
prohlídky se uskuteční 9. a 23. srpna. Na
akci je nutné mít předem rezervované vstu-
penky.

informace najdete na www.kultur-kontakt.cz
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Hravou tvorbu na pomezí fotografie
a grafiky vystavuje v českobudějovické
Galerii Hrozen jihočeská malířka a výtvar-
nice Jolana Kimlová. Zhlédnout ji můžete
do soboty 4. srpna. Otevřeno zde mají
každý všední den od 10 do 18 hodin
a v sobotu od 9 do 12 hodin.

Jihočeská malířka a výtvarnice Jolana
Kimlová (*1967) vystudovala obor knižní
kultura a písmo na VŠUP. Její absolvent-
ské dílo, kniha Iniciály, získalo ocenění
v soutěži Nejkrásnější kniha roku 1995.

Daří se jí také v dalších oblastech.
V soutěži na ekologické téma (Groupe
East-West Media) získala za realizovaný
billboard třetí cenu. Na bienále kresby
Plzeň 2000 jí bylo mezinárodní porotou
uděleno ocenění nejvyšší kvality za kres-
by „Doteky“ a „Píp a pád“. Kimlová se
věnuje malbě, kresbě a volné i užité gra-
fice, nejraději prý tvoří v jižních Čechách.
S Galerií Hrozen paní Jolana Kimlová
spolupracuje od roku 2008. Tehdy se
zde představila velmi úspěšnou výsta-
vou Obrazy a kresby.

Pokud jste z letního parketu u Kulturního
domu Slavie letos v létě zaslechli nestár-
noucí melodie 60. a 70. let, které vám
zlepšily náladu, můžete za to poděkovat
českobudějovické skupině GAMA. Kape-
la, které již před několika desítkami let
aplaudovali nadšení posluchači a taneč-
níci při čajích v „Armáďáku“ nebo „Bese-
dě“, dosud neztratila nic ze svého umění
a kytarová sóla jim znějí stejně perfektně
jako před lety. Během letošních prázdnin
si Budějovičáci mohou známé hity v po-
dání GAMY  poslechnout pod širým ne-

bem, stačí zajít ke Slavii. Nejbližší kon-
certy se konají 5. a 26. srpna od 10 ho-
din. Na GAMU narazíte také na budějo-
vickém náměstí Přemysla Otakara II.,
a to 28. srpna od 19 hodin. 

Kapela, u jejíchž počátků v roce 1964
stáli Milan Porkristl a Milan Kudrle,
vznikla v roce 1964 jako beatová skupina
ovlivněná nástupem hvězdné anglické
skupiny The Shadows. Během krátké
doby se mladí muzikanti vypracovali me-
zi nejlepší budějovické amatérské kape-

ly. S postupem času se hudební scéna
měnila a s ní také GAMA. Po odchodu
Milana Porkristla se postupně změnila na
klasický taneční orchestr a mnoho let
patřila ke stálicím budějovické hudební
scény. 

Po odmlce se muzikanti znovu sešli v ro-
ce 2009 ve složení Milan Kudrle, Milan
Porkristl, Zdeněk Bína, Ivan Bürgr, Luboš
Toman, Jaroslav Kolena a Ota Novák
a stále hrají se stejným nadšením jako
před lety. 

GAMA

Malířka Jolana Kimlová 
představuje svou FotoGrafiku
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ROZHOVOR

Jaké byly oslavy titulu? 
Rozhodně jsme je nezanedbali, byly veliké,
co vám budu povídat. Vždyť pro nás to byl
historický úspěch, navíc jsme ani jednou
za sezonu neprohráli. Loni jsme byli
schopni vyhrát jen jeden zápas, všechny
ostatní jsme prohráli o pár bodů. Letos
jsme poráželi soupeře o deset a více bo-
dů, takže jsme maximálně spokojeni. 

Jakým systémem probíhá
soutěž amerického fotbalu
u nás?
Letos jsou u nás celkem tři soutěže. 
Liga A je velký jedenáctkový fotbal, kla-
sika, která se hraje ve světě. Pak je liga
B, druhá nejvyšší soutěž u nás, kde jsme
i my, ale už se hraje v sedmi lidech, stej-
ně jako liga C. Ta ale probíhá turnajovým
systémem, hlavně mají kratší zápasy.
S každým soupeřem odehrajeme v sezo-
ně zápasy doma i na jeho hřišti, prvního
se druhým po základní části pak čeká fi-
nále. Letos měla liga jen čtyři účastníky,
protože je soutěž poměrně náročná na
finance a cestování. Spousta týmů raději
odešla do třetí ligy, kde se hraje turnajo-
vým systémem. Po letošní sezoně ale
usoudily, že to nebyla správná cesta,
takže se budou zase vracet k nám. 

Čím to, že se letos dařilo? Při-
šly snad do týmu nové posily?
Náš tým není postaven na individuali-
tách, ale na tom, že jsme se sehráli, do-
stáváme do sebe techniku. A to je běh na
dlouhou trať. Máme za sebou ten správ-
ný tréninkový dril, proto jsme se zvedli.  

Jak vůbec vypadají tréninky
Hellboys? 
Scházíme se dvakrát týdně, ve čtvrtek
a neděli. Protože většina z nás studuje
nebo pracuje, tak není tolik času na spo-
lečný trénink, ale letos se to nikterak asi
neprojevilo.  

Mají českobudějovičtí
fanoušci o americký fotbal
zájem? 
My máme poměrně velkou návštěvnost,
průměrně na nás chodilo tak dvě stě di-
váků, což je hodně sympatické. Na finále
v Praze přijde na utkání třeba i tisíc lidí,
ale hodně záleží na soupeřích. 

