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Budějovicko
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Rozhovor
Nový trenér Dynama
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Jan Zahradník
kandiduje do Senátu



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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18 Sport 
z Českých Budějovic

Milí čtenáři,
před dvěma lety jste ve svých schránkách našli první
číslo Budějovického Samsona. Slibovali jsme vám
v něm zprávy z Českých Budějovic, rozhovory se zají-
mavými lidmi, tipy na výlet i zábavu v podobě křížovek
nebo sudoku. Myslím, že jsme slovu dostáli. Ze strá-
nek našeho měsíčníku z jihočeské metropole k vám
promluvil legendární hokejista Jaroslav Pouzar, herec
Ondřej Veselý i provozovatel jedinečného muzea mo-
tocyklů Petr Hošťálek. Každý měsíc se snažíme vy-
zpovídat i nějakého sportovce, přečíst jste si proto
mohli o volejbalistech Radku Motysovi nebo aktuálně
o nové posile Jihostroje Peteru Pláteníkovi. Snažíme
se také přinášet nejdůležitější zprávy z našeho města
a informovat vás o zajímavých kulturních akcích. Pro-
tože ale víme, že život není jen růžový, najdete u nás
i krimi rubriku. Nezapomínáme však ani na volný čas,
a tak doufáme, že vás letní tipy na výlety potěšily a ne-
chali jste se inspirovat.
S časopisem Budějovický Samson jsem strávila krás-
ných 24 měsíců a vím, že je stále na čem pracovat,
abyste vy čtenáři byli spojení. Přesto doufám, že po
dvou letech už Budějovický Samson patří tak trochu
mezi dospělé. To ale neznamená, že se stále nemůže
vyvíjet a zlepšovat. Protože dospělost pro mě zname-
ná přiznat si, že stále dospíváme.

Doufám, že nám i nadále zachováte přízeň.  

Editorial
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Diecézní charitě 
chybí na provoz 2,5 milionu korun
Omezení činnosti i propouštění zaměst-
nanců. Tak vypadá úsporný plán česko-
budějovické Diecézní charity. Na provoz
do konce roku organizaci chybí 2,5 mili-
onu korun. „O této situaci jednáme s Mi-
nisterstvem práce a sociálních věcí, Ji-
hočeským krajem, zástupci měst
a obcí,“ uvedla ředitelka Diecézní charity
Michaela Čermáková. Nejvíce ohrožená
jsou podle ní Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež.Týká se to center VIP a Ji-
loro v Českých Budějovicích, kterým
schází 500 tisíc Kč, dále zařízení ve Zlivi
a Týně nad Vltavou, jimž dohromady
chybí 400 tisíc korun. „Potíž je v tom, že
na konci června skončily Individuální
programy Jihočeského kraje pro léta
2010–2012, ze kterých jsme tato zařízení
financovali. Peníze z nových Individuál-
ních programů pak budeme mít až v led-

nu příštího roku, ale tato nízkoprahová
zařízení z nich už placena nebudou,“ vy-
světlila ředitelka. Problémy však mají
i další charitní zařízení v českobudějovic-
ké diecézi. Azylovým domům pro muže
v Záblatí na Prachaticku a pro matky
s dětmi v Prachaticích schází 370 tisíc
korun, pečovatelské službě v Milevsku
150 tisíc korun, poradně pro cizince při
Diecézní charitě v Českých Budějovicích
300 tisíc korun a českobudějovickému
Azylovému domu pro muže 200 tisíc ko-
run. Charita proto musela omezit své
služby. „Ve Zlivi v NZPDM jsme propustili
jednoho pracovníka a druhému zkrátili
pracovní úvazek. V azylovém domě v Zá-
blatí jsme pak zrušili noční služby. Takto
se nám podařilo ušetřit milion korun, ale
pořád nám dva a půl milionu korun chy-
bí. Pokud je neseženeme, budeme mu-

set některá naše zařízení zrušit,“ upozor-
ňuje ředitelka Čermáková.   

Obnova Lidické třídy v úseku od křižo-
vatky s ulicí Mánesova po náměstí Jiřího
z Poděbrad začala 25. září a potrvá do
konce října. Dělníci opraví povrch vozov-
ky a položí novou vrstvu. Obnova fre-
kventované komunikace, která je v ma-
jetku Jihočeského kraje, bude z důvodu
minimalizace dopadů na dopravu rozdě-
lena do několika etap. Úplná uzavírka je
naplánovaná pouze na dva víkendy, kdy
se bude pokládat nový asfalt. „Lidická
bude průjezdná pro vozidla MHD v obou
směrech a pro vozidla do 3,5 tun ve
směru z centra. Hlavní objízdná trasa pro
vozidla do 3,5 tun směrem do centra bu-
de vedena ulicí Boženy Němcové. Ob-

jízdná trasa pro vozidla nad 6 t bude ve-
dena přes Včelnou,“ popisuje náměstky-
ně primátora Ivana Popelová s tím, že
v rámci obnovy bude provedeno nové
vodorovné dopravní značení v celém re-
konstruovaném úseku a také v křižovat-
ce ulic Lidická třída a Mánesova. Sou-
částí nového značení je i zřízení
preferenčního pruhu pro BUS ve směru
z Rožnova do centra. „Pokud by se ko-
munikace úplně uzavřela, doba její ob-
novy by byla kratší, ale nastaly by prav-
děpodobně velké komplikace pro tisíce
cestujících. Proto zůstane omezeně prů-
jezdná a její obnova potrvá dva měsíce,“
vysvětluje náměstkyně. Podrobné infor-

mace k rekonstrukci najdete na www.c-
budejovice.cz.

Rekonstrukce začala v Biskupské ulici.
Postupně odsud mizí stará dlažba a na-
hrazují ji menší kostky.  Kvalitnější vo-
zovka potěší především cyklisty. „Velké
kamenné kostky jsou vlivem enormního
dopravního zatížení nerovnoměrně roze-
stoupeny,“ uvedl k rekonstrukci ulice pri-
mátor Juraj Thoma. Díky novému povr-
chu vozovky se sníží se i hluková zátěž.
Rekonstrukce Biskupské ulice ovlivnila
i dopravní poměry v místě. Radniční uli-
ce je nyní slepá a Česká ulice se v úseku
mezi Radniční a Piaristickou stala
obousměrnou.Komunikace, která nese
svůj název už od roku 1785, prošla cel-
kovou rekonstrukcí naposledy před osm-
nácti lety.

Rekonstrukce Lidické odstartovala
Připravte se na dopravní komplikace
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230 milionů korun investovala firma
Bosch do výstavby nové haly. Areál vý-
robního závodu se tak zvětšil přibližně
o 9 000 metrů čtverečních. Do konce ro-
ku 2013 chce firma zaměstnat 400 no-
vých zaměstnanců. Šanci dostanou také
absolventi vysokých škol. Nová hala při-
nese budějovickému závodu nejen mož-
nost navýšit výrobu, ale také rozšířit již
existující vývojové a testovací centrum.
Bosch má proto zájem o kvalifikované
zaměstnance, především inženýry
s technickým zaměřením. Jen od začát-
ku roku jich přijal už přes sto. „Do konce
roku 2012 máme již připravené pracovní
pozice pro další desítky techniků a inže-
nýrů, kteří mají zájem pracovat v mezi-
národním prostředí u inovativní a stabilní
společnosti,“ řekl Milan Šlachta, ob-
chodní ředitel. Firma podle něj nabízí
velkou možnost kariérního růstu. Prob-
lém je ovšem s kvalitními uchazeči. Zá-
jemců s technickým vzděláním je totiž
stále málo. Někteří kandidáti navíc ne-
mají dostatečné jazykové znalosti, které
mezinárodní firma požaduje.

Centrální laboratoře Nemocnice České
Budějovice, a. s., mají za sebou déle než
rok trvající rutinní provoz plně automati-
zované analytické linky v laboratoři klinic-
ké chemie. Tím byl ukončen další vý-
znamný krok k realizaci programu.
Modernizace vybavení centrálních labora-
toří se uskutečnila také díky prostředkům
z Regionálního operačního programu Ji-
hozápad. Do modernizace technologic-
kého vybavení laboratoří investovala če-
skobudějovická nemocnice 57 miliónu
korun, přičemž zhruba 
90 procent této částky pokryla evropská

dotace.Pro Nemocnici České Budějovice,
a. s., je tento projekt největší technologic-
kou investicí do centrálních laboratoří
v posledních letech. „Jde o významný
krok, který nás řadí mezi technologicky
nejvyspělejší laboratoře v České republi-
ce,“ uvedl ředitel Úseku laboratorních
oborů Nemocnice České Budějovice, a.
s., Miroslav Verner. Komplexní rekon-
strukci centrálního pavilonu laboratoří
dokončila Nemocnice České Budějovice,
a. s., v říjnu 2005. Celková investice do
rozsáhlých stavebních úprav, včetně mo-
dernizace přístrojového vybavení, tehdy

dosáhla 190 milionů korun. Umístění la-
boratoří pod jednu střechu znamenalo
především vytvoření základní podmínky
pro výrazné zefektivnění jejich práce. Dí-
ky umístění dříve roztroušených labora-
toří do jednoho celku se snížil počet du-
plicitních vyšetření a zvýšila se rychlost
i kvalita vyšetření. Centrální laboratoře
Nemocnice České Budějovice, a. s., jsou
nyní nejmodernějším laboratorním zdra-
votnickým zařízením svého druhu na jihu
Čech a v současné době se řadí mezi
přední pracoviště s podobným zaměře-
ním ne jen v ČR, ale i v Evropě. 

Bosch otevřel novou halu,
přijme až 400 lidí

Laboratoře českobudějovické nemocnice

PROŠLY MODERNIZACÍ
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ROZHOVOR

Pomalu se blíží krajské volby.
Jak lídr ODS Tomáš Jirsa
tráví volební kampaň?
Já i mí kolegové jsme vsadili na osobní
kontakt s voliči. Spousta lidí je rozčaro-
vaná z politiky, ale my se jim snažíme ří-
ci, aby nedali na řeči, nenechali se otrá-
vit a přišli k volbám. A mám pocit, že
nám rozumějí. Lidé na ulicích jsou vstříc-
ní, přátelští a oceňují, že se před nimi ne-
schováváme, ale jdeme mezi ně. 

