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Chcete inzerovat
v tomto časopise?

vychází každý měsíc
v nákladu 45 000 ks
a je prostřednictvím České pošty, s. p.,
distribuován zdarma do všech 
schránek v Českých Budějovicích.

Využijte možnost 
oslovit své klienty 
a zákazníky!
Kontakt: inzerce@budejovickysamson.cz

Ceník inzerce naleznete na:
www.budejovickysamson.cz
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17 Rozhovor
Martin Vozábal

Milí čtenáři,
srpen byl na zajímavé události opravdu bo-
hatý. Budějovice se bavily, jak se na léto
sluší. A že k tomu občas spadlo na hlavu
pár kapek nebo pořádné kroupy? To „jiža-
nům“ nevadilo.  Na náměstí jsme si tak
mohli zatančit salsu nebo si vychutnat pa-
rádní jazzové kousky v podání špičkových
umělců. Všem lidem, kteří se o tyto skvělé
akce zasloužili, patří velký dík. Organizace
jim dala určitě spoustu práce a my jen při-
šli, jak se říká, „k hotovému“. Srpen už sice
končí, ale letní zábava může směle pokra-
čovat. Vyrazit můžete na náměsti, kde se
poslední srpnový den představí nablýskaní
veteráni, nebo do Metropolu na výstavu pa-
nenek. Nabídka je bohatá, vybere si snad
každý. Pokud máte rádi vážnou hudbu, na
tu správnou notu se můžete naladit při Hu-
debních slavnostech Emy Destinnové, je-
jichž 23. ročník odstartoval minulý týden.
Uctít slavnou jihočeskou rodačku přijede
Panochovo kvarteto, jedinečný zážitek ur-
čitě přinese také recitace Josefa Somra
v kulise dominikánského kláštera na Piaris-
tickém náměstí. 
Sportovní fanoušci se určitě těší na své ob-
líbené týmy. Fotbalová liga už odstartovala,
budějovičtí hokejisté svůj první zápas se-
hrají 14. září. V týmu ani letos nebude chy-
bět Aleš Kotalík, snad se mu bude dařit
a potáhne tým k co nejlepším výsledkům.
Přeji vám málo starostí a hodně zábavy!

Editorial
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Biskupskou ulici
čeká předláždění
Biskupská ulice dostane na podzim nový
kabát. „Stávající velké kamenné kostky
jsou vlivem enormního dopravního zatí-
žení  nerovnoměrně rozestoupeny,
a proto budou nahrazeny kostkami
o menším rozměru,“ řekl primátor Juraj
Thoma. Komunikace, která nese svůj ná-

zev už od roku 1785, prošla celkovou re-
konstrukcí naposledy před osmnácti lety.
„Stavební úpravy zahrnují rozebrání ka-
menných kostek, doplnění a urovnání
podkladní vrstvy,  pokládku kroužkové
kamenné dlažby a zasypání spár,“ shr-
nuje náměstek primátora Kamil Calta. 

Rekonstrukci Lidické třídy v úseku od
křižovatky s ulicí Mánesova po náměstí
Jiřího z Poděbrad zahájí Jihočeský kraj
pravděpodobně 17. září a potrvá do 
20. listopadu. Stavba zahrnuje souvislou
opravu povrchu vozovky spočívající
v odfrézování staré vozovky a položení
nové obrusné vrstvy. Chodníky se při té-
to rekonstrukci opravovat nebudou. Ob-
nova frekventované komunikace, která je
v majetku Jihočeského kraje, bude z dů-
vodu minimalizace dopadů na dopravu
rozdělena do několika etap, přičemž
úplná uzavírka by měla nastat pouze po
dobu dvou víkendů, kdy bude provede-
na pokládka nového asfaltu. „Mimo tyto

dva víkendy by měla být zachována prů-
jezdnost po celou dobu stavby pro vo-
zidla MHD v obou směrech a pro vozidla
do 3,5 t ve směru z centra. Hlavní ob-
jízdná trasa pro vozidla do 3,5 t směrem
do centra bude vedena ulicí Boženy
Němcové. Objízdná trasa pro vozidla
nad 6 t bude vedena přes Včelnou,“ řek-
la náměstkyně primátora Ivana Popelová
s tím, že v rámci obnovy bude provede-
no nové vodorovné dopravní značení
v celém rekonstruovaném úseku a také
v křižovatce ulic Lidická třída a Máneso-
va. Součástí nového značení je i zřízení
preferenčního pruhu pro autobusy ve
směru z Rožnova do centra.

Strany odevzdaly kandidátky 
pro krajské a senátní volby
Celkem 18 politických stran bude sou-
peřit v letošních krajských volbách.
O tom, kdo bude ve vedení kraje, roz-
hodnou voliči 12. a 13. října. Ve stejném
termínu se koná také první kolo senát-
ních voleb. Druhé kolo volby senátora se
uskuteční o týden později. Jako první
podala už 30. července kandidátku ODS.
Kandidátní listinu dále odevzdali také
Moravané, Volte Pravý Blok, TOP 09
a Starostové pro Jihočeský kraj, Suvere-
nita – Blok Jany Bobošíkové pro Jihoče-
ský kraj, Komunistická strana Čech

a Moravy, „Jihočeši 2012“, Dělnická
strana sociální spravedlnosti, Národní
socialisté – levice 21. století, Česká stra-
na sociálně demokratická, Republikán-
ská strana Čech, Moravy a Slezska,
Strana svobodných občanů, Jihočeská
koalice politických stran SNK Evropští
demokraté a Strany soukromníků České
republiky, Česká pirátská strana, Strana
Práv Občanů Zemanovci (SPOZ), Věci
veřejné, Strana zelených, Křesťanská
a demokratická unie – Československá
strana lidová. Kandidátky nyní budou

úředně zkontrolovány a potom budou
postoupeny k registraci. Ta je podmín-
kou pro zařazení stran na volební lístky.
Minulých voleb v roce 2008 se podle tis -
kové mluvčí krajského úřadu Kateřiny
Koželuhové účastnilo voleb 13 stran.
Dnes jsou v krajském zastupitelstvu čle-
nové ČSSD, ODS, KSČM a KDU-ČSL.

Na Českobudějovicku se bude 12. a 13.
října volit také do horní komory Parla-
mentu. O senátorské křeslo má zájem
osm kandidátů.

PŘIPRAVTE SE
na komplikace 
na Lidické třídě

Budějovický Samson 8_2012.QX_Budejovicky Samson 8  24.08.12  18:05  Stránka 4



5

VŠTE nabízí také
celoživotní vzdělávání
Středoškoláci, na které složení maturity
vyšlo až na září, nemusí lámat hůl nad
tím, že se už do vysokoškolských lavic
nedostanou. Na Vysoké škole technické
a ekonomické v Českých Budějovicích
jim tuto možnost dává projekt celoživot-
ního vzdělávání. Na ten se lze hlásit až
do 30. září. Zařazeny do něho jsou
všechny akreditované obory bakalářské-
ho programu. 

„Jde o mimořádné studium v prvním
a ve druhém semestru, které si zájemci
hradí. Neztratí ale rok a po splnění studij-
ních povinností pak mohou přestoupit od
třetího semestru na řádné studium,“ vy-

světluje pověřený rektor VŠTE Marek Vo-
chozka.

Na škole, která projekt celoživotního
vzdělávání intenzivně rozvíjí teprve dva
roky, si touto formou znalosti doplňuje
na 500 lidí. Ať už v mimořádném studiu,
nebo v jedno- až třísemestrálních akredi-
tovaných programech, jako jsou napří-
klad rekvalifikační a specializační kurzy
v oborech stavební management nebo
ekonomika podniku. Do projektu patří
i přípravné kurzy fyziky a matematiky ne-
bo odborné jazykové kurzy pro ekonomy
či počítačové projektování staveb a kres-
lení stavebních výkresů na PC. 

72 milionů korun z vlastní kapsy doplácí
České Budějovice na výkon veřejné
správy. V souvislosti s rozjezdem a sprá-
vou problematického registru vozidel to
bude ještě o další desítky tisíc korun ví-
ce. „Jsem dlouhodobě nespokojen s ne-
utěšenou situací, která panuje ve vztahu
státu k obcím s rozšířenou působností,“
poznamenává náměstek pro ekonomiku
a majetek Miroslav Joch. „Tyto obce za
stát vykonávají část veřejné správy a za
tuto službu jim náleží příspěvek. Bylo by

tedy logické, kdyby jeho výše z podstat-
né části kryla naše náklady, ovšem ve
skutečnosti, jak vyplývá z našeho výpoč-
tu, pokryl příspěvek od státu v roce 2011
pouhých 32,2 % nákladů na výkon pře-
nesené působnosti státní správy. Pro
tento rok se pak vlivem rostoucích nákla-
dů (například za energie a služby) a infla-
ce propadne  na 20–25 %,“ dodává.

Velkým problémem byl pro magistrát také
nový registr vozidel. „Největší část nákla-

dů tvoří přesčasová práce či rušení dovo-
lených, jedná se ale také o zbytečné úko-
ny, které nebyly kvůli nefunkčnímu systé-
mu akceptovány. Náklady, které nám
vznikly v souvislosti se zaváděním regis-
tru vozidel, dosáhly minimálně desetitisí-
ců korun,“ vypočítává výši škod Miroslav
Joch. „Na druhou stranu ministerstvo
těžko odškodní úředníky i občany za
psychické obtíže a přemíru stresu, který
jim nefunkčnost systému způsobila,“
povzdechl si Miroslav Joch.

Máte doma nadbytečné pas-
telky, barvy, štětce, školní taš -

ky nebo penály? Můžete je vě-
novat dětem ze sociálně

slabých rodin, pro jejichž rodiče
je začátek školního roku vždy ob-

dobím zvýšených finančních výdajů.
Poradna Eva při Diecézní charitě v Če-

ských Budějovicích se proto znovu roz-
hodla oslovit širokou veřejnost a vyhlásit
sbírku školních potřeb. „Ze zkušeností
v Poradně Eva víme, že jsou rodiny, které

na školní pomůcky svých dětí nemají dostatek
peněz. Proto v Poradně Eva rádi přijmeme od
dárců školní potřeby, které pak předáme po-
třebným rodinám a jejich dětem,“ uvedla sociál-
ní pracovnice Radka Posekaná. Svůj dar může-
te donést do Poradny Eva v Riegrově ulici č. 51,
a to denně od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin,
v pátek jen do 14 hodin. Také je možné darova-
né věci odevzdat v budově Diecézní charity
v Kanovnické ulici č. 16. „Děkujeme všem lidem
dobré vůle, kteří se rozhodnou pomoci,“ dodala
Posekaná.