Přibíráte ještě nové hráče? 
Jasně, po letošním úspěchu přicházejí
další nováčci, za což jsme rádi. My vlast-
ně lákáme po celý rok nové talenty, teď
je nás celkem pětadvacet hráčů. 

A jsou nějak omezeni věkem?
Do kolika let se dá hrát
americký fotbal a kdy je
optimální s ním začít?
Začít můžete kdykoliv. Nejmladším klu-
kům v týmu je sedmnáct let. Máme tu
i šestnáctileté hráče, ty ale zatím nemů-
žeme pustit do hry. Připravují se, trénují,
a až jim bude sedmnáct, mohou se sou-
hlasem rodičů začít hrát s námi. Plánuje-
me založit juniorský tým, abychom měli
kde čerpat pro A mužstvo, jako to dělají
třeba pražské kluby. Nejstaršímu hráči
u nás je dvaatřicet let, ale myslím, že se
dá americký fotbal provozovat dlouho.
Třeba v Praze se soutěže pravidelně
účastní tým složený z více než čtyřiceti-
letých pánů. Ti už hrají jen pro pobavení. 

Pro nadcházející sezonu jste
si posunuli laťku o trochu
výš, takže jaké jsou cíle
a plány do budoucna? 
Hodně bude záležet na tom, jak se nám
povede nábor nových hráčů. Ten nás če-
ká v září a říjnu, až se začnou studenti
sjíždět do školy. Byl bych rád, kdyby se
nám povedlo rozšířit kádr na pětatřicet li-
dí, abychom se mohli vrátit do A ligy
a hrát klasický americký fotbal. Vše se

HELLBOYS
Jihočeská metropole má již dlouho své peklo. Ale až letos se o něm začalo mluvit, a to
když Hellboys přepsali historii a získali pro České Budějovice první mistrovský titul
v sedmičkovém americkém fotbalu. Pekelní hoši letos byli v I. B lize suverénní a nepro-
hráli jediný zápas. My jsme si povídali s předsedou klubu, trenérem a hráčem v jedné
osobě Petrem Soumarem (27).
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odvíjí od lidí a od toho, zda nám pomůže
nějaký sponzor. 

Uslyšíme někdy o Hellboys
jako o českém, případně
evropském top týmu? 
Já v to doufám, kdo by nechtěl být na
špici. Ale uvidíme, co přinesou další ro-
ky... Nic není nemožné. 

Je americký fotbal náročný
na finance? Jak nákladná je
jedna pekelná sezona? 
Bohužel zatím financujeme klub z našich
zdrojů formou příspěvků. Každý musí za-
platit pět tisíc za rok u nás, drobnou
částkou nám přispělo i město, ale nic
moc velkého to nebylo. Sezona  náš klub
stojí tak sedmdesát tisíc korun. Třeba
dresy a vybavení si můžeme dovolit tak
jednou za tři roky. 

Jak si stojí české soutěže
vedle těch zahraničních? 
V jiných zemích mají vyšší úroveň, týmy si
mohou dovolit koupit hráče, mají profi tre-
néry a hráče třeba z Ameriky. To je o ně-
čem jiném než tady. U nás v republice
jsou tak dva týmy na velmi vysoké úrovni,
třeba zmiňovaní Prague Panthers. Ti hrají
českou a rakouskou ligu, co vím, tak už
mají také docela velké náklady. Povolali
amerického trenéra s několika dalšími po-
silami a jsou o x levelů výš než my.  

Dá se u nás americkým
fotbalem vydělávat? 
Se snovými platy v zámořské
NFL se asi české poměry
nedají srovnávat...
Na výdělek to tu rozhodně není. Tady
jsme rádi, když zaplatíme náklady klubu,
a v těch lepších týmem maximálně koupí
trenéra nebo pár hráčů. 

Co byste mi poradil, kdybych
chtěl začít hrát u vás? 
Co k tomu potřebuji?
Nepotřebujete nic. Jediné, co byste měl
umět, je běhat. Zbytek vás naučím. Je
úplně jedno, kdo přijde, jestli má šedesát
nebo sto čtyřicet kilo. Pozici si tu najde
každý, já mu vyberu, který post mu bude
sedět. Na první půlrok vám půjčíme i vý-
stroj, takže potřebujete jen kopačky
a chrániče zubů. 

A který post je nejoblíbenější?
Kam se hráči hrnou nejvíc?
Je to různé. Někoho baví skórovat, ně-
koho skládat k zemi ostatní. Ten post si
nikdo nevybere, ale určím mu ho já. Že
by někdo přišel a řekl, že chce hrát quar-
terbacka, a tak ho bude hrát, to tedy ne.
Takhle to nefunguje. 

Nedílnou součástí zápasů
Hellboys jsou i Hell´s
cheerleaders. Nemáte
problém s koncentrací, když
hned u hřiště poskakují
pohledné dívky
v minisukních? 
Vůbec ne (smích). Holky nás podporují
ve všech zápasech, jsou super. Hezky se
na ně kouká, jsou příjemným zpestřením.
Ne každý klub je má. Dokonce si myslím,
že v naší lize jsme byli jediní, kdo měl
své roztleskávačky. 

Na postup do vyšší soutěže
jste nepomýšleli?
Ale to víte, že pomýšleli. Jako vítězové
bychom mohli postoupit, ale záleží, kolik
máme hráčů. A těch, jak jsem říkal, má-
me málo. Finančně bychom možná sou-
těž zvládli, ale hráčů je málo. 