Který jihočeský problém lidi
nejvíc trápí?
Kromě nezaměstnanosti jim nejvíc chybí
dálnice. Jak do Prahy, tak do Písku i do
Lince. Po dlouhé době mají jižní Čechy
svého „silového“ ministra průmyslu
a obchodu a začíná to být vidět. Bojuje-
me za to, aby výstavba dálnice D3 po-
kračovala bez ohledu na krizi. A máme
příslib, že to bude jeden z mála projektů,
kde tomu tak bude. Říkám lidem, že po-
kud budu hejtmanem, zřídím pravidelné
kontrolní dny, kdy osobně budu sledo-
vat stav výkupu pozemků a přípravy jed-
notlivých úseků staveb. 

Do průběhu kampaně 
také zasáhla celostátní 
aféra s jedovatým
methylalkoholem?
Lidé to nemohou nevnímat. Jedni mají
obavy o zdraví a druzí se zlobí, že prohi-
bice bude jen branou k ještě většímu
černému trhu. Osobně jsem navštívil dva
z našich jihočeských lihovarů, v Poněši-
cích a Blatné, a oba, ač nikdy neměly
žádný problém, na prohibici velmi doplá-
cí. Problémem totiž nejsou legální výrob-
ci, ale černý trh, který falšuje alkohol, eti-
kety i kolky. Je to jednoznačně chyba
ministra Kalouska, že na opakované
podněty sdružení výrobců nijak nereago-
val. Systémovým řešením by bylo obno-
vení státní licence na výrobu lihu, která
tu byla, než ji ministr Vladimír Dlouhý
v roce 1997 zrušil. To umožní jak kontro-
lu kvality, tak bezchybný výběr spotřební
daně. A lidé nebudou mít strach koupit
si láhev na oslavu.

ČSSD také v závěru kampaně
varovala před hrozbou
zrušení nemocnic v Českém
Krumlově a Prachaticích ze
strany VZP…
Ukázalo se, že to byl jen volební trik.
Sám jsem byl znepokojen a po oznáme-
ní ČSSD jsem volal krajské ředitelce
VZP Ing. Hlachové, co je na tom pravdy.
Ujistila mne, že nic takového VZP ne-
chystá, a stejně odpověděl i ředitel VZP
Pavel Horák, který mě ubezpečil, že
poslal současnému hejtmanovi odpověď
vyvracející tuto fámu. Chápu, že sou-
časný hejtman je nervózní z blížícího se
termínu voleb, ale neměl by si brát paci-
enty a zaměstnance jihočeských ne-
mocnic jako rukojmí. 

Máte také nějakou
neobvyklou příhodu z volební
kampaně?
Plno. Každý den několik. Věřte nevěřte,
v Jindřichově Hradci jsem potkal paní Fi-
šerovou, od které jsem  před 13 lety zí-
skal svého věrného psa Artura, který je
maskotem mé volební kampaně. Bylo to
tak milé a nečekané, že jsem si řekl, že
mi to třeba přinese štěstí. V cukrárně
v Mirovicích jsem potkal asi deset šar-
mantních dam na oslavě, myslím, že jed-
na slavila osmdesátku. Zval jsem je
k volbám, trochu jsme šprýmovali a dá-
my neodmítly pozvání na přípitek „zele-
nou“. To bylo naštěstí ještě před prohibi-
cí. Lidi, které jsme potkali, byli moc fajn
a věřím, že k volbám půjdou.

Potkávám 
samé příjemné lidi, říká 

Tomáš Jirsa

Po jižních Čechách se během kampaně objevily samolepky na autech příznivců Tomáše Jirsy.
Jedním z nich je i pan Jan Zedník z Deštné na Jindřichohradecku.

Tomáši Jirsovi fandí malí i velcí. Jako pan Jaroslav Kotnauer z Lipí se synem. Zájemci o samo-
lepku si jako ostatní mohou napsat na e-mail: region.jihocesky@ods.cz.
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Posezení pod lípou s dámou v Prachaticích.

Na mysliveckých slavnostech v Kaplici požádali Tomáše Jirsu o pár slov.

Tomáše Jirsu osobně v kampani podpořila Jihočeška a Česká Miss
2011 Jitka Nováčková. Na snímku před nákupním centrem v Jindři-
chově Hradci.

Se spolukandidátem Karlem Poborským sehráli na jihu Čech sedm
fotbalových utkání a pozvali lidi k volbám.

Na dožínkách v Boršově dostal věnec od rychtáře baráčníků
Františka Čerkla.

Na nám. Přemysla Otakara II. byla příležitost k milému rozhovoru.

S paní Fišerovou se vyfotil před fotkou svého věrného psa Artura,
kterého od ní před 13 lety získal.

V mirovické cukrárně byla jedna z posledních příležitostí na slavnost-
ní přípitek před prohibicí.

Zveme lidi k volbám.
ROZUMÍME SI.

INZERCE
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ZPRÁVY BUDĚJOVICKO

Studenti soutěží o brigádu v Temelíně

Ve Vitíně opravili
návesní kapličku
Opravu návesní kapličky sv. Jana Nepo-
muckého dokončili na začátku tohoto
měsíce ve Vitíně. Kaple byla až donedáv-
na ve špatném technickém stavu a hro-
zilo, že bude chátrat.  „Rozhodli jsme se
udělat maximum, aby nám jedna z nej-
hezčích ozdob naší návsi nechátrala
před očima, a zažádali jsme o dotaci od
Místní akční skupiny Hlubocko-Lišov-

sko,“ uvedla starostka obce Jitka Havlo-
vá. Obci nakonec Místní akční skupina
Hlubocko-Lišovsko dotaci v rámci pro-
gramu Leader schválila a kaple prošla
kompletní rekonstrukcí. „Rekonstrukce
zahrnovala opravu oken a vstupních
dveří, výměnu dlažby, opravu schodů při
vstupu do kaple, lokální opravy střechy
a provedení nových venkovních vápen-

ných nátěrů omítek,“ uvedl ředitel Místní
akční skupiny Hlubocko-Lišovsko Lukáš
Tryml. Rekonstrukce kaple si vyžádala
358 tisíc korun, z čehož dotace pokryje
270 tisíc. Obec na konci srpna podala
žádost o proplacení dotace. Nyní se če-
ká na proplacení dotace,  která Vitínu za-
chránila nejvýznamnější obecní památku.

www.teka.com

Jednička v oblasti 
vestavných kuchyní.

Chcete být on-line brigádníky v jaderné
elektrárně, experty v distribuci nebo obno-
vitelných zdrojích? Pak se přihlaste do sou-
těže, ve které si studenti mohou vyzkoušet
práci v energetice. Skupina ČEZ nakonec
vybere tři soutěžící, kteří získají skutečnou
brigádu v ČEZ. Čtvrtého až desátého nej-
lepšího brigádníka čeká speciální exkurze
do vybrané elektrárny nebo jiného provozu.
Mezi odměnami jsou i věcné ceny, napří-
klad tablety. „Technika se stala velmi per-
spektivním oborem, a proto chceme pro-

střednictvím vtipné facebookové aplikace
studentům ukázat příklady zajímavého pro-
fesního zaměření,“ vysvětluje Pavel Puff ze
strategického náboru Skupiny ČEZ.
Soutěž odstartovala 10. září a trvá do 
19. října. Na soutěžící čeká série úkolů,
které odrážejí reálnou pracovní náplň v růz-
ných útvarech energetické společnosti, ale
především mají bavit a vybízet k nalézání
neobvyklých řešení. O absolutním vítězi
rozhodne počet bodů dosažených v prů-
běhu celé brigády. 

ČEZ navazuje na hudební soutěž „Elektri-
ka je cool“ pro studenty techniky. Ta pro-
pojila téma, které baví téměř každého stře-
doškoláka – hudbu, s tématem technického
vzdělání. Studenti techniky ukázali, že umí
být opravdu kreativní. Nahrávky soutěžících
kapel byly umístěny na webovém portále
elektrikajecool.cz. Hlavním komunikačním
kanálem se stala facebooková stránka Prá-
ce v ČEZ. Více informací o soutěži zájemci
najdou na: 
http://apps.facebook.com/cez-brigada/

inzerce
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 INSTITUT LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY, S.R.O.

  odstranění mateřských znamének, 
névů, fi bromů, bradavic, 
počítačová dermatoskopie
  laserová depilace – trvalé odstranění 

chloupků v obličeji, podpaží, tříslech, 
na nohou...
  redukce vrásek – botulotoxin, kožní 

výplně, mikrojehličková radiofrak-
ce, frakční CO2 laser, hydrolifting, 
mezoterapie, intenzivní pulsní světlo, 
diamantová mikrodermabraze, laserová 
gelová maska

  odstranění pigmentových skvrn, 
červených žilek
  korekce jizev, léčba akné, celulitidy
  liposukce, ultrazvuková lipolýza, 

kryolipolýza,
  operace očních víček, nosu, 

ušních boltců
  permanentní make-up
  operace syndromu karpálního tunelu
  operace na odstranění chrápání
  operace hemoroidů laserem
 operace křečových žil laserem

Využijte inzerát jako kupon na slevu 200,- Kč 
na libovolné ošetření v ceně nad 500,- Kč, 
platnost kuponu je omezena do 31. 12. 2012, 
při jednom zákroku lze použít pouze jeden kupón
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice,
tel.: 387 730 421, 386 357 008, e-mail: ilk@ilk.cz

www.ilk.cz

né, celulitidy
 lipolýza,

nosu, 

pálního tunelu
chrápání
erem
aserem

200,- Kč
,- Kč,
2. 2012,
jeden kupón
ějovice,
l: ilk@ilk.cz

inzerce

Chtěli byste se zbavit mateřského zna-
ménka, ale máte strach ze skalpelu? Ne-
baví Vás opakovaně holit podpaží, třísla
nebo nohy, či si dokonce vytrhávat tma-
vé chloupky z obličeje? Trápí Vás křečo-
vé žíly? A co ty vrásky! Ty bochánky na
bříšku a hýždích tam také ještě nedávno
nebyly. A ta celulitida!