Poradna Eva pořádá
sbírku školních potřeb

Město doplácí na výkon 
státní správy, letos 72 milionů
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PROFIL

Středomořskou kuchyni v restauraci, kva-
litní potraviny a vybrané delikatesy v sou-
sední prodejně, oddělené restaurační po-
sezení s dětským koutkem, velkou letní
zahradu s hřištěm pro děti, to všechno od
30. srpna nabízí nově otevřená restaurace
Olivier v Husově 21 v Českých Budějovi-
cích. Ve zrekonstruovaném objektu,
v němž po staletí byl hostinec známý jako
U Vrtičky a později U Slovanské lípy,
vznikl gastronomický koncept, který ve
městě a v kraji dosud nebyl.

„Jako lidé, kteří mají rádi kvalitní středo-
mořskou kuchyni, jsme sem chtěli přinést
něco výjimečného, ale zároveň dostup-
ného prakticky pro všechny. Tedy kvalitní
gastronomii, příjemné prostředí pro celou

rodinu a skvělý servis. Prostě pohodu
a zážitky na jednom místě,“ říká Tomáš
Aubrecht, většinový majitel společnosti
OLIVIER FOOD, který pro projekt získal
bratry Roberta a Davida Burianovy, zná-
mé svým kuchařským umem a letitým
působením v oboru. Právě Robert Burian
je autorem gastronomického konceptu. 

„Vždy čerstvé suroviny, chutná a moderní
kuchyně. To je základní koncept nabídky
jídel a nápojů. Pro přípravu jídel nepouží-
váme umělá dochucovadla či náhražky.
Nabídka vychází zejména z tradiční ital-
ské a francouzské kuchyně, ale najdete
zde i pokrmy z domácí české kuchyně
a bohatý výběr čerstvých salátů,“ shrnuje
Robert Burian, šéfkuchař nové restaura-
ce. Interiér a exteriér v ní doplňují stylové
italské a francouzské dekorace, středo-
mořské byliny, koření a další rekvizity.

Proměna delší čas uzavřených prostor na
restauraci Olivier trvala téměř dva měsíce.
Na ploše přes 1 500 metrů čtverečných
celkem nabízí více než 200 míst u stolů
v restauraci, dětském koutku, salonku
a na zahradě. Součástí komplexu je i pro-
dejna čerstvých a trvanlivých potravin, de-
likates a vín, která sem byla přestěhována
z Kanovnické ulice. Ta zde má k dispozici
80 metrů čtverečných prodejní plochy
a nabízí více než 1 000 vybraných polo-
žek. Projekt vytvořil 20 nových pracovních
míst. „Na jednom místě chceme nabíd-
nout prostředí a program pro celé rodiny,

od oběda či večeře v restauraci po sku-
pinové akce v samostatném salonku.
Proto to spojení restaurace s obchodem,
zahradou, dětským hřištěm a dětským
koutkem. To vše za překvapivě dobré ce-
ny. A když půjdete domů, máte objedna-
ný nákup kvalitních potravin nachystaný
v tašce,“ říká Tomáš Aubrecht. 

Užijí si i milovníci iPadů
Komplex Olivier je výjimečný i využitím
moderních informačních technologií – in-
teraktivní nabídkou jídelního lístku a pro-
dejny v tabletu iPad. Ty slouží v restaura-
ci jako elektronické jídelní lístky, ze
kterých si lze vybrat jakékoliv nabízené
jídlo či nápoj v restauraci, sortiment
v prodejně či si zde pořídit nákup, který
bude připraven při odchodu z restaura-
ce. iPady zároveň přinášejí zajímavé
spotřebitelské informace o nabízených
produktech. Aplikace je velice přehledná
a s jejím ovládáním nebudou mít problé-
my ani méně zkušení uživatelé.

„Jsme rádi, že jsme se s naším projek-
tem Spectu mohli podílet na modernizaci
tohoto krásného komplexu. Doufáme, že
objednávání pomocí iPadu bude pro zá-
kazníky zábavné a jednoduché zároveň,“
říká Tomáš Zalužanský ze společnosti
iMenu International, zajišťující dodávku
elektronických lístků do restaurací. Za-
stánci tradičních postupů pak mají samo-
zřejmě k dispozici klasický jídelní lístek
a na prodejně výběr zboží přímo z regálu.

Olivier přináší do Českých Budějovic středomořskou kuchyni a koncept, který zde chyběl.

Někdejší restaurace U Slovanské lípy 
opět ožívá: bude v ní Olivier
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Proč má podnikatel s velmi
dobrým jménem potřebu
vstupovat do poněkud
rizikové gastronomie? 
Nemít za společníky pár přátel, mezi ni-
miž jsou i bratři Robert a David Buriano-
vi, tak do toho nikdy nevstoupím. Ga-
stronomii totiž pokládám za jednu
z nejsložitějších oblastí a dlouhodobý
úspěch v ní není snadný. Kvalitu jídel,
prostředí a personálu tady musíte držet
každý den. A o tohle se David s Rober-
tem, kterého pokládám za jednoho z nej-
lepších českých kuchařů, postarají. Ti
z kvality nesleví, to vím naprosto jistě. 

A Vy? Co připadne Vám? 
Zejména samotná filozofie a duše celé-
ho projektu. Podstatné ale je, že kon-
cept Oliviera jsme tvořili společně a má-
me o něm zcela jasnou představu:
kvalita pro všechny. Tedy prostředí,
v němž se budou lidé, jednotlivci i rodi-
ny, cítit příjemně. Výborná moderní ku-
chyně, služby a jedinečná prodejna po-
travin. A to vše za rozumné, nebo
chcete-li velmi dobré ceny ve vztahu
k nabízené kvalitě.

Jak jste tedy 
koncept Oliviera tvořili? 
Chtěli jsme něco ojedinělého, co v Če-
ských Budějovicích ani jinde v kraji není.
Z toho nám vyšla středomořská restau-
race, v níž se gastronomicky soustředí-
me zejména na italskou, francouzskou
a částečně i španělskou kuchyni, zásad-
ně z čerstvých surovin vysoké kvality.
V sousední prodejně delikates zároveň
nabídneme řadu produktů a surovin,
z nichž se tahle jídla připravují. Do kon-
ceptu patří i famózní zahrada, kde vedle
sezonní restaurace bude i místo pro od-
počinek. Ten prostor celého objektu je
úžasný a hodně nás oslovil.

Proč zrovna 
středomořská kuchyně? 
Francii pokládám za svůj druhý domov.
Navíc do zmíněných zemí jezdím za doda-
vateli potravin. To je naše obrovská výho-
da, protože kvalitní suroviny díky množství,
s nímž v Druidu obchodujeme, pořídíme za
vstupní ceny, na jaké se žádná jiná restau-
race nedostane. Tedy za ceny producentů
ve Francii nebo v Itálii. To je předpokla-
dem, aby byla nabídka jídel cenově do-
stupná pro většinu lidí. Je mi přitom jasné,
že nejsme Praha, že Jihočeši jsou dost
konzervativní. Přesto věřím, že je tenhle
koncept osloví. Lidé totiž mají rádi větší
koncepty, kde to žije, kde je toho víc. Pro-
to se nejedná jen o restauraci, ale součástí
je také obchod, další menší restaurace ja-
ko součást dětského koutku, zahradní po-
sezení s dětským hřištěm a salonek pro ro-
dinné či firemní akce a oslavy.

Proč právě název Olivier? 
Olivier je francouzský název pro olivov-
ník. A právě tenhle strom a jeho plody
spojují gastronomii celého Středomoří.
Tedy oblast, z níž bude většina surovin
a jejíž kuchyni hlavně nabízíme. I když
dobrá česká jídla budou v nabídce také. 

Budějovický rodák a vášnivý cestovatel Tomáš Aubrecht, spolumajitel distribuční po-
travinářské společnosti DRUID CZ, podniká od roku 1991. A jak říká, za těch jedena-
dvacet let moc zásadních chyb v obchodě neudělal. „Tak snad mě to nepotká ani
v gastronomii. I když je mi jasné, že to je úplně jiný svět,“ říká jako hlavní společník
firmy OLIVIER FOOD. Ta provozuje nový českobudějovický komplex restaurace a pro-
dejny vybraných potravin pod značkou Olivier. 

PROFIL

TOMÁŠ 
AUBRECHT,

spolumajitel obchodní společnosti DRUID CZ,
VSTUPUJE DO GASTRONOMIE
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ZPRÁVY BUDĚJOVICKO

TEMELÍN
otevřel své dveře

návštěvníkům 
z celé republiky

Téměř 22 tisíc zájemců již v letošním roce navštívilo jadernou
elektrárnu Temelín. Úspěšný byl také v pořadí již třetí Den ote-
vřených dveří, který se konal poslední červencovou sobotu. Zá-
jemci o projížďku elektrárnou plně obsadili všech 18 autobusů,
tedy 810 připravených míst. Návštěvníci byli z jižních Čech, ale
nechyběli ani lidé ze vzdálenějších měst. Zastoupení zde měly
například Karlovy Vary, Šumperk nebo Ústí nad Labem. 

„Takový zájem nás samozřejmě těší. Kromě lidí, kteří si projeli
areál elektrárny, k nám v sobotu přijelo i dalších 250 individuál-
ních návštěvníků. Ti si prohlédli naše informační centrum, pro-
jekci 3D filmu a řada z nich si zašlapala i na Oranžovém kole
Nadace ČEZ. Byla to pro nás hodně rušná sobota. Na infor-
mačním centru jsme přivítali 1 060 lidí, což je pětkrát více než
v běžné letní prázdninové sobotě,“ popsala Den otevřených
dveří vedoucí Informačního centra JE Temelín Jana Gribbinová.