Mnoho lidí si plete rugby
s americkým fotbalem.
Dokázal byste vysvětlit, jaké
jsou hlavní rozdíly těchto
sportů?
Tohle vůbec nejde srovnávat. Ale tak tře-
ba my máme helmy, ramenní chrániče,
chrániče stehen, kolen. Co se týče pravi-
del, u nás jsou povolené přihrávky do-
předu, kdežto v rugby se smí jen doza-
du. Také jsem se chvíli tomuto sportu
věnoval a musím říct, že jsem čekal, že
bude náročnější a tvrdší. Ale ještě nikdy
jsem nedostal takovou ránu jako při
americkém fotbale. Myslím, že je mno-
hem tvrdší než rugby. 

Asi byste tedy nedoporučoval
ženám tuhle disciplínu, byť
s chrániči, že?
Právě naopak! Třeba v Německu mají li-
gu žen, navíc teď v Praze se podařilo
poskládat tým s názvem Harpie a nor-

málně hrají. V pražském klubu, co si pa-
matuji, také hrála mezi chlapy holčina,
která bez problémů skládala kluky, jako
jsem byl já. Vůbec neměla problém.
K nám se ještě žádná nehlásí, ale kdyby
chtěla, nemáme problém ji přijmout.

Vy už se na hřišti neobjevíte? 
Už ne, po letošním úspěchu jsem ukončil
hráčskou kariéru. Splnil jsem si to, čeho
jsem chtěl dosáhnout. Po čtyřech letech
se tak začnu věnovat už jen trenéřině,
protože tyhle dvě pozice nejdou skloubit.
Ještě letos jsem pár zápasů odehrál, na-
skočil jsem, když jsme hodně vedli. Ale
třeba ve finále jsem se musel věnovat
koučování, nebylo to jednoduché. 

Kdy vám začíná nová
sezona? 
Každým rokem odstartujeme přípravu
v lednu, kdy se věnujeme fyzičce. Skon-
číme s ní v únoru, kdy přejdeme na tech-
niku a pomalu se vrhneme na nácvik her-
ních situací. V březnu se nám pak
rozběhne sezona, která trvá až do červ-
na, července. Pak máme měsíc pauzu,
po které se opět vrhneme do trénování.
A v prosinci většinou vyrážíme na halové
mistrovství republiky. 

HELLBOYS – FAKTA
• Založeno: podzim roku 2007 jako první klub amerického fotbalu v jižních Če-

chách
• Klub: spadá pod TJ Sokol České Budějovice, od 2009 pod Českou asociaci

amerického fotbalu
• Hřiště: Sokolský ostrov
• Liga: od 2009 Česká liga amerického fotbalu divize B
• Turnaje: od 2007 každý rok účast na Redneck Bowl a halovém mistrovství ČR
• Roztleskávačky: součástí klubu tým Hell's Cheerleaders
• Nábor nových hráčů: probíhá nepřetržitě, stačí napsat na cbhellboys@email.cz

a domluvit podrobnosti
• Aktuální dění v klubu: sledujte na stránkách Hellboys na Facebooku

VÝPIS VÝSLEDKŮ POSLEDNÍCH ZÁPASŮ
1. 7. 2012 Budweis Hellboys vs. Znojmo Knights 20:10 (finále ligy B)
10. 6. 2012 Budweis Hellboys vs. Ústí nad Labem Blades 52:12
27. 5. 2012 Budweis Hellboys vs. Znojmo Knights 26:12
12. 5. 2012 Znojmo Knights vs. Budweis Hellboys 2:21
5. 5. 2012 Ústí nad Labem Blades vs. Budweis Hellboys 6:49
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Na budějovické obloze vychází další
sportovní hvězda. Jejím oborem je rac-
ketlon a sbírá v něm jeden úspěch za dru-
hým. Jmenuje se Zuzana Kubáňová a na
kvalitně obsazeném turnaji světové série
v Curychu se představila ve skvělé formě. 

Kubáňová nastoupila ve dvou kategoriích,
v mix čtyřhře s rakouským hráčem Chris-
tophem Krennem a v singlu. Jako první
v pořadí se hrály deblové disciplíny. Jako
nenasazený pár hned ve druhém kole na-
razili Kubáňová – Krenn na druhý nasaze-
ný pár Altmann – Kopf. Vše vyšlo na jed-
ničku a česko-rakouský pár vyhrál
rozdílem deseti bodů. Dařilo se jim i v se-
mifinále, kde porazili vynikající dvojici Ze-
oli – Ratzer. Ve finále se pak postavili proti
německým Paul Zeoli – Markus Zeoli, ale
Kubáňová s Krennem podali fantastický
výkon. „S Christophem si na kurtu rozumí-
me čím dál víc. Sehráváme se. Zatím jsme

spolu odehráli tři turnaje. Ale cítím v něm
obrovskou podporu a dodává mi psychic-
kou pohodu,“ pochvaluje si deblového
partnera budějovická sportovkyně.

Singlové zápasy přišly na řadu další den.
Mezi šestnácti ženami byla Kubáňová
nenasazenou, přesto ji ale soupeřky řadi-
ly mezi favority. V prvním kole si poradila
s mladičkou rakouskou racketlonistkou
Bettinou Bugl, ve druhém pak porazila
světovou trojku Inge Van den Herrewe-
gen. Přišlo semifinále a donedávna svě-
tová jednička Nicole Eisler. Kubáňová si
i s ní ale poradila a s převahou zví-
tězila. Ve finále proti sobě
nastoupila dvojice  Kubá-
ňová – Zeoli. Česká hráč-
ka ale nedala soupeřce
šanci a finálový souboj
vyhrála. „Racketlon je
opravdu kouzelný v tom, že

nikdy nevíte, co bude. Hrají vám nervy,
protože jde o každý bod. Nemůžete si
prostě říct, že to teď pár míčků nevyšlo.
Vždycky vám ty míčky pak někde chybí.
Někdy se s psychikou poperete
dobře, jindy máte prostě ru-
ce v sádře a nohy v be-
tonu. Je to vážně
náročné,“ uzaví-
rá Kubáňová. 