Při odstraňování mateřských znamének
či bradavic není skalpelu zapotřebí. Od-
stranění kožních útvarů se provádí po-
mocí laseru, který v podstatě nahrazuje
chirurgický skalpel. Ošetřující lékař přes-
ně reguluje hloubku i rozsah zákroku.
Řez je naprosto přesný, není odstraněno
ani o milimetr tkáně více, než je nezbytně
nutné. Během několika minut „vygumu-
je“ z pokožky to, co tam nepatří. Vzniklá
ranka se vzhledem k šetrnosti řezu ne-
musí šít, zhojí se stejně jako jakékoliv
povrchové poranění – pouze stroupkem.
„Odstranění pigmentovaných kožních lé-

zí předchází vyšetření počítačovým der-
matoskopem, které stanoví míru nebez-
pečnosti kožního útvaru,“ vysvětluje jed-
natelka Institutu lékařské kosmetiky Eva
Ondráčková.

Laserová technika se ale využívá i při léč-
bě civilizačních onemocněních, jako např.
křečové žíly či hemoroidy. Zákrok se vždy
provádí ambulantně, trvá zhruba 1 hodi-
nu, poté pacient ihned odchází domů.

Skalpel není potřeba ani při nejpožado-
vanějším plasticko-chirurgickém zákro-
ku – liposukci. Trendem jsou neinvazivní
metody jako ultrazvuková lipolýza či
kryolipolýza, které odstraní nadbytečnou
tukovou tkáň bezbolestně. 
Dalším typem laseru, používaným v este-
tické medicíně, je laser depilační, který,
jak již z názvu vyplývá, slouží k odstraně-
ní tmavých chloupků. Na rozdíl od všech
ostatních metod, které jsou pouze do-

časné, u laserové depilace jsou chloupky
odstraněny trvale. Depilační laser totiž
ničí příčinu – vlasový kořen, ne pouze
následek – vlas. Depilační laser byl vyvi-
nut zejména pro ženy trpící nežádoucím
tmavým ochlupením v obličeji, ale využí-
ván je samozřejmě i při ošetření jiných
částí těla, např. podpaží, třísel, nohou,
rukou, u mužů jde především o záda,
hrudník a břicho.

Použití laseru je navíc zcela bezpečné.
„Je to pouhé světlo, které se přemění
v pokožce na teplo. Dle typu laseru se te-
pelným působením odstraní z pokožky
to, co tam nechceme. Cévní laser odstra-
ní vše – od rozšířených žilek v obličeji až
po křečové žíly na nohou, depilační laser
zase odstraní vlasové folikuly – kořeny,
aby z nich již nikdy nemohl vyrůst tmavý
chloupek. A frakční CO2 laser nabudí
elastinová a kolagenní vlákna, a tím do-
jde k vypnutí pleti,“ dodává Ondráčková.

Laser si poradí 
s mateřským znaménkem, křečovovými žilami i vráskami
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Působíte jako vysokoškolský
pedagog. V těchto dnech
začíná nový semestr. Jak se
na něj těšíte?
Těším se jako vždy po prázdninách. Na
nové studenty i na nový předmět.  Po -
sluchače druhého ročníku studia učitel-
ství pro první stupeň základní školy budu
učit aritmetiku. Jsou to budoucí učitelky
a učitelé, na kterých záleží ze všech nej-
víc,  jaké budou naše školy a kvalita je-
jich vzdělávání. Jejich přístup rozhodne,
zda si děti školu oblíbí, nebo zda tam bu-
dou chodit nerady. Už jsem měl možnost
učit studenty tohoto oboru a moc se mi
to líbilo. Je pravda, že matematika nepa-

tří k jejich koníčkům a někdy s ní trochu
zápasí, ale při jejich nadšeném líčení zá-
žitků z pedagogické praxe jsem nabyl
dojmu, že mají děti rádi a že z většiny
z nich budou dobří učitelé. A tu matema-
tiku se budou muset chtě nechtě naučit,
jinak mezi dnešními dětmi neobstojí.

Často zmiňujete, že
matematika je Vaše velká
záliba. Proč je pro většinu
studentů naopak nejtěžším
předmětem?
Matematika je těžký předmět, to je prav-
da. Na rozdíl od některých jiných před-
mětů totiž vyžaduje soustavnou práci.

Nedá se převést na módní „komunikační
dovednosti“. Nedá se okecat. Vyžaduje,
aby žáci při jejím studiu mysleli a skuteč-
nému myšlení také učí. Matematické
myšlení je pak provází životem jako ná-
stroj na řešení problémů. Zavrhovat ma-
tematiku, jak to bohužel vidíme nyní, si
může dovolit jen nerozumná přesycená
společnost, které žije v bludu, že na bo-
hatství a dobrý život má člověk nárok
a že úkolem společnosti je tento jeho ná-
rok uspokojit. 

Vyučujete exaktní vědu –
matematiku. Jak se
vyrovnáte s tím, že politika je
na rozdíl od matematiky
poměrně nahodilá a jen
málokdy existuje jediné
správné řešení?
Matematika skutečně nahodilá není a má
své pevné zákonitosti. Přesto existuje ce-
lá řada problémů, které lze i laikovi po-
psat a které dosud nebyly vyřešeny.
V tom je kouzlo a poezie matematiky. To,
že se politika zdá nahodilá, považuji za
neblahý důsledek toho, že dnešní politic-
ké strany vesměs nemají pevnou ideovou
základnu. Zdá se, že řeší problémy dané-
ho okamžiku, že za prioritní problém po-
važují udržet se ve vládě, a tomu jsou
schopné obětovat mnoho ze svých názo-
rů. Proto si myslím, že politika by neměla

RNDr. Jana Zahradníka zná
v jižních Čechách asi kaž-
dý. Bývalý úspěšný hejt-
man letos na podzim kan-
diduje za ODS do Senátu
za Českobudějovicko a Tře-
boňsko. Říká, že na to,
abyste mohli pro lidi ve
svém obvodu něco udělat,
musí vás obrazně řečeno
v Praze znát. Kromě pomo-
ci regionu považuje za dů-
ležité být v této složité do-
bě užitečný své vlasti.

Jan 
Zahradník
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být zcela nahodilá. Občané by měli mít
možnost předvídat, jak bude strana, kte-
rou ve volbách vybrali, vládnout.  

Blíží se volby do krajského
zastupitelstva.  Jaký výsledek
by Vás potěšil?
V minulých krajských volbách jsme jako
ODS bohužel doplatili na celostátní po-
pulistická témata typu třicetikorunového
poplatku u lékaře, který se stejně nezru-
šil a ukázal se být jen populistickým lá-
kadlem. Rád bych, aby tentokrát lidé
přemýšleli o tom, co se děje v kraji
a koho chtějí mít za hejtmana. Samo-
zřejmě že chceme vyhrát. Myslím, že
ODS má v Tomáši Jirsovi schopného
a zodpovědného kandidáta, který uká-
zal, že za jeho prací jsou výsledky. Dr-
žím mu palce.

Nelze se v této souvislosti
nezeptat, zda necítíte jako
handicap kandidovat do
Senátu za ODS, která na
centrální úrovni čelí často
mediální kritice?
Do ODS jsem vstoupil v roce 1991 jako
do jediné politické strany ve svém živo-
tě. Po celou dobu, co v ní jsem a vyko-
návám veřejné funkce, vyznávám tradič-
ní zásady, založené na slušnosti,
poctivosti a snad i skromnosti. A rozho-
duji se podle vlastního uvážení, což mů-
že každý vidět. Nedokázal bych být pře-
běhlík. Nejsou strany jen dobrých či jen
špatných lidí. A abychom každých dva-
cet let vše zrušili a začali na zelené lou-
ce, by bylo jen znakem nevyspělé demo-
kracie. Podívejte se na projekty typu
Strany zelených, Věcí veřejných nebo
TOP 09? Je to posun vpřed? Já dávám
přednost  prosazování svých názorů
v ODS. Volič se musí rozhodnout, zda
chce volit Jana Zahradníka. A já jeho
rozhodnutí s pokorou přijmu.

Čemu se chcete jako
případný senátor především
věnovat?
Nejdůležitější je dopravní dostupnost
a dostavba dálnice D3. To má obrovský
multiplikační efekt. Snažil jsem se o to
jako hejtman a hodlám v tom pokračo-
vat. Dále chci podpořit samosprávu,
aby jí centrální orgány a zejména EU
přestaly bránit v práci neustálým zvyšo-
váním byrokracie. A cítím jako svou po-
vinnost pomáhat spolkům, které nejen
vyvíjí svoji činnost, ale plní v obcích
i roli sociální a udržují národní život
v tom nejlepším slova smyslu. Nezastí-
rám, že v této složité době chci být uži-
tečný své vlasti.

Měla by se Česká republika
aktivně podílet na hlubší
integraci do Evropské unie
a měli bychom přijmout euro?
Euro bychom přijímat neměli. V době kri-
ze nám česká koruna umožňuje podpo-
rovat výrobu a vývoz podle naší potřeby.
Také díky ní máme větší veřejnou kontro-
lu nad měnou. Vždy jsem byl pro spolu-
práci v Evropě, která by byla založena na
volném pohybu osob, zboží a služeb.
Stejně jako prezident Václav Klaus však
striktně odmítám koncept evropského
superstátu kontrolovaného evropskými
byrokraty, bez ohledu na zájmy obyvatel
členských zemí. Právě ODS, jako jediná
politická strana v zemi, řekla jasně, že
bude bránit zapojení ČR do bankovní

unie připravované Evropskou komisí.
Zjednodušeně řečeno: EU po nás chce,
abychom naše státní aktiva předali Ev-
ropské centrální bance, která z nich, dle
svého uvážení, bude platit cizí dluhy. To
by byl konec suverénního českého státu
a to nesmíme připustit. 

Jak vnímáte roli senátora?
Jeho hlavním úkolem, podle mě, je být
zástupcem svého volebního obvodu, kte-
rý využívá svého vlivu ku pomoci obcím,
spolkům, firmám a hlavně občanům, kte-
ré zastupuje. Měl by mít nejen zkušenosti,
ale obrazně řečeno, musejí ho také v Pra-
ze znát. Jinak toho mnoho nezmůže.
Pevně věřím, že i já jsem pro Jihočechy
mužem, kterého znají.



Jako radní máte na starost
evropské dotace pro region.
Do čeho by dle Vašeho
názoru mělo v Jihočeském
kraji směřovat nejvíce
financí?
Zásadní priority pro rozvoj jižních Čech
spatřuji v budování kvalitní silniční sítě
a v podpoře rozvoje cestovního ruchu.
Jsou to tradiční témata, která zmiňují
všechny studie, analýzy a koncepce roz-
voje Jihočeského kraje. V posledních le-
tech jsme v obou oblastech dosáhli urči-
tého posunu – zejména díky využití
evropských dotací, ale stále je zde pro-
stor pro zlepšení.