Všichni návštěvníci, kteří se dostali do autobusů na projížďku
areálem, strávili v elektrárně Temelín více než dvě hodiny. Trasa
projížďky vedla kolem současných bloků, skladu použitého pali-
va i dominanty Temelína – chladicích věží. Autobus zavezl pasa-
žéry také k místu pro třetí a čtvrtý blok. Po vyjetí z areálu elekt-
rárny si návštěvníci prohlédli simulátor pro výcvik operátorů
a celý program končil na zámečku Vysoký Hrádek. Tam zhlédli
3D film, v mlžné komoře se podívali na záření, kterému jsou lidé
běžně vystaveni od přírodního pozadí, a individuálně si prošli ex-
pozice jaderné energetiky v informačním centru. Návštěvníci
většinou souhlasili se záměrem společnosti ČEZ postavit
v areálu Temelína další dva jaderné bloky. Stanislav Kotlaba si
přijel prohlédnout Temelín z nedalekého Dynína. „Můj názor je,
že další dva bloky by tady na Temelíně měli postavit. Myslím si,
že výroba z jádra je, z pohledu kouře a odpadů, vůči přírodě nej-
šetrnější výrobou elektřiny.“ Pro dostavbu Temelína je také Len-
ka Koubková ze Stádlece. „Byla jsem tady několikrát jako stu-
dentka Fakulty elektro ČVUT, a to v době výstavby i montáže
bloků. Viděla jsem například montáž reaktoru i stavbu kontejn-
mentu. Bylo to zajímavé. Dneska jsem si zopakovala to, co jsem
tenkrát viděla hodně zblízka. Myslím, že stavět další bloky Teme-
lína je rozumné,“ říká. „Pořád mi přijde, že jaderná energetika je
pro životní prostředí asi nejlepší způsob, jak elektřinu získat. Te-
dy když pominu vodní elektrárny, kde jsme však omezeni kapa-
citou vodních toků v naší republice,“ dodává.

inzerce

Základní škola
ve Zlivi má nově
upravené okolí
Čilý stavební ruch vládl během letních prázdnin kolem
Základní školy ve Zlivi. Do úprav radnice investovala té-
měř 1,2 milionu korun. Třemi sty tisíci korunami podpoři-
la tento projekt Nadace ČEZ. „Rekonstrukce začala 
1. července a skončila tento týden. Završila tak opravu
celé školy. Prostranství před vstupem do školy, jehož
součástí je také parkoviště pro pedagogický sbor a ná -
vštěvy, bude po všech stránkách vzhlednější, příjemnější
a bezpečnější,“ uvedla vedoucí hospodářsko-správního
odboru Městského úřadu Zliv Marie Čížková.

FO
TO

: a
rc

hi
v 

Z
Š

 Z
liv

Budějovický Samson 8_2012.QX_Budejovicky Samson 8  24.08.12  18:06  Stránka 8



Jak s odstupem na
atmosféru v krizovém štábu
vzpomínáte?
Kraj měl tehdy za sebou rok a půl exis-
tence a jeho představitelé a úředníci
neměli žádné zkušenosti s krizovým ří-
zením v případě tak velké katastrofy.
Ukázalo se ale, že kraj svou úlohu
zvládl a s povodní a jejími následky se
vypořádal dobře. Velkou zásluhu na
tom měla pozitivní a pracovní atmosfé-
ra v krizovém štábu. Vedoucí pracovníci
se jednání štábu zúčastňovali osobně,
někdy i vícekrát za den. Rozhodování
bylo uvážlivé, ale zároveň rychlé a ope-
rativní. 

Proč jste jako datum
letošního setkání zvolil právě
13. srpna?
Termín ani místo nebyly vybrány náhod-
ně. 13. srpen 2002 byl asi nejtěžším
dnem povodní. Kulminovala druhá vlna,

voda stoupala do centra Českých Budě-
jovic. V noci přišla zpráva o protržení hrá-
zí rybníků na Blatensku a zničení obce
Metly, praskla hráz Nové řeky a do rybní-
ka Rožmberk se valila voda. A restaurace
U Kliků byla samozřejmě zaplavena,
o čemž svědčí ryska na fasádě, připomí-
nající výšku hladiny. Moc mne potěšilo,
že všichni mé pozvání přijali. Měli jsme
možnost nejen zavzpomínat, ale také si
pohovořit o současných problémech
ochrany před povodněmi. 

Máte také nějakou úsměvnou
příhodu z této vypjaté doby?
Třeba když jsem se uložil ke spánku ve
spacáku na krajském úřadě a vzbudil
mě ministr vnitra Stanislav Gross, aby
mě varoval, že se blíží povodně. Při dru-
hé vlně jsme zase těsně před evakuací
krajského úřadu chytali z valícího se
proudu Malše přímo před úřadem
prázdné sudy, které se uvolnily z pivo-
varu Samson. Ale dnes jsou to zaplať-
pánbůh jen vzpomínky..

9

OHLÉDNUTÍ

KRIZOVÝ POVODŇOVÝ ŠTÁB 
Jihočeského kraje z roku 2002

se po 10 letech sešel symbolicky u vody 

Horní řada zleva: Bohumír Bezemek (ředitel Krajské správy Policie ČR), 
Václav Žižka (starosta Sdružení dobrovolných hasičů Jihočeského kraje), 
Zdeněk Zídek (správce vodního díla Lipno), Karel Geschwandtner (řidič hejtmana), 
Maria Ptáčková (tisková mluvčí hejtmana), František Kouba (ředitel Krajské veterinární správy), 
Jiří Vlach (1. náměstek hejtmana), Zdeněk Velikovský (krajský hygienik), 
Jaroslav Jedlička (vedoucí oddělení krizového řízení krajského úřadu), 
Jan Stráský (ředitel krajského úřadu)

Prostřední řada zleva: Pavel Polcar (ředitel pobočky ČHMÚ v Českých Budějovicích), 
Lubomír Bureš (náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje), 
František Hladík (ředitel závodu Horní Vltava s.p. Povodí Vltavy)

No a ve vodě: Jan Zahradník (hejtman)

Před deseti lety, při drama-
tických povodních v roce
2002, které zasáhly náš kraj
i celou Českou republiku,
byl Dr. Jan Zahradník jako ji-
hočeský hejtman předse-
dou krajského krizového
povodňového štábu.  Jeho
členy byli představitelé jed-
notlivých složek Integrova-
ného záchranného systému
(na fotografii můžete vidět
všechny členy s jejich teh-
dejšími funkcemi). Letos, 
13. srpna, se právě na po-
zvání Jana Zahradníka sešli
všichni členové tehdejšího
krizového štábu v restauraci
U Kliky, aby na tuto mimo-
řádnou událost po 10 letech
zavzpomínali. Dr. Zahradní-
kovi jsme v té souvislosti
položili pár otázek.
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Kdy a kde jste začínal
s fotbalem? Vzpomínáte
někdy na své spoluhráče
nebo prvního trenéra?
S fotbalem jsem začínal v Třeboni, odkud
pocházím, jako zhruba pětiletý kluk. A to
díky tomu, že mám o 5 let staršího brat-
ra, který už v té době hrál. K fotbalu nás
přivedl otec, taky celoživotní fotbalista,
který nás potom  začal i trénovat. U nás
v rodině se všechno, pokud si pamatuju,
točilo kolem fotbalu.

Do dějin českého fotbalu jste
se zapsal hned svou první
brankou v národním dresu.
Na drzý oblouček, kterým
jste ve čtvrtfinále ME 1996
pokořil portugalského
brankáře Baíu, se dodnes
vzpomíná. Jak na něj
vzpomínáte Vy?
Vzpomínám na něj často, protože to by-
la věc, díky které si mě lidi pamatují. Byl
to pro mě zlomový okamžik. Ten gól
hodně pomohl mé kariéře, i když si ne-
myslím, že bych přestoupil do Manches-
teru jenom proto, že jsem dal takový
gól. Mně i celému mančaftu vyšlo to
mistrovství. Spousta z nás, jestli se ne-
pletu,  tak asi 8 kluků z kádru, přestou-
pila do zahraničí. To je unikát, který se
už asi nebude opakovat.

Po zmiňovaném mistrovství
se Vám otevřely dveře 
do prestižních evropských
klubů. Jak na svá angažmá
vzpomínáte?
Po mistrovství jsem přestoupil do Man-
chesteru, a nebylo to vůbec jednoduché.
Dostal jsem se do úplně jiného klubu –
největšího na světě, což byl obrovský
skok. Navíc jsem neuměl anglicky. Musel
jsem se hodně rychle rozkoukat.  Za rok
a půl jsem pak odešel do Portugalska,

kde jsem strávil nádherné tři roky a kde
jsem měl opravdu vydařená léta. Líbilo
se tam také rodině. Poté jsem docela
úspěšný rok strávil v Itálii. Hráli jsme Ligu
mistrů, měli dobré výsledky. Avšak po
roce a půl jsme s rodinou usoudili, že by
se děti měly někam zařadit. Chtěli jsme,
aby syn nastoupil do české školy, šel
tehdy do třetí třídy. Tak jsme se vrátili do-
mů, a nelituji toho. Jsem v Čechách spo-
kojený a měnit to nechci.

Na jaře roku 2002 jste
šokoval fotbalový svět
prohlášením o chystaném
konci kariéry. Nakonec jste
se vrátil do české ligy, hrál
jste ve Spartě a poté
v Českých Budějovicích.
Nelitujete dnes, že jste
s velkým fotbalem 
skončil tak brzy?
Určitě ne. Navíc po ukončení kariéry
jsem dostal možnost zakoupit akcie bu-
dějovického Dynama, což jsem  s radostí
udělal. Dynamo je klub, ve kterém jsem
vyrostl, je to má srdeční záležitost. Už
v době, kdy jsem jako hráč končil,  jsem
byl zároveň předsedou představenstva,
kterým jsem dodnes. 

Změnil se Váš pohled na
fotbal, když se na něj nyní
díváte z „druhé strany“?
Úplně ne, ale samozřejmě řeším jiné věci
než jako hráč. I když se na něj dívám z ji-
ného úhlu, je to pořád fotbal a ten mě
baví. Jsem rád, že jsem tady, a doufám,
že práce, kterou děláme, je za námi vidět
a že to snad děláme dobře.

Aktivně jste se zapojil také
do „fotbalové politiky“. Stal
jste se členem výkonného
výboru Českomoravského
fotbalového svazu a také
předsedou České asociace
fotbalových hráčů. Co tyto
funkce obnáší? 
Díky tomu, že jsem součástí rozhodovací-
ho aparátu, mám všechny informace. To
je velmi užitečné. Někdy to ale nejsou
úplně příjemné věci. I díky ekonomické
krizi není doba sportu úplně nakloněna. 
Máte pravdu, že vloni jsme s několika
mými přáteli, jako je třeba Pavel Horváth,
Vladimír Šmicer a Pavel Nedvěd, založili
hráčskou asociaci. Známe to ze zahraničí,
kde to funguje, a je to dobrá věc. 
U nás byl fotbal dosud řízený jen svazem
a kluby. Chyběla protiváha. Dnes je asoci-

ROZHOVOR

10

Karel 
Poborský
kandiduje 
do krajského 
zastupitelstva
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ace rozběhnutá a máme na její činnost
pozitivní ohlasy. Jsem rád, že i český fot-
bal pochopil, že je třeba poslouchat i hlas
hráčů. Bez nich to fungovat nebude.