Když chtěli naposledy vidět fanoušci
v budějovické hale tým KHL, museli jít
na Ligu mistrů, kde přijela Ufa. Teď je ta-
dy další možnost. Hokejisté HC Mount -
field totiž v rámci letní přípravy odehrají
pět utkání s celky KHL a druhé nejvyšší
ruské soutěže. Hned 3. srpna změří síly
s Astanou, a tak se na budějovickém le-
dě představí celek, za který ještě nedáv-
no hráli také reprezentanti Jiří Novotný,
Lukáš Kašpar nebo Kamil Kreps. Všech-
ny tři však kazašský klub uvolnil ze

svých služeb. „Přestože měsíc srpen pro
nás bude hodně nabitý, nabídka k účasti
v turnaji nás velice potěšila,“ říká Zdeněk
Blažek, předseda představenstva a ge-
nerální manažer klubu.

„První zápas vůbec odehrajeme s Bary-
sem Astana. K možnosti sehrát tohle
utkání jsme se dostali přes kontakt na
Jana Srdínka, který se o ně během jejich
soustředění v Benešově stará,“ vysvětlu-
je Petr Sailer. Původní požadavek kazaš-
ského celku byl, aby se zápas hrál na le-
dě benešovského zimního stadionu.
S tím se však Jihočeši nesmířili. „Chtěli
jsme našim fanouškům dát možnost vi-
dět tohoto atraktivního soupeře z KHL
a jsme rádi, že došlo k dohodě. Jinak
bychom doma hráli až 24. srpna,“ podo-
týká Petr Sailer.

Dalším zásahem do zápasové přípravy je
pro hráče turnaj, který se bude hrát od 
8. srpna v ruském Jekatěrinburgu, kde se
kromě Jihočechů a domácího celku před-
staví i tým Sputnik, což je farma domácí-
ho účastníka KHL a také pověstní rváči

z Čechova. Bude se jednat hned na úvod
o velice tvrdou a kvalitní přípravu, která
řadu hráčů prověří. „Do Jekatěrinburgu,
kde se turnaj koná, budeme odlétat 
7. srpna pravděpodobně z Karlových Va-
rů přímým letem,“ vysvětluje Petr Sailer.

Turnaj je pro českobudějovický klub veli-
ce výhodnou záležitostí. Pořadatelé hra-
dí veškeré náklady spojené s účastí na
turnaji a navíc vyšli Jihočechům vstříc
i v tom, že můžou vzít kompletní kádr.
„Znamená to, že odcestuje celkem 
26 hráčů, 5 kompletních lajn a 2 gólma-
ni. Do hry se tak dostanou také všichni
mladí hráči ze širšího kádru. Trenéři bu-
dou mít možnost vidět je v těžkých zá-
pasech,“ vysvětluje Petr Sailer.

Do Čech se pak celek vrátí v pondělí 
13. srpna a hned ve čtvrtek odcestuje
k prvním zápasům European Trophy ve
Finsku. Tam už pojede jen užší kádr, kte-
rý vyplyne právě ze zápasů v Rusku.
„Kádr, který odcestuje do Finska, už bu-
de směřovat k extralize,“ uzavírá Petr
Sailer.

Budějovičtí hokejisté 
změří síly s ruskými kluby

Racketlonistka Kubáňová
slaví další úspěchy
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Miniaturní hokejka a hrací kameny. Tyto
dvě věci potřebujete, pokud si chcete
zahrát šprtec neboli billiard-hockey,
v Čechách nazývaný také stolní hokej.
Hra, která na první pohled vypadá jed-
noduše, ale skrývá mnohá úskalí. Vynik-
nout v ní můžete v případě, že jste ma-
nuálně zruční a umíte se rychle
rozhodovat. Chybět samozřejmě nesmí
pověstný kousek štěstí. Věk ani pohlaví
roli ale nehrají, šprtec si může zahrát
každý. Možná se mu zalíbí a jednou se
stane mistrem světa. Stejně jako Milo-
slav Mach a Petr Honsa z Dobré Vody
u Českých Budějovic. Z nedávného
šampionátu v polském městě Wodzis-
law Ślaski přivezli na jih Čech medaile
z cenných kovů.

Během 3. mistrovství světa ve stolním
hokeji se v každé z kategorií bojovalo
o tituly jak v soutěžích jednotlivců, tak
mezi družstvy. Každý ze zúčastněných
15 států, mezi nimiž byly kromě Česka,
Slovenska, Ruska také týmy Mongolska

či Namibie, měl možnost nominovat až
24 hráčů do soutěží jednotlivců, do sou-
těží družstev pak nastupovala pětičlen-
ná reprezentace. 

Do oficiální reprezentace pro billiard-
-hockey, což je z pohledu českého re-
prezentačního družstva „královská dis-
ciplína“ mezi stolními hokeji, byli hrají-
cím trenérem Daliborem Kyzlinkem
(Exmost Brno) nominováni mimo Marti-
na Kučery z téhož klubu a Jaroslava
Frankla (Dragons Brno) i dva hráči dob-
rovodské WIP Reklamy, Budějovičáci
Miloslav Mach a Petr Honsa.