Hovoříte o financích
z Evropské unie – jak
konkrétně je Jihočeský kraj
využívá?
Pokud jde o financování zmíněných ob-
lastí – dopravy a cestovního ruchu, jsou
v současné době hlavním zdrojem finan-
cí operační program Doprava a Regi-
onální operační program (ROP) Jihozá-
pad. V současné době přijímá ROP
Jihozápad projekty zaměřené právě na
modernizaci regionální silniční sítě a na
rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
Jsem rád, že se v rámci tohoto progra-
mu podařilo přesměrovat finance, které
byly původně určené na rozvoj letiště
v Plané u Českých Budějovic, právě na
další opravu jihočeských silnic. Pokud
vím, ROP Jihozápad financoval od roku
2007 téměř 3 miliardy do rozvoje silniční
sítě a více než 1,5 miliardy do podpory
cestovního ruchu.

Zaujaly Vás v poslední době
nějaké projekty konkrétně
v Českých Budějovicích?
Péči o kulturní a historické bohatství
našeho regionu považuji za zásadní.
Konkrétně v Českých Budějovicích mě
proto těší oprava katedrály Sv. Mikuláše
u hlavního náměstí. Tato dominanta
města si 25milionovou dotaci zasloužila
– v konečném důsledku se zlepší využití
areálu i pro konání kulturních a spole-
čenských akcí.  Mimořádně zajímavý mi
připadá i projekt revitalizace vodáckého
areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném.
Díky investici z ROP Jihozápad zde do-
šlo k vybudování moderního sportovní-
ho areálu, který je unikátní v rámci celé
České republiky. Navíc to není jen skvě-
lá slalomová trať pro profesionály. Vy-
budovali zde sportovní centrum pro ši-
rokou veřejnost a kulturní a sportovní
akce, které tu pořádají, oceňují hlavně
Budějovičtí.

Jaký je Váš názor na
současnou situaci kolem
evropských fondů? Řeší se
celá řada problémů
s čerpáním financí z EU –
například pozastavené
proplácení z EU.
Zmíněné pozastavení dotací pro ROP Ji-
hozápad je již minulostí – v současné
době probíhají platby na účet programu
ROP Jihozápad i na účty příjemců dotací
standardně. Problémy spojené s pátou
a šestou výzvou považuji za vyřešené –
ROP Jihozápad přijal nápravná opatření,
výzvy byly přehodnoceny.  

Jaký je Váš názor na
probíhající diskuzi
k centralizaci operačních
programů v budoucím
období?
V rámci regionálních operačních progra-
mů byla uskutečněna celá řada důleži-
tých investic – přičemž každý kraj mohl
určit své vlastní priority. Stojím za tím,
aby rozhodování o důležitých investi-
cích zůstalo regionu samotnému, který
nejlépe ví o oblastech, které vyžadují
koncentrovanou pomoc. Věřím, že ro-
zumné investice mohou regionu velmi
pomoci. V rámci regionálních operač-
ních programů navíc existuje fungující
systém rozdělování, kontroly a proplá-
cení dotací. Tyto programy, na rozdíl od
některých centrálně řízených programů,
dokázaly alokované peníze distribuovat
příjemcům. 
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Jaké byty si zde lidé 
mohou koupit?
K dispozici tu jsou byty o velikosti 1+kk
až 4+kk, o rozměrech 40 až 110 m2 v ce-
nové relaci od 1,39 milionu korun po
3,75 milionu bez 14% DPH. Součástí by-
tových jednotek umístěných v přízemí je
zahrada o rozloze 100 až 240 m2. K by-
tům ve vyšších podlažích náleží luxusní
terasy o 18 m2. Bytový dům je vybaven
moderním výtahem. Parkování je zajiště-
no na venkovních parkovacích místech
nebo v samostatných garážích umístně-
ných v přízemí bytového domu. 

Co všechno tato cena
zahrnuje?
V ceně je zahrnuto vnitřní vybavení, kon-
krétně kvalitní plovoucí laminátové podla-

hy a plné vnitřní dveře s obložkovou zá-
rubní, moderní vybavení WC a koupelny
včetně obkladů a dlažeb. Konečný výběr
vnitřního vybavení je samozřejmě dle in-
dividuálních požadavků každého klienta. 

Váš bytový dům získal
ocenění od Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR
v soutěži Český ekologický
a energetický projekt roku…
Jak si lidé mají představit
pasivní dům?
„Slovo pasivní v tomto případě zname-
ná, že se jedná o dům, který má mini-
mální ztrátu tepelné energie dodávané
do jednotlivých bytů. Napomáhají k tomu
izolace na obvodových zdích, dokonale
těsnící okna s třemi skly, tepelné čerpad-

lo s šesti podzemními vrty, odkud se
teplo čerpá, či rekuperační vzduchotech-
nické jednotky, díky kterým se dá uvnitř
větrat, aniž by bylo nutné otevírat okna
v zimním období.

Kdy se mohou lidé
nastěhovat? 
Vlastně ihned. Bytový dům je zkolaudo-
vaný a volné byty jsou připraveny k na-
stěhování. Právě v souvislosti s dokon-
čením bytového domu bychom rádi
všechny pozvali v sobotu 13. října od
10:00 hod. na Den otevřených dveří.
Každý si bude moci prohlédnout celý by-
tový dům, seznámit se s volnými byty
a je připraven lákavý program pro děti.
Více informací získáte na stránkách pro-
jektu www.byty-zavadilka.cz.  

Nové byty v Českých Budějovicích 
Všechny byty s výhledem na jih, klidná lokalita, čistý vzduch, dosah MHD a přidaná
hodnota v podobě úspory energie, jejíž náklady jsou řádově o 84 % menší oproti běž-
né výstavbě. Tak je možné pospat hlavní výhody pasivního bytového domu „Sluneční
terasy“, který společnost Jelen Development v červnu dokončila v českobudějovické
čtvrti Zavadilka. 

ˇ
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Právě velkolepá multimediální show byla
největším tahákem premiérového ročníku
audiovizuálního festivalu na vodě VLTAVA
ŽIJE, který pořádala eventmarketingová
agentura ART4PROMOTION. Rozsáhlé
„vodní plátno“, které vzniklo uprostřed
Vltavy, mělo více než tři sta metrů čtve-
rečních. Jedinečná vodní scenérie spolu
se strhující hudbou a laserovými efekty
nabídla divákům nezapomenutelný vizu-
ální zážitek. „Jako jedni z prvních v Čes -
ku jsme přišli s interaktivními a hologra-
fickými projekcemi i videomappingem
a jsme jediní na jihu Čech, kdo má vlastní
technologii outdoorové vodní stěny. A tak
jsme přišli s nápadem vytvořit audiovizu-
ální festival. A protože naše agentura po-
chází z jižních Čech, rozhodli jsme se
oživit Vltavu a připravit pro všechny Jiho-
čechy výjimečnou podívanou,“ předsta-
vuje nový festival Rudolf Střítecký, jedna-
tel pořádající agentury. 

Multimediální show ovšem nebyla jedi-
ným lákadlem festivalu. Neméně zají-
mavý byl i odpolední hudebně-zábav-
ný program. „Premiérový ročník
audiovizuálního festivalu VLTAVA ŽIJE
jsme se rozhodli spojit s prvním roční-
kem Setkání jihočeských dětských do-
movů a pěstounských rodin,“ pozna-
menala Lenka Střítecká, jednatelka
pořádající agentury ART4PROMOTI-
ON. Kromě zážitků a nových kamarádů
si všechny děti odvezly i dárky – školní
a výtvarné potřeby.

„Jako agentura máme vlastní nadační
projekt Art4kids a společně s Nadací
Terezy Maxové dětem již 10 let podpo-
rujeme dětské domovy a pěstounské
rodiny. Festival tak obohatily svým
úsměvem i vlastním programem desítky
těchto dětí,“ doplnila její kolegyně Len-
ka Svitáková. Prvního ročníku audiovi-
zuálního festivalu se nakonec zúčastni-
lo kolem 200 dětí, které z nejrůznějších
důvodů přišly o vlastní rodiny, a nyní je
vychovávají tetičky v dětských domo-
vech, nebo jsou v pěstounské péči. 
„S agenturou ART4PROMOTION spolu-
pracujeme už dlouhou dobu a musím
říci, že všechny akce, i ty, které nejsou
tak medializované, jsou pro nás velkým
přínosem. Velmi vítáme možnost setká-
ní se zástupci z jiných dětských domo-
vů a pěstounských rodin. Hlavním
smyslem akce je dopřát dětem jedineč-
ný zážitek. Naše děti připravily nejen
vlastní kulturní program, ale také do-
staly jedinečnou možnost předvést, co
všechno dovedou, a ukázat, že i v dět-
ských domovech se žije dobře,“ pozna-
menal ředitel DD Žíchovec Josef Peiker.

Podvečerní program odstartovala oblí-
bená zpěvačka Klára Vytisková se skupi-
nou Toxique. Na pódium si zpěvačka po-
zvala několik dětí z DD Žíchovec, které
zážitek z vystoupení kapely díky svému
beatboxovému umění výrazně umocnily.
Po skončení koncertu se festival symbo-
licky pokřtil vodou z Vltavy. Poté děti

z dětských domovů společně vypustily
balonky štěstí.  

Pak už nastal dlouho očekávaný okamžik
a tisícovky natěšených diváků se mohly
ponořit do audiovizuálního příběhu o již-
ních Čechách, který byl kombinací projek-
ce do vodní stěny a velkoplošného promí-
tání největších symbolů Jihočeského
kraje. Atmosféru dotvářely erby klíčových
jihočeských měst a efektní ohňová show.
Poté přišlo na řadu virtuózní hudební vy-
stoupení houslisty Michaela Hejče, který
divákům za doprovodu prostorové laser
show dopřál moderní verzi původní sklad-
by Bedřicha Smetany Vltava. 