V současné době žijete
s rodinou v Hluboké nad
Vltavou. Vedl jste své děti 
ke sportu? Zdědily sportovní
talent? 
S dětmi se věnujeme různým sportům.
Ať  už  je to hokej, fotbal, tenis, golf, ba-
seball, prostě děláme vše, na co si vzpo-
meneme. Snažíme se sportovat často.   

Letos na jaře jste opět
překvapil svojí kandidaturou
do jihočeského krajského
zastupitelstva za ODS.
Známé osobnosti často
politické strany  „lanaří“,
aby nalákaly voliče…
To určitě není můj případ. Vrátil jsem se
do jižních Čech nejen proto, že tu mám
kořeny, ale proto, že chci žít tady, a ne
v Anglii nebo v Itálii. K mojí kandidatuře
výrazně přispěla důvěra v Tomáše Jirsu,
kterého znám jako člověka, kterému jde
o to, aby se něco vybudovalo.  18 let do-
kazuje, že je skvělým starostou, a jistě
bude i úspěšným hejtmanem. Vstup do
politiky je pro mě nová výzva. Lidé v po-
slední době na politiky často jen nadáva-
jí. Já bych chtěl přispět k tomu, aby změ-
nili názor. A kdo mě zná, ví, že jsem
otevřený člověk, který řeší věci z očí do
očí, a myslím, že i to může být záruka pro
voliče, že se tak budu chovat i v politice.

Kandidujete na bezpečně
volitelném čísle 8, to jste měl
i na dresu. Čemu se chcete
v krajském zastupitelstvu
věnovat?
Nekandiduju proto, abych si zvyšoval
ego, ale proto, že chci být o věcech in-
formován a zasahovat do nich. ODS stá-
la u zrodu Jihočeského kraje a bývalý
hejtman Dr. Zahradník stanovil určitou
normu, podle které se nadále bude  na ji-
hu Čech hejtman posuzovat. Proto mu
držím palce v letošních senátních vol-
bách. V zastupitelstvu  se chci věnovat
podpoře malého a středního podnikání,
kterému dnes zbytečně brání  spousta
byrokratických překážek. Vůbec nechá-
pu, proč ministr Kalousek (TOP 09) chce
omezit a snížit současný zákonný pau-
šál, který si může živnostník odečíst od
daňového základu. To chce více lidí bez
práce na pracovních úřadech? HDP
u nás nevytvářejí nadnárodní firmy, které
platí daně mimo ČR, ale právě malé
a střední české firmy.  Proto bych chtěl,

aby se kraj nebál naše firmy a české vý-
robky podporovat. Ve Švýcarsku nebo
Německu lidé bez debat upřednostňují
výrobky od firem, jejichž vlastníci žijí v je-
jich zemi. Měli bychom se to naučit i my. 

Ale není taková podpora
v rozporu s legislativou EU?
To už by bylo absurdní. V Německu či
Rakousku mají také legislativu EU, ale
svůj trh si chrání. České firmy či živnostní-
ci mohou vyprávět, jak je těžké se tam
prosadit. Důležité je, abychom my sami
měli zdroje, ze kterých můžeme financo-
vat rozvoj naší obce, našeho města, kraje.
Pokud obchodní společnosti budou pře-
vážně v zahraničních rukou, nelze se divit,
že budeme všichni, jak se říká, „pracovat
ve mzdě“ a všechny aktivity bude muset
financovat stát nebo veřejné rozpočty.
Proto musíme podporovat české podni-
katele a živnostníky a nebát se to říci.
Protože oni nejen dávají lidem práci, ale
platí tu daně a investují  a třeba i utrácejí
tady doma, co vydělali. Příkladem může
být Hluboká, kde přes 80 % veškerých
investic do rozvoje obce jde z privátních
peněz, nikoliv z těch obecních či státních.

Mluvili jsme hodně o sportu.
Toto téma Vás jako
budoucího zastupitele
nezajímá?
Naopak, samozřejmě. Sport má dvě rovi-
ny: rekreační sport, kam počítám i orga-
nizovaný sport mládeže, a vrcholový, te-
dy spíše profesionální sport. Budu
prosazovat, aby rekreační sport byl  bez
diskuze prioritou kraje.  Výhody jsou zjev-
né:  utužení zdraví obyvatelstva, podpora
morálně volních vlastností zejména
u mládeže, prevence drog a kriminality

a také spokojenější  životní styl. Měli by-
chom budovat víceúčelová veřejná hřiště
a sportoviště, zvláště ve městech. A pod-
porovat masové sportovní akce, které
mohou lidi ke sportu přilákat, jako jsou
různé běhy,  jízdy na in-linech nebo cy-
klostezky. A také sportovní centra talen-
tované mládeže, která tu dříve byla.
Vrcholový sport je zcela jiná kategorie.
V zásadě jde o podmínky pro  jednotliv-
ce, s výjimkou široce populárních sportů,
kterými  jsou v jižních Čechách fotbal,
hokej nebo volejbal. Masový sport musí
do budoucna stát na přízni fanoušků.
K tomu jsou potřeba kvalitní, bezpečné
a čisté stadiony s odpovídajícím záze-
mím. Evropské zkušenosti ukazují, že ty-
to stavby by měly mít multifunkční cha-
rakter, tj. zahrnovat i obchody, služby,
kavárny, aby byly dlouhodobě ufinanco-
vatelné. To nás čeká.

Jak se chystáte 
na volební kampaň?
ODS jsem volil vždy, dokonce i na zahra-
ničních ambasádách. Udělám proto vše,
abychom ve volbách  uspěli.  Během léta
jsme zorganizovali 7 utkání s vesnickými
týmy po jižních Čechách, protože právě
na ně se často zapomíná. Vymyslel to
kolega Petr Maroš a myslím, že se to li-
dem líbilo. Chtěli jsme, aby nás lidi viděli
a trochu poznali, jací jsme, a neměli
v hlavě jen to, co čtou v médiích. Větši-
nou to totiž vůbec není pravda. A od září
vypukne vlastní volební kampaň.  Počí-
tám, že s Tomášem Jirsou půjdeme po-
zvat lidi k volbám, aby nedali na řeči
a podpořili ty, za kterými jsou vidět vý-
sledky jejich práce. Naším cílem je vy-
hrát – proto do toho jdeme. Záleží na li-
dech, zda nám dají hlas.
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PROFIL

Kácení stromů v šumavském národním
parku trvale kritizuje Hnutí Duha. 

Loňskou blokádu zásahu proti množící-
mu se kůrovci Duha letos odvolala a na-
opak překvapivě 13. července zorganizo-
vala demonstraci v Hluboké nad Vltavou
„proti vlivu kmotrů na Šumavě“, jak
uvedla v pozvánce. Koordinátor Duhy pro
jižní Čechy Ondřej Šanda doplnil, že Du-
ha demonstruje proti kácení stromů a de-
veloperským projektům na tomto území. 

Na totéž místo pozvalo své příznivce
i občanské sdružení Zachraňme Šumavu,
jehož předsedou je senátor a starosta
Hluboké Tomáš Jirsa. Dlouhodobý hlasitý
kritik Duhy naopak tvrdí, že hnutí svým
odmítáním zásahů proti kůrovci Šumavu
ničí. „Ekoaktivisty prosazovaná tzv. politi-
ka bezzásahovosti způsobila dnešní za-
sažení 30 % rozlohy parku kůrovcem.
Každý lesník vám řekne, že když napade-
né stromy nepokácíte, tak to takhle do-
padne,“ zlobí se senátor Jirsa.

Demonstrantů z řad Hnutí Duha se sešlo
kolem třiceti, zato byli podpořeni býva-

lým ministrem životního prostředí Marti-
nem Bursíkem a jeho přítelkyní Kateřinou
Jacques. Museli čelit přesile příznivců
sdružení Zachraňme Šumavu, které pod-
pořili nejen Hlubočtí, ale přijeli také oby-
vatelé šumavských obcí Modrava, Práši-
ly a Kvilda. Z té dorazil i starosta Václav
Vostradovský. Příznivců Šumavy tak bylo
kolem 70.

„Oznámili jsme, že toto shromáždění bu-
de proti vlivu kmotrů na Šumavě. Tomáš
Jirsa pak prohlásil, že je to akce namíře-
ná proti němu, ačkoli my jsme o něm
nikdy předtím nemluvili,“ řekl Jaromír
Bláha z Hnutí Duha.

Oba tábory poklidně nesly protichůdné
transparenty a starosta Hluboké To-
máš Jirsa promluvil krátce k zúčastně-
ným do mikrofonu. „Proč Hnutí Duha
nedemonstrovalo za působení před-
chozího ředitele NPŠ Ing. Františka
Krejčího, kterého plně podporovalo?
Tehdy se těžilo i v nejpřísněji chráně-
ných zónách parku a celkově bylo vy-
těženo o celých 30 % dřeva více než
během působení Dr. Stráského ve stej-

né funkci,“ ptal se senátor Jirsa. „Je
jasné, že dnes Hnutí Duha demonstru-
je účelově proti svým názorovým od-
půrcům,“ dodal Tomáš Jirsa.

O nesmyslnosti demonstrace je starosta
Jirsa přesvědčen: „Každý, kdo proble-
matiku Šumavy zná, ten ví, že žádná
společnost z Hluboké nikdy netěžila
v národním parku dřevo a nikdo z hlu-
bockých občanů nemá na Šumavě žád-
né developerské projekty.“

Po zhruba hodince, poté kdy odjeli před-
stavitelé médií, se oba tábory pokojně
rozešly.

Hnutí Duha čelilo na Hluboké přesile
občanského sdružení
ZACHRAŇME ŠUMAVU
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POZVÁNKA

Nebude ale z látky ani fólie, vytvoří ho
kapky vody. Na tuto vodní scenérii pak
speciální velkoplošné a holografické
projekce vytvoří jedinečnou podívanou
a nezapomenutelný vizuální zážitek. To
je jeden z hlavních taháků premiérového
ročníku audiovizuálního festivalu na vo-
dě „VLTAVA ŽIJE“, který vznikl v produk-
ci jihočeské agentury art4promotion.
„Chtěli jsme vytvořit audiovizuální festi-
val. A protože naše agentura pochází
z jižních Čech, rozhodli jsme se oživit
Vltavu a připravit pro všechny Jihoče-
chy výjimečnou podívanou,“ představu-
je akci jednatel pořádající agentury
art4promotion Rudolf Střítecký. Diváci
tak uvidí velkolepou multimediální
show, která „odvypráví“ příběh jižních
Čech, jak ho ještě nemohli vidět. „Ně-
kolik projekčních ploch bude tvořeno
LED technologiemi, videomappingem
i zmiňovanou vodní stěnou vysokou 15
a širokou 25 metrů. Součástí podívané
bude grandiózní prostorová laser show,
živé obrazy, virtuózní hudební vystou-
pení i ohňostrojová show,“ vypočítal
Střítecký. 