Česká reprezentace vstupovala do
šampionátu jako jasný favorit a obhajo-
vala loňské zlato z mistrovství Evropy
v Rusku. Stejný tým jako na loňském
ME opět prokázal svou kvalitu a vybo-
joval zlaté medaile. I v soutěži jednot-
livců Češi jasně dokazovali svou převa-
hu nad zbytkem světa. V mužské
kategorii „pustili“ prvního cizince v po-

dání Joana Erikssona-Mencla ze Švéd-
ska až na celkově sedmé místo. Ob-
rovskou radost pro jižní Čechy zajistil
opět Miloslav Mach z klubu WIP Rekla-
ma Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Ten v šampionátu nenašel přemožitele
a zcela zaslouženě si vybojoval titul
mistra světa. Stal se tak spolu se svým
finálovým soupeřem Martinem Kuče-
rou, který se titulu dočkal před čtyřmi
roky, teprve druhým Čechem, který se
může pochlubit všemi třemi nejvý-
znamnějšími tituly, tzn. titulem mistra
ČR, mistra Evropy a nyní i titulem
mistra světa. Druhý Jihočech v turnaji
Petr Honsa skončil osmý.

Také výsledky disciplíny jednotlivců Mul-
titable byly obrazem výkonů v jednotli-
vých kategoriích a i tentokrát dominovali
čeští reprezentanti. Jihočech Petr Honsa
skončil druhý, Miloslav Mach obsadil 
5. místo.  Také v soutěži družstev se
z vítězství v Multitable radovali reprezen-
tanti ČR před výběry Švédska a Polska.

NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
ve šprtci bodovali i Jihočeši

CO TO JE ŠPRTEC
Historie hry zvané šprtec spadá až do doby Rakouska-Uherska. Klukovská hra
šprtec, původně využívající mince a knoflíky, přežila pád monarchie, první repu-
bliku i obě světové války. Na různých hracích plochách a podle různých pravidel
se za desítky let odehrálo nespočetně zápasů. Zlom ve vývoji nastal na přelomu
padesátých a šedesátých let 20. století. V roce 1960 byla založena Stolní hoke-
jová liga Brna, soutěž dodnes hraná. To už se podoba šprtce výrazně přiblížila té
dnešní – hřiště bylo ohraničeno mantinelem a osazeno kovovými brankami, dře-
věné hrací kameny z dámy byly na vrchní straně označeny jménem a číslem hrá-
če, puk byl použit ze hry loto… V následujících letech došlo k postupnému
upravení velikosti hřiště až k dnešním rozměrům.

Dalším klíčovým bodem byl rok 1980, kdy byl v Brně odehrán první oficiální me-
ziměstský turnaj, později uznaný jako 1. mistrovství republiky. Koncem osmde-
sátých let byly navázány také mezinárodní kontakty se švédskými hráči stolního
hokeje Stiga. V souvislosti s prvními mezinárodními soutěžemi se pro šprtec ta-
ké začal používat název billiard-hockey. Výraz „table hockey“ byl tehdy bloko-
ván jako vžitý pro táhlové stolní hokeje a „šprtec“ byl pro cizince nevyslovitelný.

V roce 1991 byla založena (Československá) Unie hráčů stolního hokeje – původně
společná pro kategorie šprtec i Stiga. O rok později proběhlo v Brně mistrovství
Evropy a Světový pohár obou kategorií. Po této akci došlo v roce 1993 k rozdělení
Unie HSH. Tu si ponechal šprtec jako většinová skupina; hráči Stigy později založili
Českou asociaci Stiga game. V roce 1992 byla ve Švédsku založena World Table
Hockey Association, která řídí všechny mezinárodní soutěže v billiard-hockeyi.
V České republice je národním sportovním svazem billiard-hockeye již zmíněná
Unie hráčů stolního hokeje, která pořádá mistrovství ČR, Český pohár, ligové sou-
těže družstev, zajišťuje státní reprezentaci apod. Některé mládežnické soutěže jsou
pak v kompetenci Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou.
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Budějovický rodák Karel Lavický minulý
týden odcestoval do Londýna, kde bude
hájit české barvy ve windsurfingu. Nomi-
nací na olympijské hry si podle vlastních
slov splnil cíl celého čtyřletého období.
Na svůj první olympijský start se 26letý
sportovec, který patří k naší absolutní
špičce, velmi těší. „Olympiádu uznávám
hlavně pro její tradici a morální hodnoty,
které by měla propagovat. Bohužel
v dnešní době tomu asi až tolik není,
sport je hodně zkomercionalizovaný, ale
i přesto je na každé olympiádě několik
příběhů, které jsou jako z amerického fil-
mu,“ říká Lavický, který závodí pod hla-
vičkou klubu YC DIM Bezdrev. 

Karel Lavický 
odletěl na olympijské 
hry do Londýna



Čtyři dopravní nehody potřebují objasnit
českobudějovičtí dopravní policisté. K je-
jich zdárnému vyřešení můžete přispět
také vy. Pravděpodobní viníci totiž od ne-
hod ujeli, a policisté proto žádají svědky,
kteří některou z nehod viděli, aby zavolali
na telefonní číslo 974 226 588 nebo na
tísňovou linku 158. „Jakékoli svědectví
může pomoci,“ poznamenal mluvčí jiho-
českých policistů Milan Bajcura.