Organizátoři doufali, že na premiérový
ročník festivalu se přijde podívat něko-
lik tisícovek návštěvníků. Skutečnost
však několikanásobně překonala ve-
škerá očekávání a na večerní program
dorazilo podle odhadů až 15 tisíc divá-
ků. Byla tak zcela zaplněna nejen pů-
vodně zamyšlená divácká plocha, ale
také druhý břeh Vltavy a Dlouhý most.
„Mrzí nás, že při tomto nečekaném
množství návštěvníků nebylo v našich
silách zajistit všem divákům stejně
dobrý výhled na všechny části předsta-
vení. Pro příští ročníky upravíme kon-
cept show pro mnohem větší množství
diváků,“ uzavírá Střítecký a doufá, že
i druhý ročník festivalu přinese mnoho
skvělých zážitků i spoustu úsměvů na
dětských tvářích. 

VLTAVA ŽIJE: 
Moderní technologie, dětský smích
i jedinečné zážitky 
Odhadem až 15 tisíc diváků
sledovalo na náplavce
u Dlouhého mostu v Čes -
kých Budějovicích velkole-
pou audiovizuální show 
VLTAVA ŽIJE. Díky moder-
ním multimediálním tech-
nologiím v čele s velko-
plošnou projekcí do vodní
stěny a technologií laserů
Vltava v pátek 7. září doslo-
va ožila a publikum si moh-
lo vychutnat jedinečný pří-
běh jižních Čech. 
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Před českobudějovickou radnicí vyrostl v září netypický objekt.
Dřevěná budka na čtyřech vysokých nohách s obytnou plochou
6,25 metru čtverečních budí pozornost kolemjdoucích.  Stavba
je součástí nové výstavy Week In Self od Mjölk architektů. Ti při-
pravili pro Budějovice speciální projekt, který se vztahuje k jejich
oblíbenému tématu – veřejnému prostoru. „Každý obyvatel
dom ku si se svým časem naloží, jak chce. Může jen pozorovat
denní a noční dění na náměstí, psát deník, tvořit umění nebo
hrát na kytaru. Samozřejmě může i přijímat návštěvy. Stačí, když
jim dolů spustí provazový žebřík,“ vysvětlil Michal Škoda, kurá-
tor Domu umění. Objekt, ve kterém je matrace, elektrika, zá-
chod, sprcha, lednička i vařič, využili například novinář Jiří X.
Doležal, umělec a kurátor Domu umění Michal Škoda nebo
kunst historik Milan Kreuzzieger. „Dům lidem nabídne novou zku-
šenost z obývání minimálního prostoru. Ojedinělý zážitek uvnitř
města přinese také procházejícím obyvatelům. Vytrhne je tak
z běžného uspořádání prostoru a věcí,“ domnívá se Škoda.

Lidé se mohou seznámit také s autory projektu. Mjölk architekti
totiž budou až do konce českobudějovické výstavy 7. října trávit
každý den přímo v Domě umění. Vedle své práce u počítačů se
budou věnovat všem návštěvníkům galerie. „Ti si s nimi mohou
popovídat o samotné výstavě, domku na náměstí nebo problé-
mu veřejného prostoru, což je nejen v Budějovicích dost aktuální
téma,“ řekl Škoda.

Přibližně padesátku exponátů středo -
evropského umění ve vzájemném dialogu
se školami italskými, francouzskými a ho-
landskými mohou lidé vidět na výstavě
Odlesk perly. Expozice se koná ve Wort-
nerově domě v Českých Budějovicích. Ar-
tefakty zapůjčil soukromý sběratel Patrik
Šimon, jehož cílem je zpřístupňovat pokla-
dy umění mnoha staletí co nejširší veřej-
nosti. Jeho sbírka čítá neuvěřitelných
šest náct tisíc uměleckých děl a je jednou
z nejzajímavějších soukromých sbírek
v Evropě. Expozici ve Wortnerově domě
otevírá Albrecht Dürer špičkovou mědiryti-
nou Adam a Eva. Vynikající je také sochař-
ské zastoupení v čele se dvěma protěj-
škovými mramory Pietra Berniniho
Herkules a Omfalé. Následují řezbářská
díla Mistra Pinzela a Františka Preisse.
Vrcholnou ukázkou je monumentální olej
David s hlavou Goliáše od Johanna Carla
Lotha. Nechybí ani práce Václava Hollara
nebo kresba z okruhu Rembrandta.  Vý-
stavu mohou zájemci zhlédnout do 18. lis-
topadu, a to denně od 9 do 18 hodin.

Ještě týden bude
na budějovickém náměstí
stát „minimální dům“

Ve Wortnerově domě 
zahlédnete Odlesk perly
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Bylo pro Vás potěšující, 
že jste dostal nabídku vést
budějovický klub?
Jestliže vám dá někdo důvěru trénovat li-
gový klub, tak je to samozřejmě potěšují-
cí. Vidíte, že u těch lidí máte nějakou dů-
věru a že mají vůli o vás vůbec přemýšlet
jako o vhodném kandidátovi. Já se tady
navíc narodil, k tomuto regionu mám
vztah a o to více je to pro mě zavazující.
Na Moravě jsem pracoval dva a půl roku
a nějaké vztahy jsem si tam samozřejmě
také vytvořil, ale pořád mě brali tak, že
jsem se tam nenarodil. Tady jsem doma,
v Dynamu jsem v minulosti rok pracoval,
takže znám i místní prostředí. Přitom mo-
je profesní kariéra byla směřovaná od to-
ho roku 2000 spíše na Moravu nebo do
zahraničí, o to více je teď zavazující, když
přicházím do Dynama.

Jste Jihočech, takže
i z tohoto pohledu je 
pro Vás angažmá v Dynamu
prestižní?
Přestože jsme se Slováckem Dynamo
v posledních letech doma poráželi
a z výher a zisku bodů jsem měl vždy
velkou radost, tak jsem trochu potajmu
sledoval, jak se Dynamu v lize daří a jak
si stojí v tabulce. Nikdy jsem se samo-
zřejmě netajil ani tím, že jedním z prv-
ních lidí, kteří mi otevřeli dveře do velké-
ho fotbalu, byl Jirka Kotrba. Ten mě
kdysi vybral jako asistenta do Sparty.
K němu mám trochu jiný vztah i z toho
pohledu, že on byl takový můj učitel ve
velkém fotbale. Naší největší snahou ale
teď musí být to, abychom nebyli na ta-
kové příčce tabulky, na které teď mo-
mentálně jsme.

Nemáte obavy z toho, 
že přicházíte do týmu, 
který je poslední v tabulce?
Těžko se mohu srovnávat s trenéry, jako
je třeba František Komňacký nebo Fran-
tišek Cipro. Těžko se s takovými trenéry
mohu porovnávat. Já mám odtrénováno
sedmdesát reprezentačních zápasů
a šedesát osm zápasů v první lize. Těžko
mohu očekávat, že půjdu do týmu, kte-
rému se daří. Vždyť takový tým přece
nebude nikdy odvolávat a vyměňovat
trenéra. Já si umím představit, že přijdu
do týmu, kde bude chtít vedení něco
změnit a kde je třeba zrovna nějaká slo-
žitá situace, jako je to teď v Dynamu.
Vůbec jsem se nedíval na to, že je Dyna-
mo poslední. Byl jsem rád, že jsem do-
stal důvěru, abych týmu pomohl, a jsem
rád, že tady mohu nyní být.

V úvodu ligové sezony sice vedl 1. FC Slovácko, nyní ale usedá na lavičku A-týmu Dy-
nama České Budějovice. Prachatický rodák Miroslav Soukup se po odvolání Františka
Cipra stal novým hlavním koučem ligového A-týmu, který povede s asistenty Martinem
Vozábalem a Pavolem Švantnerem. 

„Hlavním cílem 
bude tým znovu 
nastartovat!“

Nový trenér 
Dynama

MIROSLAV 
SOUKUP:

ROZHOVOR
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Nebude problémem, 
že nastupujete k týmu
v rozjeté sezoně?
Samozřejmě je lepší, když trenér může
tým převzít mezi sezonami nebo alespoň
v zimní pauze, kdy je na všechno více ča-
su. Například tady v Dynamu jsem ale za-
chraňoval ligový dorost a například ve
Slovácku jsem k týmu přišel na posled-
ních pět kol, kdy klub odvolal Pepu Ma-
zuru a já musel bezpodmínečně vyhrát
minimálně dva zápasy. Takže podobné
zkušenosti již mám. Všem mohu slíbit, že
se budu snažit udělat vše pro to, aby-
chom se od toho dna tabulky co nejdříve
odrazili. Byl bych rád, kdyby fanoušci
a všichni lidé, co Dynamu přejí, tomu věři-
li, podporovali nás a zůstali nám věrní.

Za asistenty jste si vybral
Martina Vozábala a Pavola
Švantnera. Co Vás k tomu
vedlo?
Vedení Dynama odvolalo prakticky celý
realizační tým, nejen trenéra Cipra. Do-
stal jsem samozřejmě tedy možnost vy-
brat si asistenty a spolupracovníky do
tohoto týmu. Nemám vůbec nic proti Jir-
kovi Lerchovi, dlouho se znám i s Petrem
Skálou, ale když jsem měl tu možnost
vybrat si spolupracovníky, tak jsem si vy-
bral Martina Vozábala a Pavola Švantne-
ra. Voziho znám velmi dobře, vím, co od
něj mohu očekávat, a navíc nyní, jak ve-
de juniorku a farmu, tak jsou na něj jen ty
úplně nejlepší reference. Pavola znám
také z působení tady v Dynamu. Vím, že
je to hodně pracovitý, pozitivní a hodný
kluk. Myslím, že bude určitě lepší, když
do týmu přijdeme jako tři noví lidé, a ne
jako jeden hlavní trenér.

Dají se očekávat také změny
v hráčském kádru?
O hráčském kádru jsme se samozřejmě
bavili a ještě bavit budeme. Vedení klubu
za mnou přišlo právě i s otázkou ohledně
posílení kádru. Každopádně ale nejsem
typ trenéra, který by chtěl dělat nějaké
ukvapené kroky. Samozřejmě chci ten tým
nějak poznat, ale to nemění nic na tom, že
nezastavíme přestupní období. Musíme si
jasně pojmenovat, kde je v tom týmu nej-
větší slabina, jestli tam máme nějaké špat-
né věci. Na druhou stranu, pokud má něk-
do přijít, tak to musí být fotbalista,
u kterého se všichni shodneme na tom, že
je to hráč, který bude okamžitě do základ-
ní sestavy a který bude opravdovou posi-
lou. Nějaké větší změny pak připadají sa-
mozřejmě až na delší volno, jako je třeba
zimní pauza. Rozhodně si ale myslím, že
tenhle tým má kvalitu na to, aby byl na
lepších místech. Tým, který dá za poločas

dva góly v Boleslavi, skóruje i na Spartě,
kde hraje vyrovnaný zápas, nemůže být
prostě slabý. Hráči potřebují jen nějak na-
budit, od něčeho se odrazit, a to bude ten
náš největší momentální úkol.