První zastávka festivalu byla 25. srpna
v Lipně nad Vltavou, kde lidé mohli jedi-
nečnou projekci zhlédnout v rámci Lipno
sport festivalu, další šanci mají 1. září na
boršovských Slavnostech těstovin.
V krajské metropoli pak festival odstartu-
je v pátek 7. září v 16 hodin na parkovišti
pod Dlouhým mostem. Vstup na akci je
zdarma. Jihočeši se mohou těšit na  zá-
bavné odpoledne plné her, soutěží 
a atrakcí, které jsou určeny především
pro nejmenší návštěvníky.

Součástí festivalu je i I. ročník Setkání ji-
hočeských dětských domovů. „Jako
agentura máme vlastní nadační projekt
Art4kids a společně s Nadací Terezy Ma-
xové dětem již 10 let podporujeme dět-
ské domovy a pěstounské rodiny. Festi-

val tak obohatí svým úsměvem i vlastním
programem desítky těchto dětí,“ doplnila
Lenka Svitáková z pořádající agentury.
Dorazí i Dětský domov Žíchovec, jehož
ředitel Josef Peiker nám prozradil: „Má-
me mnoho talentovaných dětí, které za-
tančí i zazpívají.“ Podvečerní program
nabídne koncert oblíbené zpěvačky Klá-
ry Vytiskové se skupinou TOXIQUE a po-

té ve 20.30 hodin bude následovat
vrchol festivalu v podobě audiovizuální
show Jižní Čechy aneb VLTAVA ŽIJE.
Součástí festivalu je také stejnojmenná
fotosoutěž pro vodáky, do které se může
zapojit každý milovník vodáckých dobro-
družství. Jedinou podmínkou je zaslání
zajímavé fotografie z vody. Více informa-
cí se dozvíte na www.vltavazije.cz.

Na Vltavě
vznikne plátno
Z KAPEK VODY
Více než tři sta metrů čtverečních. Taková bude plocha
plátna, které v pátek 7. září vyroste uprostřed Vltavy ne-
daleko Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. 
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KULTURA

Vůně dálek dýchá z fotografií pokračova-
tele známých českých cestovatelů deva-
tenáctého a první poloviny dvacátého
století Jaroslava Havlíka. Výstavu jeho
Asijských reflexí můžete od 12. září vidět
v budějovické Galerii Nahoře. Soubor,
který se zde objeví, je možné zařadit  do
fotografického oboru nazývaného antro-
pologická fotografie.

„Slavný Rimbaudův výrok ,Já je někdo
jiný‘ symbolizuje charakteristický rys ex-
pandující západní civilizace – vymezová-
ní identity konstrukcí jinakosti, jejímž
ztělesněním byla antropologická a etno-
grafická fotografie,“ říká Bohuslava Ma-
říková z Galerie Nahoře. „Fotografie Ja-
roslava Havlíka jsou výtvarným
dokumentem, vytvořeným na určitém
místě v určitém čase. Je to působivé
svědectví o jiných zemích a jiném způ-
sobu života, který my neznáme a mnozí
z nás ani nechápou.  Z obrazů vystave-
ných na této výstavě cítíme lásku, úctu
a obdiv autora k horám, krajině a životu

jejích obyvatel,“ dodává. Jaroslav Havlík
se narodil v roce 1952 v Praze na Vino-
hradech. Vyučil se mechanikem a pak
vystudoval strojní průmyslovou školu,
zájem o fotoaparáty a fotografii ale pře-
vážil. První fotografické pokusy podnikl
Havlík v šedesátých letech minulého
století s kamerou Baby box. Prvním fo-
tografickým tématem, kterému se sy-
stematicky věnoval, byla hudba.
V sedmdesátých letech dokumentoval
českou jazzovou a bigbeatovou scénu.
Po emigraci v roce 1982 se jeho láskou
staly hory. V roce 1990, při své první
cestě do Nepálu, zcela propadl Himála-
jí. Postupně svůj zájem rozšířil o oblasti
jihovýchodní Asie. Navštívil i Velikonoč-
ní ostrovy. Na svých cestách mapuje
nejen tvář zemí, které navštěvuje, ale
i tváře jejich obyvatel. V letošním roce
Jaroslav Havlík uskutečnil zatím posled-
ní výpravu na východ. 

Vernisáž se koná 11. září od 17 hodin,
výstava potrvá do 16. října.

Od 31.8. do 9. 9. 2012 se v kulturním
domě Metropol uskuteční jedinečná vý-
stava moderních sběratelských pane-
nek. Poprvé budou k vidění nejrůznější
typy sběratelských panenek a jejich do-
plňků, které dosud nebyly v České re-
publice vystaveny.

Neopomenutelnou částí výstavy budou
originální ručně vyráběné miniatury Eriky
Holubové a tematická dioramata Marie
Tomáškové a Markéty Říhové. „Naším
cílem je představit moderní sběratelské
panenky širokému okolí a poskytnout je-
dinečnou možnost vidět tyto unikátní pa-
nenky, které bývají vyráběny v ultralimi-
tovaných edicích po jednom či několika
desítkách kusů pro celý svět, naživo,“ ří-
ká David Michal, majitel internetového
obchodu Panenka-Panenky.cz.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 30. srp-
na od 17 hodin ve výstavních prostorách
KD Metropol.

Unikátní výstava sběratelských 
panenek v Českých Budějovicích

V Galerii Nahoře se můžete seznámit 
s antropologickou fotografií
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Šest koncertů vážné hudby nabízí letošní
Hudební slavnosti Emy Destinnové. Již
23. ročník festivalu potrvá do 9. září
a nabízí pestrou škálu skladeb, které
provedou jak čeští, tak i zahraniční špič-
koví umělci. Návštěvníci se mohou těšit
na trubku, která se používala v době
Rožm berků, umělecký přednes známého
herce Josefa Somra i árie ze slavných
oper,“ uvedl organizátor festivalu Antonín
Kazil. 

Úvodní koncert se uskutečnil minulou
středu v koncertní síni Otakara Jeremi-
áše v Českých Budějovicích. Představila
se na něm Jihočeská komorní filharmo-
nie pod vedením dirigenta Leoše Svárov-
ského a pěvec Richard Novák. Na pro-
gramu byly biblické písně. Další koncert,
tentokrát v kulisách dominikánského
kláštera v Budějovicích, se bude konat
30. srpna. Texty ke skladbám starých
mistrů Jana Jakuba Ryby, Petra Lotara
a Alberta Schweitzera zarecituje herec
Josef Somr. Na varhany ho doprovodí
Jaroslav Tůma. „Malou ukázku jsme vi-
děli už letos na jaře v Kostelci nad Vlta-
vou a působilo to, jako by pánové psali

ty texty dneska,“ říká Kazil. V září pak
festival pokračuje dalšími čtyřmi akcemi.
V Písku 3. září vystoupí varhanistka Irena
Chřibková a barytonista Roman Janál.
Příznivci kvalitní hudby si přijdou na své
o den později na festivalovém koncertu
Symfonického orchestru hlavního města
Prahy FOK. „Tento koncert symfonické-
ho orchestru je bohužel jediný, který mají
obyvatelé Budějovic možnost během ro-
ku navštívit,“ lituje Kazil. „Nabídne 80
muzikantů a český program, například
Smetanovu báseň Valdštýnův tábor,“ do-
plnil Antonín Kazil. Ve dnech 5. a 6. září
jsou na programu dva koncerty v síni
Otakara Jeremiáše. První bude klavírní
recitál Martina Kasíka, druhý Panochovo
kvarteto. Slavnosti vyvrcholí 8. září oper-
ním galakoncertem k poctě Emy Destin-
nové. Ten se přesouvá ze sportovní haly
do pavilonu T na výstavišti. „V hale to
bylo čím dál méně kulturní, navíc se
chystá oprava. Moderní pavilon vypadá
podstatně lépe a nabízí i lepší akustiku,“
vysvětlil Kazil.

Na výstavišti se představí dva pěvci –
tenorista Bruno Ribeiro z Portugalska

a italský barytonista Paolo Gavanelli.
Během večera zazní dueta a árie z oper
La traviatta, Macbeth, Tosca, Eugen
Oněgin nebo Rigoletto. Vstupenky na
jednotlivá festivalová vystoupení stojí
od 100 do 370 korun. Kompletní pro-
gram slavností na webové adrese
www.festival-ed.cz.

O FESTIVALU Mezinárodní hudební fes-
tival se v krajském městě koná již od ro-
ku 1990, kdy organizátoři k 90. výročí
úmrtí Destinnové v Českých Budějovi-
cích uspořádali galakoncert a před
opravenou budovu Jihočeského divadla
umístili bustu pěvkyně. Festival každo-
ročně navštíví kolem 3 500 lidí. Sopra-
nistka Ema Destinnová (vlastním jmé-
nem Emilie Václavka Jindřiška Pavlína
Kittlová) žila v letech 1878 až 1930. Bě-
hem své kariéry ztvárnila mnoho vel-
kých rolí, úspěch zaznamenala na scé-
nách v Berlíně, Covent Garden
v Londýně a v Metropolitní opeře v New
Yorku. Posledních 15 let života prožila
v ústraní na svém zámečku ve Stráži
nad Nežárkou na Jindřichohradecku,
kde ve věku 52 let zemřela.

Budějovice hostí 23. ročník 
Hudebních slavností Emy Destinnové

Poslední srpnový večer se můžete na
budějovickém náměstí vrátit do mi-
nulosti. Představí se zde unikátní au-
ta – veteráni, a to za doprovodu do-
bové hudby. Občerstvit se můžete
v retro kavárně. Na setkání milovníků
a provozovatelů automobilových ve-
teránů nebudou chybět ani motocyk-
ly a kola. „Přijďte se nechat unést
pohodovou atmosférou nestárnoucí
doby v podobě čtyřkolových či
dvoukolových miláčků a dobové
hudby. Pro potěšení vám zahraje
taneční skupina Na tenkém ledě
s kankánem. Po dobu celého
setkání bude hrát retro orchestr
Melody Gentlemen z Lednice.
A navíc si můžete k celkové po-
hodě dát podvečerní kávu s ba-

biččiným štrúdlem v dočasné retro
kavárničce přímo na náměstí,“ po-
psala akce tisková mluvčí Jitka Welz-
lová. Spolupořadatelé akce jsou
Veteran Car Club České
Budějovice, cyklis-
tický Spolek
Pod-

šumavan a Muzeum motorových kol
Horní Radouň.