První dopravní nehoda se stala v neděli
24. června v 18 hodin v českobudějovic-
ké ulici Na Dlouhé louce, u výjezdu
z benzinové čerpací stanice OMV.
„V uvedenou dobu vyjíždělo ve směru
k ulici Strakonická osobní vozidlo znač-
ky VW Golf černé barvy od BČS a připo-
jovalo se do přímého směru. V té chvíli
přijíždělo ve stejném směru šedostříbrné
osobní vozidlo Ford S-Max. Při vjetí na
uvedenou ulici došlo ke střetu obou vo-
zidel,“ uvedl Bajcura.

Další nehoda se stala o den později,
25. června odpoledne, a to v Suchém
Vrbném. Dosud neznámý řidič neznámé-
ho vozidla poškodil levou přední část
černého Fordu Focus, který stál po pravé
straně Družstevní ulice u domu číslo 11, 
a z místa dopravní nehody ujel. 

K další dopravní nehodě 
došlo 26. června ve 13.25
hodin v Husově ulici od
centra směrem k ná-
kupnímu centru Globus.
Na mimoúrovňové kři-
žovatce s ulicí Strako-
nická zastavil řidič mod -
rého nákladního vozidla
s návěsem, který pravdě-
podobně měl švédskou mezi-
národní poznávací značku S (Švéd-
sko). Za ním na křižovatce na červené
světlo zastavil řidič bílého vozu Škoda
Fabia. Řidič nákladního vozidla poté za-
čal couvat a narazil do stojícího osobní
vozidla. Po tomto střetu řidič nákladního
vozidla odbočil vpravo směrem k Praž-
ské ulici a odjel.

Poslední nehoda se stala 27. června
ve 13.15 hodin na českobudějovické kři-
žovatce ulic Husova a Jaroslava Haška.
„V uvedenou dobu přejížděla cyklistka
přes křižovatku na svém horském jízd-
ním kole, a to tak, že měla pravou nohu
na stupačce a levou se odrážela od vo-
zovky. Při tom ji srazil řidič Škody Octa-
via, který přijížděl z pravé strany cyklis-
tky od Dlouhé louky k ulici Na Sadech,“
řekl k nehodě mluvčí Bajcura.
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KRIMI

Škoda za půl milionu korun, ale naštěstí
žádné zranění. Tak dopadla oprava osob-
ního automobilu, do které se pustil oby-
vatel jednoho z rodinných domků v ulici
Na Výsluní na Borku. Za svou nedbalost
při svařování ale zaplatil vysokou cenu. 

Požár způsobil škodu na voze, garáži
a vybavení garáže celkem za 500 tisíc
korun. Po ohlášení události k zásahu
okamžitě vyjely osádky dvou cisteren
z českobudějovické stanice a cisterna
dobrovolných hasičů z Hrdějovic. „Když
hasiči přijeli na místo, vyhořívala uvnitř
garáže autogenová souprava a hořel
osobní automobil. Hasiči svým zásahem
požár dostali přibližně po půl hodině pod
kontrolu. Poté jednotky pokračovaly
v dohašování, přičemž zároveň začaly

celý zakouřený prostor odvětrávat. Požár
byl nakonec zcela zlikvidován,“ uvedla
Vendula Matějů, tisková mluvčí Hasič-
ského záchranného sboru Jihočeského

kraje. Díky profesionálnímu zásahu obou
jednotek se podařilo před požárem
uchránit rodinný dům stojící v bezpro-
střední blízkosti.

Skoro tři promile alkoholu v krvi měla
26letá řidička, kterou zastavili na konci
července policisté v Boršově nad Vlta-
vou. Strážci zákona podezřelé ženě
zadrželi řidičský průkaz a zakázali dal-
ší jízdu. Riskující řidička si nyní vy-
slechla podezření ze spáchání trestné-
ho činu ohrožení pod vlivem návykové
látky. V případě prokázání viny jí hrozí
trest odnětí svobody v délce trvání až
jednoho roku, peněžitý trest nebo trest
zákazu činnosti. Nyní je již jisté, že si
na svoji další jízdu za volantem bude
muset nějakou dobu počkat.

Jízda 
pod vlivem alkoholu 
se nevyplatila

Jihočeští policisté žádají
o pomoc při vyšetřování

Oheň zničil garáž na Borku, 
vyčíslená škoda je půl milionu
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Až dva roky odnětí svobody hrozí za
podvod sedmadvacetiletému muži z Če-
skobudějovicka, který si v únoru letošní-
ho roku přivydělával fiktivním interneto-
vým obchodem. Jeho nezákonné jednání
odhalili a prokázali policisté ze suchovr-
benského obvodního oddělení. V „podni-
kání“, které rozjel pod smyšlenými jmé-
ny, se mu celkem dařilo. Za výhodnou

cenu nabízel hlavně mobilní telefony,
o které byl nevídaný zájem. „Vzhledem
k tomu, že se ale jednalo o fiktivní ob-
chod, nikdy žádné zboží nedodal, proto-
že ho neměl. Od zájemců pouze inkaso-
val platbu předem, kterou si nechával
zasílat na svůj účet. V okamžiku, kdy pe-
níze obdržel, přestal se zákazníky komu-
nikovat. Těm nakonec došla trpělivost

a na záhadného prodejce, který se nezá-
konně obohatil o bezmála 12 000 korun,
podali trestní oznámení,“ uvedla Regina
Tupá, mluvčí jihočeské policie. Povedený
podnikatel si v těchto dnech, v rámci
zkráceného přípravného řízení, vyslechl
podezření ze spáchání trestného činu
podvodu. O vině a trestu rozhodne soud.

Muž z Budějovic vydělával
díky fiktivnímu e-shopu

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
Nabízíme komplexí služby výživového poradenství, ať už jsou to redukční kurzy, kurzy
zdravé výživy a zdravého vaření, sestavování individuálního jídelníčku nebo poraden-
ství a přednášky o výživě pro sportovce.