Je přeci jen nějaký post, kde
by tým potřeboval posílit?
Musíme si uvědomit, jaké postavení na
fotbalovém trhu mají týmy jako Dynamo,
Slovácko, Příbram, Hradec a další. Musí-
me si umět říci, že jsou to týmy, které
bojují dvacet kol o záchranu, a pak jsou
týmy, které jsou na tom třeba lépe nebo
hůře. Někdo hraje v menším klidu, někdo
zase ve větším klidu. Všichni hráči týmu
mají určitou úroveň. Kdyby měli úroveň
nadprůměrnou nebo špičkovou, tak pro-
stě nebudou v Dynamu. To si musíme
všichni uvědomit. Místo Dynama by byli
v Plzni, ve Spartě nebo v zahraničí. My
prostě pracujeme s nějakým hráčským
materiálem, kterému jsme věřili a na kte-
rý jsme měli finanční prostředky. I u těch-
to hráčů je ta sportovní forma někdy vyš-
ší a někdy zase nižší. Z toho se pak
odvíjejí výsledky.

Co očekáváte od Tomáše
Řepky, který je často
považován za složitou
osobnost?
Netuším, jestli je Tomáš Řepka složitá
osobnost. Nikdy jsem ho netrénoval
a momentálně nevím, co od něj můžu če-
kat. Záleží na něm, zda si uvědomí svoji
roli v mužstvu a jestli bude pro tým pro-
spěšný. Když sem v zimě přišel, tu roli
přesně splnil, všichni s ním byli spokojení
a nikdo proti němu neřekl jediné špatné
slovo. On ale není stroj, je to lidská by-

tost, která může mít třeba někdy nějaké
svoje problémy nebo nějaké období, kdy
se mu tolik nedaří. Určitě nebudu odepi-
sovat nikoho, aniž bych mu dal šanci.
Dám mu prostor k tomu, aby ukázal, že ta
nepovedená etapa, kterou nyní prochází,
je už pryč a že to všechno hodil za hlavu.

Teď je aktuálně reprezentační
pauza a po ní hraje Dynamo
doma s Duklou. Bude to ten
zápas, který tým nastartuje?
Všichni si samozřejmě přejeme, aby zá-
pas s Duklou byl pro nás odrazovým
můstkem. Těžko si můžeme v naší situaci
dávat jiné cíle než zisk tří bodů. Ale v tu -
hle chvíli opravdu nemá smysl řešit naše
zápasy s Duklou, pak Příbramí a potom
třeba Teplicemi. Liga se hraje na třicet zá-
pasů a zajíci se počítají až po honu. Dy-
namo mělo extrémně těžký los v úvodu
sezony, kde hrálo s Olomoucí, Boleslaví,
Spartou a Libercem. Pokud by ty zápasy
byly rozmělněné do celé sezony, tak by
nikdo neřešil, že se s těmi týmy prohrálo,
ale když se to hrálo takto za sebou, tak to
samozřejmě tým hodně srazilo.

S jakým osobním cílem 
do Dynama přicházíte?
Je pravda, že zkušeností mám více s re-
prezentačními týmy. Přesto když se dí-
vám na svoje předchozí působení, tak si
myslím, že mojí největší předností je, že
jsem držák. V Brně jsem vydržel tři roky,
v Uherském Hradišti dva a půl roku. Ty
kluby si vždy našly nějaké důvody, proč
si mě tam nechávaly. Věřím, že se mi bu-
de dařit i tady v Budějovicích a že klub
nebude mít důvody mě po půl roce nebo
po roce vyhazovat.
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Postoupit do play-off a prezentovat od-
lišný styl hry než v předchozích letech.
Takové cíle má vedení budějovického
hokejového klubu HC Mountfield. „Do le-
tošní sezony jsme vstoupili s řadou změn
nejen v hráčském kádru, ale i ve vedení
klubu,“ uvedl předseda představenstva
a generální manažer Zdeněk Blažek na
předsezonní tiskové konferenci. „Chce-
me hrát takový hokej, který do Budvar
arény přiláká jak diváky, tak i sponzory.
Jde nám o to, aby všichni přítomní měli
pocit, že hráči na ledě odvedli maxi-
mum,“ tvrdí.  „Do sezony ale hlavně jde-
me s pokorou a nestavíme si žádné uto-
pické cíle,“ dodává Blažek.

Klub letos bude hospodařit přibližně 
s 85 miliony korun, což je méně než
v loňském roce. „Potýkáme se s nedo-
statkem finančních prostředků, což je
způsobeno současným stavem ekono-
miky,“ řekl dále Blažek. „Musíme se sna-
žit o to, aby sponzoři měli pocit, že pení-

ze vložili do správné věci. Chtěl bych po-
děkovat městu České Budějovice, které
se v loňském roce podílelo přibližně 5
miliony při financování sezony. Pozitivní
je, že město má zájem podporovat klub
i v dalších sezonách.“

Změny fanoušci mohli zaznamenat nejen
na hráčské soupisce, ale také v realizač-
ním týmu. 

Na trenérském postu nahradili dvojici
František Výborný a Milan Kupka nové
posily, a to Peter Draisaitl a Radek Bělo-
hlav. Roman Turek se stal trenérem gól-
manů. U mužstva působí také nový
sportovní manažer, bývalý hráč HC
Mountfiled Petr Sailer.

Nejen výkony na ledě ale chce klub přilá-
kat fanoušky. Pro jejich pohodlí se snaží
dělat maximum i ohledně jejich komfortu
na stadionu. „Ze strany našich příznivců
jsme v této oblasti cítili nespokojenost.

Proto jsme se rozhodli vyměnit firmu, která
na stadionu provozuje občerstvení,  a oče-
káváme zvýšení kvality,“ vysvětluje Blažek.

Dobrou zprávu má vedení klubu také pro
návštěvníky fanshopu. Od října bude sídlit
v prostorech bývalého bufetu druhé ledové
plochy. Nový bude také kapitán týmu.
Zvolili si ho sami hráči a bude jím Jiří Ši-
mánek. „Kapitánem jsem byl naposledy
poslední rok v juniorech. Ale to už je jiné
století,“ vzpomíná hráč s céčkem na hrudi.

Mountfield chce letos
DO PLAY-OFF
Pomohou mu i hráči z NHL? 

Volejbalisté budějovického Jihostroje
dostávají v přípravě do těla

Příprava na nadcházející sezonu v sou-
časné době naplno zaměstnává volejba-
listy budějovického Jihostroje. Kola bu-
dějovického sportovního stroje na
úspěchy se tak zase naplno roztáčí. Čes -
ký mistr navíc v srpnu ke kompletnímu
kádru získal výraznou posilu, budějovický
dres bude totiž v nadcházející sezoně
oblékat  smečař světového formátu Peter
Pláteník. Hráči se připravují přímo v Bu-
dějovicích, tradiční soustředění v Krko-
noších stejně jako loni vynechali. „Model
z předešlého roku se osvědčil, připravu-
jeme se formou speciálních posiloven na
míru, vytrvalostní a intervalové atletiky
a plavání. Trénujeme dvakrát denně
a hráči dostávají zabrat,“ prozradil trenér
Jan Svoboda. Jihočeši v rámci přípravy
absolvovali také dva přípravné turnaje
v Liberci a Zlíně, kde se utkali se soupeři
z domácí ligy i zahraničními týmy. „Pro
nás to byla generálka před Ligou mistrů.

V naší skupině je velmi silný Novosibirsk,
který má Američana Stanleyho nebo Slo-
váka Diviše. Berlín také posílil, koupil ně-
meckého reprezentanta Kromma na
smeč a má našeho Kryštofa na liberu.
Stejně jako my všichni cítí v této skupině
šanci, určitě se máme na co těšit,“ tvrdí
kapitán Jihostroje Michal Sukuba. První
zápas Uniqa extraligy sehrají Jihočeši 
20. října v Benátkách nad Jizerou, Liga
mistrů pak pro budějovické volejbalisty
startuje 30. října zápasem v Berlíně.
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Pro mnohé byl Váš příchod
do Čech překvapením, proč
jste si vybral zrovna
Jihostroj?
Důvodů bylo víc, hlavně ale kvůli těm
osobním jsem se vrátil do Čech. Navíc
co se týká momentální situace na volej-
balovém trhu, není to nejlepší. Itálie uza-
vřela soutěž, rozpočty u osmdesáti pro-
cent týmů klesly dolů, spousta dobrých
volejbalistů odešla do Turecka, Ruska,
trh je teď přesycen. Dohodli jsme se pro-
to s Budějovicemi na podmínkách a roz-
hodl jsem se jít do Jihostroje. 

Už Vás to v zahraničí
nebavilo?
Bavilo, ale po těch letech strávených
v cizině už jsem si říkal, že je čas se vrá-
tit domů. 

Jak dlouho trvaly námluvy
s českým nejlepším týmem?
Poprvé mě vedení klubu kontaktovalo
v listopadu minulého roku, když jsme
tady v Budějovicích hráli kvalifikaci na
olympiádu. Od té doby jsme byli s pre-
zidentem klubu panem Divišem v kon-
taktu. 

Asi se nedá čekat, že by
jednomu z nejlepších
českých smečařů nabídlo
vedení klubu podmínky, jaké
mají ostatní hráči, že?
Nevím, jak jsou na tom hráči platově
v Čechách, ale bylo mi řečeno, že jsou
podmínky nadstandardní. 

Jsou srovnatelné s Vašimi
předchozími štacemi
v zahraničí? 
To bych ani nesrovnával. Hrál jsem něja-
kou dobu v Turecku a Rusku, tam se po-
hybují platy ve zcela jiných výškách. Ale
jak jsem říkal už jednou, tady nejde o pe-
níze, ale abych měl zase dobrý pocit ze
hry. A získal motivaci. 