Milovníci veteránů 
se sejdou na náměstí
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INZERCE

Celkem do 7 jihočeských obcí zavítal letošní léto fotbalový
tým ODS pod vedením Karla Poborského. „Chtěli jsme lidem
ukázat, že jsme normální lidi,“ říká Petr Maroš, autor myšlenky
uspořádat tato fotbalová klání. Byl to zážitek pro malé i velké,
pro hráče na hřišti i diváky v hledišti. Posuďte sami…

JIHOČESKÉ TURNÉ 2012
– Fotbal s Karlem Termíny utkání:

28. 7. Chýnov (TA)
1 .8. Rudolfov (ČB)
11. 8. Zlatá Koruna (ČK)
15. 8. Novosedly (JH)
18. 8. Netolice (PT)
29. 8. Oslov (PI)
1. 9. Katovice (ST)
www.fotbalskarlem.cz

Předzápasové foto týmu Karla Poborského
a staré gardy Chýnovských.

Společné foto týmu Karla Poborského
s hráči domácího SK Rudolfov.

Předzápasová společná fotka týmu Karla Po-
borského s hráči domácího SK Zlatá Koruna.

Desetiletý Honzík Kotnauer, nejmladší
hráč týmu Karla Poborského, v akci.

Po zápase Karel Poborský ochotně
podepisoval zájemcům své fotbalové
kartičky malým…

Jeden z diváků si odnáší cenný suve-
nýr v podobě podepsaných kartiček
Karla Poborského.

Před zápasem Karel Poborský pode-
psal reprezentační dres a předal ho pre-
zidentovi SK Zlatá Koruna Petru Královi.

Tradiční pozápasové podepisování
kartiček, dresů nebo i končetin.

Tomáš Jirsa, kandidát ODS na hejt-
mana Jihočeského kraje, při pozápa-
sových penaltách.

…i velkým.

Karel Poborský přebírá od předsedy
chýnovských fotbalistů pohár na pa-
mátku. Na oplátku předával vpravo
stojícímu starostovi Chýnova Pavlu
Eybertovi reprezentační dres, který
před 350 přihlížejícími diváky před
samotným zápasem podepsal.

Útočný výpad Karla Poborského
podél postranní čáry.

CHÝNOV–28. 7.

RUDOLFOV 1. 8.

ZLATÁ KORUNA 11. 8.
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ROZHOVOR

Martin Vozábal
chystá na novou sezonu
juniorku i Strakonice
V červenci začala na Složišti letní příprava Strakonic a ju-
niorky Dynama. Oba týmy vedl Martin Vozábal. Strakonič-
tí budou letos nastupovat v ČFL, juniorka Dynama se
představí v soutěži B-týmů, která si letos odbude svůj
premiérový ročník. Kouč obou mužstev Vozábal detailněji
nastínil, jak bude celý projekt vypadat.

Vzniká zcela nová soutěž 
B-týmu. Jak se Vám zatím
jeví tento plán?
Ještě nevím zcela přesně, co tato soutěž
obnáší, ale předpokládám, že bude mít
vysokou úroveň. Představí se v ní všech
16 ligových klubů plus Táborsko a Bohe-
mians 1905. Když k těmto duelům při-
počtu i utkání v ČFL, tak to je obrovská
porce.

Jaká jsou kritéria pro
juniorský tým? Mohou hrát
maximálně devatenáctiletí
plus pět starších hráčů?
Jedná se o ročníky 92 a mladší. K tomu
regule povolují šest hráčů jakéhokoliv
věku. Tudíž když začínáme soutěž v pon-
dělí doma s Brnem a Moravané budou
hrát v neděli ligu a budou chtít hráče vy-
tížit, tak přijede polovina ligové sestavy.
To slibuje vysokou úroveň.

Kolik máte vůbec k dispozici
hráčů?
Na začátku přípravy jsme jich měli asi
pětadvacet. Na testech jsou zde i dva
hráči z Ruska, jeden z Krasnodaru, druhý
ze Spartaku Moskva. Oba se u nás při-
pravují již delší dobu a jeví se velice dob-
ře. Z devatenáctky od Pavla Tobiáše má-
me několik dorostenců, z A-týmu se
vrací Petráň a Sajtl, ale oba musí ukázat
svoji kvalitu, aby se tam vrátili.

Strakoničtí hráči dojíždějí
přes léto na tréninky 
do Českých Budějovic?
Ano. Bude se trénovat v Budějovicích,
a kdo ze Strakonic tu chce hrát, tak musí
dojíždět. To se týká i třeba Repy, který je
náš hráč, ale nabídnuté ubytování odmítl
s tím, že bude dojíždět. Myslím si, že bu-

de jezdit asi jedno auto, protože hráčů
ze Strakonic tu moc není.

Realizační tým je v jakém
složení?
Z Bohemians se vrací Pavol Švantner, za
což jsem rád. Hrál jsem s ním v týmu, on
mě pak trénoval a byli jsme v kontaktu.
Klub se s ním domluvil a mně to vyhovu-
je, jelikož má profilicenci a trénuje i bran-
káře. Je to člověk, který prošel ligou a má
spoustu zkušeností. Máme dva maséry –
Václava Koláře a Martina Šobora ze Stra-
konic, kustodem bude Jan Dvořák.

Je i pro Vás osobně těžší 
vést v podstatě dva týmy?
Musím si na to nějakým způsobem zvyk-
nout. Na starosti mám vlastně jeden tým
pro dvě soutěže. V hierarchii důležitosti
je na prvním místě Gambrinus liga a pak
následuje ČFL, i vzhledem k tomu, že
ČFL není uzavřená soutěž na rozdíl od té
juniorské. Nebudeme spoléhat na to, ko-
lik přijde hráčů z áčka. Když ti hráči při-
jdou, budeme rádi, stanou se osou toho
týmu. Pokud ne, zvládneme si určitě po-
radit sami bez jejich pomoci. Naším cí-
lem je postavit tým, který bude konku-
renceschopný.

Není na škodu, že juniorská
soutěž je uzavřená a tlak 
na hráče není takový?
Je to věc osobního názoru. Byly hlasy
pro i proti, ale takhle to je a musíme to
tak brát. Určitě to nesnižuje kvalitu sou-
těže. Možná to povede k tomu, že týmy
budou hrát ofenzivněji, jelikož ty výsled-
ky toho tolik úplně nerozhodují. Ale ni-
kdo nechce prohrát a vidím to pozitivně,
i když každý v tom najde určitě nějaké
negativum, když bude chtít.

Určitou výhodou by mohlo
být, že ligu bude hrát A-tým
v sobotu, ne?
To je jasné. Byl to také jeden z důvodů,
proč se změnil ligový termín. Ne vždy
bude hrát áčko v sobotu a kluci v junior-
ce také musí prokázat kvalitu.

Pro fanoušky je také
pozitivní, že se budou domácí
zápasy juniorky hrát na
Střeleckém ostrově...
Myslím, že je to rozhodně dobře. Pro ty
mladé kluky to bude vždycky zážitek za-
hrát si na hlavním stadionu. Juniorská li-
ga se navíc bude vysílat také v televizi,
takže i to pro ně může být motivace. Vý-
hodu máme také v tom, že když bude
špatné počasí, tak můžeme hrát soutěž
na Složišti.

Těšíte se Vy osobně 
na tuto novou výzvu?
Je to trošku něco jiného než asistent
u A-týmu. Na jednu stranu jsem utekl
z ligy, může to mrzet, ale do mojí trenér-
ské kariéry je plus, že jsem skončil s fot-
balem. Shodou okolností jsem se dostal
k áčku, to samotné bylo vynikající. V lis-
topadu mi bude 34 let a nemůžu být po-
řád asistentem. Tahle role mi byla nabíd-
nuta, a nyní nedokážu říci, jak se to
podaří skloubit. Bude to časově hodně
náročné, ale přijal jsem tu nabídku
a jsem za to rád.

Nebudete tedy pokračovat ve
fotbalové kariéře na Hluboké?
Ne, to určitě ne. Kdyby mi Hluboká loni
nezazvonila z nějaké slušnosti, že zde
bydlím, tak bych do toho ani nešel. Ča-
sově to nejde zvládat a nepřipadá to
v úvahu.FO
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Uzvednete pivovarský
sud a mrtvý tah je pro vás

hračka? Pak se určitě přihlaste
do soutěže Budějcký silák. Jedinou

podmínkou pro registraci je věk nad 
18 let. Soutěž se koná 8. září od 9 hodin

před areálem Fitness Pouzar na českobu-
dějovickém Sídlišti Vltava, pokud závodu
nebude přát počasí, přesune se na další
týden, konal by se tedy 15. září, také od 
9 hodin.

Výkony sportovců zhodnotí čtyřčlenná komi-
se ve složení Jiří Dvořák, Jaromír Vizingr, Jiří
Rosenfelder a Věra Gruberová. Závodit se
bude ve čtyřech kategoriích, a to muži do

80 kg, do 100 kg a nad 100 kg a ženy bez roz-
dílu vah. „Nesmí se používat super dresy, háky
ani trhačky, při soutěži družstev tretry se hřeby,
povolená je fixace kolen, loktů a zápěstí, pásek
i magnezium,“ vzkazují zájemcům pořadatelé.
Vítězové jednotlivých váhových kategorií ob-
drží poháry a dary od sponzorů a pořadatele.

Majitel firmy Centrum sportovních cen Jaromír
Vizingr do soutěže věnuje poháry pro nejmlad-
šího a nejstaršího závodícího borce. 

„V místě soutěže bude občerstvení a hudba.
Zdarma vám změříme tělesnou svalovinu, tu-
ky, BMI, BM, vodu v těle, index WHR a další,“
dodávají pořadatelé.

Hokejista Aleš Kotalík podepsal novou
smlouvu s HC Mountfield a.s. Jihočeský
patriot tak znovu obléká dres Českých
Budějovic. Na jih Čech se 33letý Kotalík
během loňské sezony vrátil po úspěš-
ném působení v kanadsko-americké
NHL. „Kontrakt byl uzavřen po jednání
představenstva klubu, kdy došlo k doho-
dě mezi vedením klubu a Alešem Kotalí-
kem. Dohodli jsme se na smlouvě pro
nadcházející sezonu 2012/2013,“ sdělil
Zdeněk Blažek, předseda představen-
stva a generální manažer klubu. Po ná-
vratu do Českých Budějovic po deseti le-
tech stačil v základní části Tipsport
extraligy odehrát 30 zápasů, v nichž si
připsal 24 kanadských bodů za 8 vstřele-
ných branek a 16 asistencí. V následných
5 zápasech Česká pojišťovna play–off
přidal 4 kanadské body za 1 branku a 3
asistence. Třiatřicetiletý forvard se už při-
pojil ke svým spoluhráčům a absolvoval
s nimi turnaj v ruském Jekatěrinburgu
a zápasy European Trophy Tour.