FITNESS A OSOBNÍ TRÉNINK
Chcete začít cvičit? Hledáte osobního trenéra? Chcete sestavit tréninkový plán? Opět
Vám můžeme pomoci ve všech těchto činnostech.

REGENERACE A REHABILITACE
Poskytujeme komplexní služby v oblasti sportovních masáží a rehabilitačního cvičení.

Máme dlouholetou praxi a mnoho spokojených klientů. Nejste-li tedy spokojeni se
svým současným životním stylem a máte chuť udělat něco pro své zdraví, kontaktujte
nás a budeme Vám ihned plně k dispozici. 

Naším cílem je ukázat Vám, že žít zdravě má mnoho výhod, a my Vám pomůžeme se
v této oblasti lépe zorientovat. Nevěřte zaručeným dietám a přípravkům na zhubnutí,
stejně jako všem přístrojům na cvičení, které Vám zaručí za 5 minut denně ploché bříško.

Chcete zhubnout? Naučit se zdravě stravovat? Začít 
pravidelně cvičit? Nebo potřebujete pomoci s regenerací? 
Naše společnost Žij-zdravě.cz poskytuje 
komplexní služby právě v těchto oblastech:

LUKÁŠ KRAUS 
Výživový poradce, kondiční trenér  
Mobil: +420774 06 05 61

Vezměte pocit z vlastního těla do svých rukou a zavolejte nám!

PROFIL

Téměř 3 500 litrů motorové nafty odcizil
během loňského roku svému zaměstna-
vateli 41letý muž z Českobudějovicka.
Ke krádeži jej zřejmě dovedly dluhy, zís -
kané finance si totiž nechával pro vlastní
potřebu. Jednačtyřicetiletý zloděj praco-
val u jedné z firem v Českých Budějovi-
cích jako řidič nákladního vozu. V období
od ledna do prosince loňského roku od-
čerpal z nádrží jemu svěřeného nákladní-
ho vozidla téměř 3 500 litrů motorové
nafty, kterou pak hluboko pod skutečnou

cenou prodával náhodným zájemcům,
zejména řidičům nákladní vozidel. Svým
nezákonným jednáním tak poškozenou
firmu připravil o nejméně 115 000 korun.
Na jeho podvody ale přišli specialisté na
odhalování hospodářské trestné činnost.
Minulý týden dotyčnému muži sdělili ob-
vinění ze spáchání trestného činu zpro-
nevěry. Za tento delikt mu v případě pro-
kázání viny stanoví zákon trest odnětí
svobody v délce trvání jednoho roku až
pěti let.

Řidič náklaďáku nakradl naftu za 115 tisíc 

Daniela Šupková, výživová poradkyně, osobní trenérka
Mobil: +420 777 878 878, Email: daniela@zij-zdrave.cz, Web: www.zij-zdrave.cz
Lukáš Kraus, Výživový poradce, kondiční trenér  
Mobil: +420774 06 05 61, +420774 06 05 39, Email:lukas@zij-zdrave.cz, Web: www.zij-zdrave.cz

SOUTĚŽ
Jaké výročí slaví společnost 
Žij-zdravě.cz s.r.o.?
A) 1 rok
B) 2 roky
C) 3 roky

CENY PRO VÍTĚZE: 
5x přeměření na přístroji inbody R20
v ceně za jedno přeměření 290,- pro
prvních 5 správných zaslaných odpo-
vědí

1x sestavení výživového plánu 
+ 2 hodiny osobního tréninku
pro 1 vylosovaného soutěžícího 
ze všech správných odpovědí.

Odpovědi zasílejte na email: 
redakcebudejovickysamson.cz
do 3.8.



Druhý týden v červenci se ve městě Dénia, blízko Valencie na jihovýchodě Španělska, koná lidová slavnost na počestPanny nejsvětější krve. Zábavný týden plný hudby, tance, divadla a soutěží je zakončen velkolepým ohňostrojem. Nej-známější částí oslav je ale bezesporu vypuštění býků do ulic města. Býci, povzbuzovaní davem, se ženou městem doarény na břehu moře. Dobrovolníci, kteří se jim v aréně postaví, se zachrání skokem do moře. Velkou pozornost si za-slouží i místní gastronomie, neboť naše chuťové pohárky si dodnes pamatují jídla, která jsme zde během našeho po-bytu ochutnali. Zkuste je také.

Paella de Valencia 
INGREDIENCE: 250 g plodů moře • 600 ml vývaru • 300 g rýže • 150 g hrášku • 100 g fazolek • 4 kuřecí stehna • 2 rajčata • 1 paprika • 2 cibule • olej • česnek • mletý pepř • sůl • šafrán  
POSTUP: Na oleji opečeme kuřecí stehna, osolíme je a vyjmeme. Do velké pánve dáme nakrájenou ci-buli, česnek a zpěníme. Přidáme nakrájenou papriku, oloupaná rajčata, fazolky, opepříme a dochutímešafránem a chvíli podusíme. Potom přidáme plody moře a opět chvíli dusíme. Na pánvi rozehře-jeme olej a vsypeme rýži. Opékáme ji tak dlouho, dokud nezesklovatí, osolíme a zalijeme výva-rem. Přidáme kuřecí maso, zeleninu a rovnoměrně vše rozložíme na velkou pánev. Vložíme domírně vyhřáté trouby a dusíme cca 20 minut a dle potřeby podléváme vývarem. Poté odklopímepokličku, aby se voda vypařila, a přidáme hrášek. Hotovou paellu podáváme různě ozdobenou.