A myslíte si, že ji získáte
právě v české extralize, která
výkonnostně v posledních
letech klesala? 
Jde hlavně o Ligu mistrů, i proto mě Bu-
dějovice angažovaly. Základní skupina je
celkem přijatelná, utkáme se s Berlínem,
Budvou a Novosibirskem. Letos by se
dalo postoupit ze skupiny, mohli bychom
se ukázat. Ale jak je na tom česká extra-
liga, to opravdu nevím. Deset let jsem tu
nehrál, uvidíme časem. Už se ale těším,
že budu hrát s lidmi, které znám a rozu-
mím si s nimi. 

Hlavním problémem je vždy
souhra. To u Vás asi nebude
problém, když se
s nahrávačem Petrem
Zapletalem znáte
z reprezentace, že? 
Přesně tak, známe se dobře, takže tohle
problém není. S některými kluky jsme
odehráli pár sezon v zahraničí, opravdu
se těším. 

Už jste v českém
mistrovském týmu měsíc
a půl, ještě nelitujete podpisu
smlouvy s Jihostrojem?
Vůbec ne, právě naopak. Užívám si to tu
moc, vždyť jsem mezi svými, doma. Pře-
stupu vůbec nelituju.

Jak se Vám líbila příprava na
sezonu pod trenérem Janem
Svobodou, kterého také
znáte z reprezentace?
Jelikož už jsem podstoupil pár příprav
v reprezentaci právě s Honzou Svobo-
dou, tak si nemohu stěžovat. Vlastně i to-
hle byl jeden z důvodů, proč jsem do Bu-
dějovic přišel. Známe se, víme, co od
sebe čekat. Vím, jak pracuje, jak trénuje,
to pomohlo mému rozhodnutí. Příprava
byla klasická, jakou znám z reprezentace,
možná i lepší, protože fyzičku jsme nabí-
rali mnohem déle.

V české soutěži byste měli
být podle papírových
předpokladů neporazitelní.
Odehrajete všechny zápasy
v základní části, nebo dáte
přednost mladším
spoluhráčům?
Tohle rozhodnutí bych nechal na trenéro-
vi, já odpověď neznám. Nevím, co má
v hlavě.

Jste vášnivým rybářem,
i proto se Vám tady na jihu
Čech musí líbit. Už jste
vyrazil na jihočeské vody? 
To je pravda. Už jsme tu s klukama
párkrát vyrazili na Vltavu, ale nic vel-
kého jsem zatím z vody nevytáhl.
S Tomášem Filou a Davidem Jurač-
kou jsme chytili nějaké štiky, okouny,
ale opravdu nic velkého.

Lovnou „zvěří“ jistě budete
u budějovických fanynek i Vy,
co na to přítelkyně? Nebo
jste do Budějovic přijel sám? 
Jsem tu momentálně sám a tak to asi
i chvíli zůstane. Jsem totiž čerstvě roz-
vedený. Je to asi měsíc, co nás soud
rozsekl. 

PETER PLÁTENÍK
Narozen: 16. března 1981 v Bratislavě
Výška: 196 cm
Post: přihrávající smečař
Kariéra: Aero Odolena Voda, Noliko
Maaseik (Belgie, 2003–2004), Panathi-
naikos Atény (Řecko, 2004–2005), Cu-
neo (Itálie, 2005–2006), Milano (Itálie,
2006–2007), Padova (Itálie,
2007–2008), Cuneo (2008–2009), 
Ziraat Bankasi Ankara (Turecko,
2009–2011), Dynamo Krasnodar 
(Rusko, 2011), Halkbank Ankara 
(Turecko, 2011–2012)
Reprezentace: 4. místo ve Světové li-
ze 2003, 3x na MS, 4x na ME, nejlépe
přihrávající hráč MS 2010

Jednoho z nejlepších českých smečařů a nejlé-
pe přijímajícího hráče posledního mistrovství
světa ulovil českobudějovický volejbalový klub
Jihostroj. Smlouvu na čtyři roky podepsal s re-
prezentantem Peterem Pláteníkem, rodákem
z Bratislavy. A dvoumetrovému bomberovi se
v Budějovicích zatím velmi líbí, přestupu z Turec-
ka do Čech nelituje. 

PETER PLÁTENÍK



Propagace původních druhů keřů, které
naši předkové znali a dokázali všestran-
ně využívat. Takový cíl má nové jihočes -
ké sdružení „Pro živou krajinu“. „Stalo se
jaksi samozřejmostí, že na zahradě smí
být pouze cizokrajné exotické rostliny,
vše ostatní je automaticky považováno
za nedostatečně reprezentativní. Původ-
ní domácí druhy v posledních desetile-
tích z naší krajiny zmizely nebo se z nich
staly symboly nepořádku a neuprave-
ných ploch. Obětí tohoto trendu se stali
například motýli, u kterých došlo k ob-
rovskému snížení populace,“ upozorňuje
Martin Němec z občanského sdružení.
„Naše myšlenka je aktivně pomáhat pří-
rodě a jejímu spojení s lidmi. Zásadní je
pro nás podpora rozmanitosti a hmata-
telný dopad našich projektů na krajinu,
přírodu a společnost. Proto chceme dě-

lat projekty lokálních rozměrů, protože
se domníváme, že každá pomoc, byť
jednomu ptáčkovi nebo motýlu, stojí za
to. Vše děláme proto, abychom našim
dcerám a synům mohli zanechat živou
krajinu,“ dodává Němec. 

Sdružení se snaží upozorňovat na výhody
původních druhů keřů, a tím zvýšit jejich
využívání nejen v krajině, ale i v zahra-
dách. Nejenom příroda, ale i člověk z nich
může mít několikanásobný užitek. Jsou
zdrojem mnohostranně využitelných zdra-
vých plodů, překvapí rozmanitou škálou
květů, tvarů a barev, nevyžadují pravidel-

nou péči, nejsou náročné na půdu a sta-
noviště a poměrně snadno odolají různým
chorobám a škůdcům.

Jelikož původní keře nejsou běžně v za-
hradnictvích dostupné, snaží se sdružení
Pro živou krajinu také zlepšit jejich do-
stupnost prostřednictvím webových
stránek www.zivakrajina.cz. V budoucnu
se chtějí členové sdružení zaměřit na
propagaci původních druhů v médiích,
vzorovou výsadbu na veřejných pro-
stranstvích a ve školách a výsadbu prv-
ků z keřů na dětská hřiště, například
v podobě labyrintu z jedlých keřů. 

PŮVODNÍ KEŘE
budou zdobit vaši zahradu
a pomohou třeba motýlům

Nový českobudějovický restaurant
a shop OLIVIER jede po celý měsíc od
otevření v závěru srpna naplno. Na adre-
su Husova 21 se už naučily chodit stov-
ky lidí. Někteří sice ještě přijdou ze zvě-
davosti, ale hlavní proud návštěvníků už
tvoří stálí hosté, které okouzlilo zdejší
prostředí a kvalitní kuchyně. 

„Absolutně nejoblíbenější jídlo asi neřek-
nu, ale mezi velké favority našich hostů
patří vepřová panenka s pečeným bokem
z bylinného vepříka a dušené jehněčí ko-
línko. O nich už lze mluvit jako o zákaznic-
kém fenoménu,“ povídá Robert Burian,
šéfkuchař restaurantu Olivier. V objednáv-

kách se často objevuje také celá katego-
rie těstovin a rizota. Z rybích pokrmů pak
chobotnice v grilované podobě nebo va-
řená v rajčatové omáčce. Z vlastní výroby
čerstvých dezertů vede Tiramisu a Peče-
ná ricotta s omáčkou z ovoce. 

S nástupem podzimu, kdy už nelze vy-
užívat zahradní restauraci a venkovní
dětské hřiště, se stále větší oblibě těší
dětský koutek, umístěný v samostatné
části restaurantu vedle prodejny. „Rodi-
če s dětmi nebo skupiny maminek se
k nám vracejí stále častěji. A těší nás
to. Na děti přitom pamatujeme i při
skladbě jídelníčku,“ říká jeden z vrch-

ních číšníků. Prodejna potravin a delika-
tes postupně rozšiřuje sortiment zejmé-
na o čerstvé položky. Specialitou se pak
brzy stane pestrá nabídka dárkových
balíčků určená například jako milá po-
zornost k Vánocům.

Přestože OLIVIER žije prakticky celý
den, jedna jeho část na otevření ještě
čeká. Je jí salonek pro 40 osob, kde
práce skončí 25. října. Pak i zde přivítají
první hosty. „Využívat ho bude možné
pro už nyní poptávané soukromé i fi-
remní akce,“ upřesňuje Robert Burian.
Více aktuálních informací lze získat na
webu www.olivierfood.cz.

Restaurační komplex OLIVIER
okouzlil atmosférou i kuchyní
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SOUTĚŽ o 5x10 m živého plotu

Soutěžní otázka: Uveďte název jednoho původního keře. 
Správnou odpověď najdete na www.zivazahrada.cz. Odpovědi zasílejte do 10. 10. na e-
mail redakce@budejovickysamson.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme 5 výherců.
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KRIMI

Sprejer už nebude 
vylepšovat domy v Budějovicích
Pět objektů v ulicích A. Barcala, Netolic-
ká a E. Rošického v Českých Budějovi-
cích si na jaře vybral neznámý sprejer ja-
ko místo pro své umění. Bez vědomí
majitelů ozdobil zdi řadových garáží, pa-
nelových domů, přístřešku na kontejne-
ry, výměníku teplárny anebo trafostani-
ce, a způsobil jim tak škodu za téměř 
18 tisíc korun. 19letého umělce nyní od-
halili čtyřdvorští policisté. Pachatel si ny-
ní v rámci zkráceného přípravného řízení
vyslechl podezření z přečinu poškození
cizí věci. Pokud se jeho vina prokáže,
může jít do vězení až na jeden rok.