ALEŠ 
KOTALÍK
podepsal 
novou smlouvu
s HC Mountfield

STAŇTE SE
„Budějckým silákem“!
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Racketlonové mistrovství
světa čtyřher a týmů v Sofii
Krenn s budějovickou závodnicí Kubáňovou
postupně porazili všechny páry, na které
v pavouku narazili. Kubáňová dokonce mu-
sela porazit svého manžela, který hraje se
závodnicí Seitzovou. Tento zápas byl skuteč-
nou perličkou a manželé Kubáňovi i mnoho
dalších si jej řádně užívali, ale přeci jen nako-
nec zvítězil favorizovaný pár. V semifinále se
Krenn s Kubáňovou dočkali maďarských
protivníků Tróznai-Nandóri. A i tady Zuzana
s Chrisem potvrdili roli favoritů na postup do
finálového boje. Zde narazili na těžké soupe-
ře,  dvojice Ratzer-Zeoli byla opravdu tvrdý
oříšek. Dánský hráč je vicemistrem světa

z loňského roku a německá racketlonistka
Zeoli má stejný titul v ženské kategorii. Zá-
pas se na začátku vyvíjel ve prospěch dán-
sko-německé dvojice. Boj o každý míček
a hru nervů však nakonec zvládli lépe Kubá-
ňová s Krennem a došli si pro svůj titul.

Zuzana Kubáňová se zapojila také do
ženské čtyřhry. „Od ženské čtyřhry jsem
příliš neočekávala, chtěla jsem si ji spíše
užít, protože jsem věděla, že dost nervů
budu mít v mixu. No a najednou jsem ani
nemrkla a byly jsme ve finále,“ říká zá-
vodnice. Spoluhráčkou Kubáňové byla

mixová spoluhráčka manžela Tomáše Ku-
báně Simone Seitz. Česko-rakouský pár
nedal soupeřkám příliš nadějí na vítězství.
Kubáňová se tak dle světových médií sta-
la první ženou v historii, která získala tři
světové tituly za sebou v jediném obdo-
bí.„Říkám pořád, že racketlon je kouzel-
ný, ale zároveň hodně náročný, a to jak
technicky, tak i fyzicky a psychicky. Jde
o každý bod. Moc děkuju svým spoluhrá-
čům, byli skvělí! No a manželovi, protože
to je veliká opora – co ten musí vydržet
v mých psychicky slabších momen-
tech...“ s úsměvem uzavírá Kubáňová. 

Volejbalové Budějovice posílily
PŘIŠEL SMEČAŘ PLÁTENÍK

Itálská, ruská, řecká nebo belgická liga
i Turecko. Tak vypadala profesní pouť če-
ského smečaře Petera Pláteníka. 31letý
volejbalista nyní přichází do budějovické-
ho Jihostroje. Podepsal zde čtyřletou
smlouvu. „Považuji ho za nejlepšího če-
ského přihrávajícího smečaře za posled-
ních deset patnáct let,“ těší se na spolu-
práci s Pláteníkem českobudějovický
trenér Jan Svoboda, který Pláteníka vedl
před jeho odchodem do ciziny v Odoleně
Vodě a spolupracoval s ním i v reprezen-

taci. „Na mistrovství světa v roce 2010
byl vyhodnocen jako nejlépe přihrávající
smečař, kraloval mezi ruskými či brazil-
skými hvězdami, které jsme teď sledovali
na olympiádě.“

České Budějovice budou hrát i letos Li-
gu mistrů, ve skupině se utkají s Novosi-
birskem, Berlínem a černohorskou Bu-
dvou. „Chceme se jako jeden z mála
českých klubů prosadit i v Evropě. Od
Petrova příchodu si slibuji posílení, které

by nás mohlo posunout zase někam
dál,“ dodává kouč. V Jihostroji se Plá-
teník potká s dlouholetými spoluhráči
z reprezentace Jakubem Novotným
a Petrem Zapletalem; stejná trojice
společně hrála v sezoně 2004–2005 za
Panathinaikos Atény.

Dalšími nováčky v kádru Českých Budě-
jovic jsou Šulista, Sobotka a Kriško, odeš-
li univerzál Motys (Menen, Belgie) a blokař
Smrčka (konec profesionální kariéry).
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KRIMI

Noční větrání
se nemusí vyplatit
Tropická vedra, která v srpnu panovala,
nahrávají zlodějům. „Lidé totiž často vě-
trají a v noci toho využívají zloději při
vloupání do jejich domovů. V posledních
týdnech evidujeme na Českobudějovicku
nárůst této trestné činnosti, kdy pachate-
lé vytlačí ventilačku a vniknou do obydlí,“
upozorňuje policejní tisková mluvčí Regi-
na Tupá. Ve většině případů byli při vlou-
pání majitelé objektů doma a spali. Zlo-
ději si pak odnesli jejich cennosti, zlato,
peníze, osobní doklady a elektroniku. „Tři
případy jsme zaznamenali v obci Poříčí
a Litvínovice, další dva v Českých Budě-
jovicích v ulicích Budivojova a Nerudova.

Škoda způsobená těmito krádežemi již
přesáhla částku sto tisíc korun,“ uvedla
Tupá. „Pachatelé si domy, které vykráda-
jí, ve dne obhlíží a posléze jdou v noci
krást. Proto se obracíme na všechny ob-
čany, aby si všímali cizích lidí a automo-
bilů, které se pohybují v jejich obci. Je
možné, že právě vy uvidíte zloděje, který
vykrade vašeho souseda nebo přímo
vás. Pokud si něčeho neobvyklého všim-
nete nebo si zapíšete registrační značku
podezřelého vozidla – neváhejte a tyto
skutečnosti oznamte na nejbližší služeb-
nu Policie České republiky nebo na zná-
mou linku 158,“ dodává mluvčí.

Namol opilý
havaroval
Téměř denně se policisté na silnicích se-
tkávají s řidiči, kteří za volant usednou
pod vlivem alkoholu. Toto nezodpověd-
né a rizikové chování pak výrazně zvy-
šuje možnost, že řidiči zaviní dopravní
nehodu.

Jeden z případů, ve kterém hrál roli alko-
hol, uzavřeli v minulém týdnu českobu-
dějovičtí dopravní policisté. Třiačtyřiceti-
letý muž z Českobudějovicka posilněný
alkoholem usedl začátkem července le-
tošního roku za volant osobního automo-
bilu Citroën Berlingo a u obce Libnič ne-
zvládl řízení. Vyjel vpravo do silničního
příkopu a následně narazil do vzrostlého
stromu. Řidič citroënu měl štěstí, z hrozi-
vě vypadající nehody vyvázl pouze s leh-
kým zraněním. Policisté provedli u muže
následně dechovou zkoušku, která u něj

prokázala přes 2 promile alkoholu v de-
chu. Za jízdu pod vlivem alkoholu si
v rámci zkráceného přípravného řízení
nezodpovědný řidič vyslechl podezření
ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Vzhledem k tomu, že
pod vlivem alkoholu způsobil dopravní
nehodu, může být v případě prokázání
viny potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
Alkohol je samostatnou kapitolou ve vý-
čtu zavinění dopravní nehody. I malé
množství alkoholu vede k přeceňování
schopností řídit. Riziko být účastníkem
dopravní nehody je při 0,5 promile 2krát,
při 1 promile 7krát a při 1,8 promile
30krát vyšší. Riziko úmrtí za volantem je
pro řidiče s alkoholem v krvi minimálně
jedenáctkrát vyšší než pro řidiče, který
alkohol nepožil.

Další
nafta
Série krádeží nafty z odstavené
techniky má další pokračování. Zlo-
ději se na začátku srpna zaměřili na
tři nákladní automobily zn. Tatra,
které stály zaparkované v oploce-
ném areálu firmy ve Vrbenské ulici
v Českých Budějovicích. Odcizili
zde celkem 240 litrů motorové nafty.
Včetně poškození palivových nádrží
vozidel tak způsobili škodu za bez-
mála 16 000 korun. Terčem zájmu
neznámého zloděje se ve stejném
období staly i dva kombajny v obci
Heřmaň. Z odstavených zeměděl-
ských stojů značky New Holland
zmizelo celkem 750 litrů motorové
nafty v hodnotě 21 500 korun. Kdo
za případy krádeží nafty stojí, nyní
intenzivně prošetřují policisté ze su-
chovrbenského a boršovského ob-
vodního oddělení.
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21LUKÁŠ KRAUS 
Výživový poradce, kondiční trenér  
Mobil: +420774 06 05 61,

+420774 06 05 39 
Email: lukas@zij-zdrave.cz 
Web: www.zij-zdrave.cz

Již šestý školní rok mohou děti z Če-
ských Budějovic využívat volnočasové
kroužky, které zajišťuje občanské sdru-
žení Aktivity ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou. Výhodou přitom je, že in-
struktoři alias vysokoškolští studenti
přijdou za dětmi přímo do jejich škol,
a rodičům tak odpadá starost s rozvo-
zem dětí na kroužky do jiných částí
města. Letos se tak děti znovu mohou
učit základy bojových umění, míčové
hry nebo florbal, který nově spolupracu-
je s profesionálním florbalovým klubem
FCB Štíři České Budějovice. „Tyto
kroužky se otevírají v polovině září na
ZŠ Grünwaldova, ZŠ Vltava, ZŠ Pohů-
recká a v centru na ZŠ Nová a ZŠ Ba-
arova,“ informuje předsedkyně sdružení
Jana Požárková. „Naší prioritou je vést
děti a mládež ke sportu a vštípit jim zá-
kladní pravidla fair play, chceme, aby se
děti hýbaly účelně, odborně a zdravě,“
doplňuje Petr Požárek.

Sdružení Aktivity během školního roku
také nabízí lekce atletiky a gymnastiky,
které se konají v koridoru budějovické
Sportovní haly, nebo kurzy plavání ve
Viva Fitnes. „V zimních měsících pořá-

dáme také kurzy lyžování a snowboar-
dingu na Lipně a Hochfichtu,“ informuje
instruktor Petr Čížek.