Guacamole    
INGREDIENCE: 2 avokáda 
• 150 g rajčat • 250 g cibule
• 4 stroužky česneku • vege-
ta • 10 ml limetky • 80 ml za-
kysané smetany • koriandr     

POSTUP: Avokáda rozkrojí-
me, zbavíme jádra a lžící
opatrně vyjmeme dužinu, kte-
rou dáme do přichystané ná-
doby, přidáme cibuli nakráje-
nou nadrobno, zakysanou
smetanu a vegetu. Pomocí vidličky avokádo důkladně rozmačkámea smícháme s ostatními ingrediencemi. Pak přidáme prolisovaný čes-nek, zakápneme šťávou z limetky. Nakonec přidáme rajčata nakráje-ná na kostičky, koriandr a lehce promícháme. 

Španělská omeleta 
INGREDIENCE: 1 malá cibule • 1 stroužek česneku • 1 paprika• 2 lžíce oleje • sůl • pepř • 5 oliv • petrželka     

POSTUP: Cibuli a česnek oloupeme a nadrobno posekáme.Papriku nakrájíme na proužky. Cibuli, česnek a papriku krátcepodusíme na oleji. Vejce rozšle-
háme se dvěma lžícemi vody,
solí a pepřem. Rovnoměrně jimi
zalijeme zeleninu, přidáme olivy
a petrželku. Pod pokličkou ne-
cháme omeletu na mírném ohni
ztuhnout. 

Sangria 
INGREDIENCE: 750 ml červeného vína
• 200 ml sodové vody • 100 ml brandy
• 2 citrony • 2 pomeranče • 1 limetka
• 1 lžíce cukru • led     

POSTUP: Do půlky džbánu dáme led. Přidáme
citronovou a pomerančovou šťávu z jednoho
kusu citronu a pomeranče a cukr. Nalijeme vínoa brandy. Druhý citron i pomeranč nakrájíme naplátky a pak je přidáme do džbánu. Dolijeme
sodou a zamícháme. Můžeme také přidat na-
krájené broskve nebo červený meloun.

RECEPTY

Bous a la Mar
aneb Býčci do moře

Gaspacho  
– vychlazená španělská polévka    
INGREDIENCE: 1 okurka • 1 zelené paprika
• 1/2 kg rajčat • 1 malá cibule 
• 3 stroužky česneku • 3 lžíce
olivového oleje • 2 lžíce vinného
octa • 1 lžíce citronové šťávy 
• 2 lžíce rajského protlaku 
• 1/2 l rajčatové šťávy • sůl a pepř      

POSTUP: Do velké mísy dáme nadrobno
nakrájenou okurku a zelenou papriku. Raj-
čata, cibuli a česnek rozmixujeme, přidá-
me olej, ocet, rajčatový protlak a citrono-
vou a rajčatovou šťávu. Směs přidáme do mísy a promícháme.Osolíme, opepříme a necháme v ledničce vychladit. Při podávánímůžeme ozdobit plátky oliv nebo řapíkatým celerem.
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SUDOKU
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



KŘÍŽOVKA

Správné řešení sudoku z čísla 6/2012

Správné řešení křížovky z čísla 6/2012: 
Když muž skoncuje se ženou, pro ni tím věc teprve začíná.

Výhercem soutěže z čísla 6/2012 
je Marie Labajová.
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Vincent Willem van Gogh (1853–1890);  
holandský malíř: „... (řešení v tajence)“

Předložka Který Glazura Záhady Zájmeno Odříkání Zubní
pasta

Velšské
muž. 

jméno

Název
hlásky Omakány Angl. být

součástí Oháňky Svaz Noviny
a časopisy

Součást
povozu

Číslovka
Tančit 

(expres.)
Světadíl Navlék-

nout boty

Komik -
sová 

postava

Plátěné
přístřeší

Zbabělec

Imperativ
slovesa
sehnout

Exity

Region
Šiky

Smrt
Dny 

(poet.)

Franc.
král rod

S radostí
přijímané

První část
tajenky

Šlahoun
Druhá
část 

tajenky

Předsta-
vený 

kláštera

Nepromí-
seny

Foglarova
post. ze
Stínadel

Úspěch Kaše

Vězněn
Angl. volit
Holohla-

vec

Stavební
dílec
Nápoj 
bohů

Zdravotní
průkaz

Skalisko

Iniciály
spisova-

telky Kan-
tůrkové

Noční
dravec
Javor

Nářeč.
všude

Německé
tvoje

Končetiny
Číslovka

Léčka
Kožní

choroba
Očistit

Ateliéry
Trhati

Hvězda
Lži

Čtvrtá
část 

tajenky

Žen.
jméno

Pátá část
tajenky

Jaké
Šelma

Konec
modlitby

Zastar. 
letoun

Dř. flout-
kovské
účesy

Jméno
spis. 

Hončara
Vysnění

Nafouka-
nost

Způsob
cestování

Mléčný
výrobek

Vitalita
Opozitum

Město ve
Španělsku
Hudební
značka

Douška
v dopise

Středově-
ký výnos

Typ vozu
Audi

Oprášen
Agentura
Víta Bárty

Třetí část
tajenky
Vozkův
nástroj

Decimetr
Indiáni

Heyerda-
hlův vor

Starořec-
ké mince
Čs. mot.
značka

Orgán
sluchu

Lat. 
předložka

Hadráři Čtení Sokolík

Ruská
hvězda
v NHL

Startovat Ruský
souhlas

acer; belong; 
emani; Íscar; 

Reneé; TT