Policista 
rozmluvil
mladíkovi 

sebevraždu
Vytočit linku 156 a oznámit, že se
rozhodl skoncovat se životem, ta-
kový byl plán mladého muže, kte-
rého pronásledovala událost z mi-
nulosti, kvůli níž se rozhodl pro
sebevraždu. Na druhé straně tele-
fonu ale našel pochopení a důs-
tojník městské policie, který s ním
hovořil, mu tento krok dokázal
během dvacetiminutového hovoru
rozmluvit. Na základě získaných
informací se pak muži snažil po-
radit a uklidnit ho. Přesvědčil jej,
že především kvůli rodině a malé-
mu dítěti má cenu žít. „Díky jeho
profesionálnímu přístupu se zpo-
čátku vyhrocenou situaci podařilo
uklidnit natolik, že si mladík svůj
úmysl rozmyslel a pátrající strá-
žníky, kteří se již nacházeli neda-
leko od něho, nasměroval přímo
k sobě. Díky duchapřítomnosti
strážníka na lince 156 se zoufalé-
ho mladíka podařilo zachránit.
Tento muž byl následně předán
do péče lékařů, kteří si pak mladí-
ka od strážníků převzali,“ uvedl
mluvčí Městské policie České Bu-
dějovice Václav Sup.

Zboží i služby odebíral,

ale nezaplatil
Podvod za více než 11 milionů korun
spáchal osmačtyřicetiletý muž z Čes -
kobudějovicka. Jako jednatel jedné
společnosti s ručením omezeným se
sídlem v Českých Budějovicích, která
je v současnosti v insolvenci a která je
zaměřená na podnikání v oblasti agro -
služeb a kovoobráběčství, podváděl
své obchodní partnery. „S úmyslem
obohatit se a získat neoprávněný ma-
jetkový prospěch odebral v období od
ledna 2010 do května 2011 od nejrůz-
nějších společností zboží a služby. Už

v době, kdy zboží a služby nakupoval,
totiž věděl o své nepříznivé finanční si-
tuaci, měl řadu dluhů a byl si vědom
toho, že závazkům vůči svým obchod-
ním partnerům nebude schopen do-
stát,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka
Uhlířová. Škoda, kterou svým úmysl-
ným podvodným jednáním způsobil,
přesáhla částku 11 milionů korun.
Přesto, že obviněný část svých závaz-
ků po splatnosti uhradil, dluží ještě té-
měř 10 milionů korun. Kriminalisté mu-
že stíhají na svobodě. 

Přes nejznámější internetový aukční
portál prodával od dubna letošního roku
pod uživatelským jménem „Clodyon“
cenné mince, tabatěrky, drahé  kapesní
hodinky a jiné zboží zatím neznámý
podvodník. „Případů, kdy nabízel k pro-
deji různé věci, které nikdy nedodal,
evidují policisté zatím zhruba dvě desít-
ky. V současné době však vyšetřování
není zdaleka u konce, poškozených bu-
de zřejmě ještě víc. Podvodník si po-
stupně na svůj účet nechal za zboží za-
slat částku přesahující 70 tisíc korun.

Poškození se však do současné doby
objednaných věcí nedočkali. Kriminalis-
té na případu dále intenzivně pracují
a sbírají další podklady, které jim pomo-
hou zatím neznámého pachatele do-
padnout, zároveň se tak obrací na širo-
kou veřejnost s žádostí o pomoc při
šetření tohoto případu. Kdo z vás si
prostřednictvím aukce také zakoupil ně-
jaké zboží od uživatele ,Clodyon‘, které
mu nikdy nepřišlo, obraťte se prosím na
linku 158 a předejte informace k přípa-
du kriminalistům,“ žádá policejní mluvčí.

POZOR
na podvodníka z internetu



Bavorský játrový sýr
INGREDIENCE:
400 g libového hovězího masa • 400 g vepřového masa • 200 g špeku(bez kůže) • 1/4 litru vody • 1 čajová lžička soli • 1 čajová lžička čer-stvě mletého bílého pepře • 1 středně velká cibule • 1 lžíce majoránky• máslo na vymazání formy

POSTUP: Maso musí být před zpracováním velmi dobře vychlaze-né. Nakrájíme je na menší kousky a nameleme na masovém mlýnkus jemným sítkem. Oba druhy masa přendáme do mixéru a za postupného přidávání solia pepře, jakož i vody (ve formě drceného ledu) hmotu rozmixujeme dohladka. Špek namele-me na masovém mlýnku s hrubým sítkem a lehce vmícháme do směsi. Cibule oloupeme, na-strouháme a vmícháme je i s majoránkou do směsi, kterou dáme znovu vychladit. Pro pečenívymažeme formu máslem a připravenou hmotu vlijeme dovnitř. Povrch uhladíme a nožemuděláme do povrchu křížky. Nakonec dáme formu do trouby vyhřáté na 180 °C na prostřednípříčku a pečeme cca 1 hodinu.

Bavorský knedlík  
INGREDIENCE:
10 rohlíků • trocha mléka
• 3 vejce • máslo • 1 cibule
• petržel • muškátový oříšek
• sůl 

POSTUP: Nakrájené rohlíky
okořeněné muškátovým oříš -
kem a osolené zalijeme hor-

kým mlékem a necháme 5 minut přikry-
té. Na másle zpěníme cibulku a přidáme
do mísy s rohlíky. Pak přidáme naseka-
nou petržel a vejce. Z těsta děláme
knedlíky (trochu menší než tenisový mí-
ček), které potom vaříme ve vroucí oso-
lené vodě asi 15 minut.

Největší oslava piva na světě 
OKTOBERFEST 2012

Salát 
z bílého zelí s křenem 

INGREDIENCE: 1 hlávka bílé-
ho zelí • 100 g špeku • 60 ml
oleje • 6 lžic octa z bílého ví-
na • 2 lžíce čerstvého křenu
• sůl • 1 lžíce kmínu

POSTUP: Hlávku bílého zelí na-
krájíme na jemné proužky. 1,5
litru vody svaříme se solí a kmí-
nem a zelí s ní přelijeme a ne-
cháme takto 5 minut marinovat,
pak ho přecedíme přes síto
a necháme okapat. Špek na-

krájíme na malé kostičky a opečeme na mír-
ném ohni dokřupava. Olej smícháme s octem
z bílého vína a křenem. Zelí smícháme s kos-
tičkami špeku a s křenovo-octovou zálivkou. 

Křupavá kachna s pivem a houbami
INGREDIENCE:
1 kachna (cca 2,75 kg) • 3 lžíce tekutého koření do polévky • 1 lžícečerstvých lístků oregana • sůl a pepř • 2 lžíce oleje • 2 velké cibule• 500 g žampionů • 1 houska • 2 lžíce másla se sádlem • 0,2 litru svět-lého piva • 3 mrkve • 1 menší pórek • 1 jablko • 1/8 litru jablečné šťávy• 500 g kysané smetany

POSTUP: Kachnu zvenčí i zevnitř omyjeme a osušíme. Poté zvenčí i zevnitř dobře vetřemesměs z tekutého koření, oregana, soli, pepře a oleje. Jednu cibuli nakrájíme na kostičky. Houbynakrájíme na jemné plátky. Housku nakrájíme na malé kostičky. Rozehřejeme lžíci sádla a ne-cháme na něm cibuli zesklovatět. Přidáme houby a opečeme je, pak je zalijeme 0,1 litrem piva,přidáme kostičky housky, okořeníme solí a pepřem a nacpeme směs do kachny. Kachnu ová-žeme kuchyňskou nití. Druhou cibuli rozkrojíme na čtvrtky. Mrkve a pórek nakrájíme na velkékousky. Jablko nakrájíme na osminky a odstraníme jádřinec. Troubu předehřejeme na 200 °C.Máslo se sádlem rozehřejeme ve velkém pekáči a kachnu v něm ze všech stran dobře opeče-me. Nakonec přidáme zeleninu a krátce ji opečeme, poté přilijeme zbývající pivo a jablečnoušťávu. Uzavřený pekáč dáme na spodní příčku do trouby a kachnu pečeme cca 60 minut. Zešťávy při pečení odebíráme přebytečný tuk. Šťávu z pečeně rozmixujeme, přelijeme přes sítoa zjemníme kysanou smetanou. 

Trhanec

INGREDIENCE: 250 g hladké mouky • špetka soli • špetka kypřicího prášku • 1/4 lžičky skoři-ce • 1 lžíce cukru krupice • 1 vanilkový cukr • 6 velkých vajec • 400 ml mléka • 50 g rozinek• 100 g másla • 50 g mandlových lupínků • moučkový cukr na posypání • ovoce

POSTUP: Mouku prosejeme a promícháme se solí, kypřicím práškem, skořicí, cukrem a vanilko-vým cukrem. Zalijeme rozšlehanými vejci, mlékem, přidáme rozinky a těsto necháme alespoň 30 minut odležet. Na pánvi postupně rozehřejeme lžíci másla, nalijeme na něj polovinu těsta, posypeme dílem mandlovýchlupínků a opečeme z jedné strany. Při otáčení placku natrháme vidličkou na menší kous ky, posypeme polovinou cukrua opékáme, dokud není placka hotová a cukr nezkaramelizuje. Stejně připravíme i druhou polovinu těsta. Hotové trhance roz-dělíme na porce, posypeme na talíři moučkovým cukrem a podáváme s ovocem a dozdobíme zbytkem mandlových lupínků.

RECEPTY

Mnichovský pivní festival na Tereziánské louce každoročně navštíví až šest mili-onů lidí. Asi 70 % z nich je z Bavorska, ostatní jsou převážně zahraniční turisté.Tradiční návštěvníci nosí bavorské klobouky s chomáčkem kozí srsti a bavorskýkroj. První Oktoberfest se konal již v roce 1810, a to na počest uzavření manželstvíbavorského prince Ludvíka s princeznou Teresou von Sachsen-Hildburghausen.Oslavy začaly 12. října a skončily 17. října koňskými závody. V dalšíchletech se slavnosti opakovaly a později byly prodlouženy. Záro-veň byly kvůli počasí přesunuty na září, kdy jsou noci ještěteplé, a návštěvníci tak mohou plně využít i zahrady obklo-pující stany. Oktoberfest začíná vždy v sobotu, trvá větši-nou 16 dní, a končí první říjnovou sobotu. Na festivalse jezdí nejen za vynikajícím pivem, ale i za jídlem.Můžete zde ochutnat například bavorské klobásy,pečená kolena, různé druhy rybích sendvičů, alei preclíky. My jsme si dali kachnu s knedlíkem a ješ-tě nyní se nám na ni sbíhají sliny. Vyzkoušejte sami.
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle. Správné řešení sudoku z čísla 8/2012:



KŘÍŽOVKA

Správné řešení křížovky z čísla 8/2012: 
Hlad je prý nejlepší kuchař. Když ho mám, ať mi teda něco uvaří.Karel Čapek (1890–1938): „... (řešení v tajence)“
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