Na přelomu listopadu a prosince se mo-
hou malí sportovní nadšenci zúčastnit 
3. všestranného víkendu, který se bude
konat v Dřítni a Českých Budějovicích.
Děti se mohou těšit na olympionika Karla
Lavického, hokejového brankáře Romana
Turka, hokejisty Radka Bělohlava či Aleše
Kotalíka. Účast přislíbili také hokejisté
René Vydarený a Jakub Kovář. Lákadlem
jistě bude také přítomnost odchovance
Dynama Milana Nitrianského, který nyní
obléká dres pražské Slavie. „Děti si bě-
hem víkendu vyzkouší funkční australský
trénink, squash, plavání, florbal, gymnas-
tiku, míčové hry a zaměříme se na správ-
né stravování a kvalitní pitný režim od Es-
tianu,“ doplňuje Petr Požárek.

Letošní léto bylo nejaktivnějším létem
naší organizace. Naši práci ocenil i ve-
doucí mládežnického úseku FAČR
Mgr. Antonín Plachý: „Principiálně je vý-
borné, že se tomu věnuje někdo, kdo
k tomu má vzdělání a chuť a nedělá to
jen pro peníze.“

Sdružení Aktivity připravilo pro děti pět
turnusů Letní fotbalové školy, zúčastnilo
se 106 dětí z České a Slovenské republi-
ky. Zde se scházejí hráči jednotlivých vě-
kových kategorií (2001, 2002, 2003, 2004
a 2005). Patronem akce se stal český re-
prezentant a hráč hrající za Besiktas In-
stanbul Tomáš Sivok. „Mezi hráče také
zavítal francouzský host z FC Loriente,
který se tak zapojil do moderního fotba-
lového učení v podobě, jak správně při-
stupovat k tréninku. Kdy využít dynamic-
ký či statický strečink, proč aktivovat
kloubní spojení, využívat balanční po-
můcky, zlepšovat koordinaci, ale přede-
vším proč udržovat fair play, tato smys-
luplnost se jim samozřejmě promítne do
života,“ Říká Petr Požárek.

Připraveny byly dva příměstské tábory
s novozélandskou tematikou. Na domoro-
dé „Maory“ si hrálo 50 dětí ve Sportovně
relaxačním areálu Hluboká nad Vltavou.
„Na příští rok chystáme Adrenalinovou
cestu kolem světa za 5 dní,“ jedním de-
chem dodává jeden z instruktorů Petr Čí-
žek. Všechny potřebné informace nalezne-
te na www.feelyourbody.eu v sekci
AKTIVITY.

AKTIVITY

Studenti vedou mládež
ke správnému pohybu
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Jde o festival, který se každý rok koná poslední srpnový víkend v londýnské čtvrti Notting Hill, a to pravidelně už odroku 1964. Tento největší evropský karneval, kterému dominuje žlutá, zelená a červená barva, v jeho průběhu navštívíaž milion lidí. Nabízí 5 typů hudby: Calypso, Steel pan/pans, Mas (masquerade), Static and Mobile systems. Tato gigan-tická akce se inspirovala karnevalem v Trinidadu, jenž byl uspořádán v roce 1833 na počest zrušení otroctví v brit-ských koloniích. Tentokrát jsme pro vás jako inspiraci připravili tradiční anglický stravovací den.

Mrkvový koláč    
INGREDIENCE:
Těsto: 1 pomeranč • 100 g rozinek
• 150 ml oleje • 170 g polohrubé mouky
• 170 g hladké mouky
• 1 a ½ lžičky prášku do pečiva
• 1 a ½ lžičky jedlé sody • 1 a ½ lžičky
mleté skořice • 3 vejce • 150 g třtino-
vého cukru • 420 g nastrouhané mrkve
Krém: 150 g pomazánkového másla
• ½ měkkého tvarohu
• 50 g másla • 4 lžíce moučkového
cukru • 2 lžíce citronové šťávy
• 1 lžička vanilkové esence

POSTUP: Nastrouháme kůru z pome-
ranče a vymačkáme 3 lžíce šťávy. Rozinky nasypeme do misky,přidáme kůru a šťávu z pomeranče a necháme nasáknout, zatím-co budeme připravovat koláč. Obě mouky smícháme s práškemdo pečiva, jedlou sodou a skořicí. Ze 2 vajec oddělíme bílky,žloutky dáme do misky, přidáme celé zbylé vejce a cukr. Šlehámedo pěny. Za stálého šlehání pomalu vlijeme olej, dokud se hmotanespojí. Do směsi po dávkách přidáváme mouku. Oddělené 2 bíl-ky vyšleháme se špetkou soli dotuha. Nyní do těsta přimíchámenastrouhanou mrkev, rozinky i se šťávou a opatrně zapracujemei vyšlehané bílky. Těsto vlijeme do pečicím papírem vyložené do-rtové formy a pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 45 min.Na krém smícháme pomazánkové máslo s máslem a tvarohem, při-dáme cukr, citronovou šťávu a vanilkovou esenci. Vše dobře utřeme.Část krému naneseme na polovinu rozříznutého dortu, zbytek nama-žeme na dort a po jeho obvodu. Poté necháme ztuhnout v lednici.

Pastýřský koláč (Shepherd's Pie) 
INGREDIENCE:
1 kg brambor • 250 ml červeného vína
• 2 stroužky česneku • 1 cibule 
• 300 ml kuřecího vývaru 
• 50 g másla • 500 g mletého masa 
• 1 mrkev • 2 lžíce olivového oleje 
• špetka pepře • 2 lžíce rajského 
protlaku • špetka rozmarýnu • 2 lžíce
strouhaného parmezánu • špetka soli
• špetka tymiánu • 2 žloutky

POSTUP: Na velké pánvi rozpálíme olej,
přidáme okořeněné maso a 2–3 minuty
je opékáme. Do masa přimícháme cibuli
a mrkev, lisovaný česnek, protlak, bylin-
ky a vše za stálého míchání 1–2 minutyrestujeme. Přilijeme červené víno, zmírníme teplotu a vaříme,dokud se víno téměř nevypaří. Poté přidáme kuřecí vývar, při-vedeme k varu a vaříme tak dlouho, až omáčka zhoustne.Mezitím si uvaříme brambory. Slijeme vodu, hrnec vrátíme zpětna plotnu a na mírném ohni necháme krátce brambory oschnout. Rozmačkáme je, přidáme žloutky, máslo, parmezána promícháme. 

Na dno pekáče rovnoměrně rozprostřeme maso. Na ně nanese-me opatrně kaši. Posypeme nastrouhaným parmezánem. Vidlič-kou uděláme na povrchu nepravidelné vlnky. Pečeme v trouběvyhřáté na 180 °C přibližně 20 minut, dokud kaše nebublá a ne-ní zlatavá.

RECEPTY

Notting Hills Carnival

Anglická snídaně     
INGREDIENCE: 2 vejce • olej • 2 párky • 2 plátky anglické slaniny • toastový chléb • bílé fazolky v tomatě 

POSTUP: Na rozpálenou pánev rovnoměrně rozprostřeme plátkyslaniny. Zprudka je osmahneme, ale jen tak, aby se nevypekl vše-chen tuk. Hotovou slaninu nandáme na
talíř a na pánev rozklepneme vajíč-
ka, posolíme je a opečeme. Va-
jíčka přidáme na talíř na slani-
nu, aby zůstala teplá, a na
pánev nalijeme fazole z ple-
chovky, posolíme je a nechá-
me jemně připálit. Mezitím si
uvaříme párky a opečeme
 toasty v toastovači. Jako ná-
poj podáváme kávu, nebo čaj
s mlékem a džus.

Jehněčí s mátovou omáčkou  
INGREDIENCE:
400 g jehněčího masa • sůl a pepř
Mátová omáčka: 4 lžíce převařené
vody • 2 lžíce cukru moučky
• 3 lžíce lístků máty • 1 lžíce octa

POSTUP: Maso osolíme, ope-
příme a dáme ho péct cca na 
1 hod. do trouby. Mezitím si
připravíme mátovou omáčku –
lístky máty nasekáme nadrob-
no, přidáme cukr, 4 lžíce vy-
chladlé převařené vody a ocet.
Vše smícháme.
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.
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KŘÍŽOVKA

Správné řešení sudoku z čísla 7/2012

Správné řešení křížovky z čísla 7/2012: 
Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Výherce sestavení výživového plánu: Andrea Kadlecová
Výherci přeměření na přístroji Inbody R20: Dana Schaffelhoferová, 
Pavlína Jandová, Radka Šimková, Miroslav Mojha, Jaroslava Šťastná
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Jiří Suchý (nar. 1931); básník, zpěvák, skladatel, 
výtvarník a zakladatel divadla Semafor: „... (řešení v tajence)“

Česká 
řeka Sliz Barva Latinská

předložka
Ukončit
splátky Přitakávat Opotřebit

jízdou

Něm.
mluvnický

člen
Jenž Strýc Lok

Franc.
mluvnický

člen
Králíček Krajinný

typ

Dozvuk

Přír. rez.
u Berouna

Dávat 
rady

Český
chartista

Státní 
majetek

Spojené
národy
Část 
Prahy

První 
část 

tajenky

Helén

Slavný
austral.
tenista
Meč

Pysk
Výr. ohý-
baného
nábytku

Zpěvák
skup. Elán
Uzenina

Název
písmene

Klesat
Druhá
část 

tajenky

Plato
Ploutvo-
nožec

Černo-
mořské

letovisko
Dráp

Slovensky
zkáza

Durdit
Pekařský
výrobek

Metla
středově-

ku
Kontakt

Veden na
pastvu
Student
DAMU

Svalit
Sousední

stát
Nahlásit

Vzdálena
Bohato

Užívat
Zkr. telef.
předvolby

Mír

Český
malíř-kra-

jinář
Hlučně

Polibek
Spole -
čenské 
ohledy

Likér

Čtvrtá
část 

tajenky
Ohrada

Iniciály
herce

Trávníčka
Prázdný

Jas

Zubní 
povlak

Dumasův
mušketýr

Křičet
Týkající se

školy

Páry
Líný

Přestože

Slitina žele-
za a hliníku
Medvědí

citoslovce

Zvuk 
nůžek
Sekáč

Pukavý
plod

Turecky
salát

Ambaláž

Mělčina
Český

podnika-
tel

Dobytek
Hedvika

Házet
Náhle

Zlom

Opatřený
hroty

Maďarský
zápor

Komoň Ludolfovo
číslo

Německy
strom

Nenapl-
něn

(arch.)
Zájmeno

Slovenská
číslovka
Značka
mědi

Vyšší 
savec

Angl. pře-
dložka

Třetí část
tajenky

Solmizač-
ní slabika

Hl. město
Izrael.

království
Rozdrtit alit; Laver; marul;

nem; UTO

VÝHERCI SOUTĚŽE Z ČÍSLA 7/2012
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