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18 Sport 
z Českých Budějovic

Milí čtenáři,

právě držíte v rukou říjnové vydání Budějovické-

ho Samsona. Na stránkách našeho magazínu ja-

ko každý měsíc najdete zprávy z Českých Budě-

jovic, zajímavosti z místní kulturní scény,

pozvánky na zajímavé akce i novinky ze sportu.

V tomto čísle navíc přinášíme také rozhovor

s podnikatelem Markem Jukovićem, jehož prv-

ním českým domovem bylo právě naše město.

O historii firmy TEKA i nových trendech v ku-

chyňském vybavení si můžete přečíst na stra-

nách 10 a 11. Blíží se Vánoce, třeba vás jeho tipy

budou inspirovat. Pokud s blížícím se koncem

roku uvažujete i o jiných změnách, než je jen vy-

bavení kuchyně, máme v tomto čísle hned dva

návrhy, kde si vybudovat nový domov. Máte-li

rádi centrum města, podívejte se na článek

o bydlení Na Dlouhé louce, pokud preferujete

klidnější lokality, co třeba Srubec? Už otevřeli

viadukt, takže doprava tímto směrem bude zase

o poznání jednodušší.  

Doporučuji nalistovat také článek o novinkách

v restauraci Olivier, kterou jsme vám v předmi-

nulém čísle představovali a podle zpráv si tam

mnoho z vás už našlo cestu. Nedivím se… Sva-

tomartinské menu, dýňové speciality nebo be-

aujolais, kdo by odolal? Pokud před gurmánský-

mi zážitky upřednostňujete ty duchovní, určitě si

nenechejte ujít koncert slavného budějovického

rodáka. 25. listopadu se v DK Metropol předsta-

ví Pavel Šporcl. V naší soutěži můžete na jeho

vystoupení vyhrát vstupenky! Přeji hodně štěstí! 

Užijte si tedy podzimní dny a dělejte jen to, co

vás baví a naplňuje!

Editorial
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

PITO
je českou
chuťovkou
roku 2012
Nealkoholické pivo Pito z českobu-
dějovického pivovaru Samson zí-
skalo ocenění Chuťovka roku 2012.
O výhře jihočeského produktu roz-
hodli odborníci z Výzkumného ústa-
vu potravinářského.

Jak už název napovídá, hlavním kri-
tériem je pro hodnotitelskou komisi
nezávislých odborníků chuť. Nejde
ale jen o ni. Experti z renomovaného
ústavu berou v potaz i kvalitu, de-
sign a spotřebitelskou využitelnost
produktu. Ve všech těchto kritériích
Pito obstálo, a tak českobudějovic-
ký pivovar teď může svou etiketu
dozdobit novým logem. „Žádný vý-
robek ho ale nemusí mít navěky.
Protože chceme prestiž naší značky
dlouhodobě udržet velmi vysoko,
i v průběhu roku prověřujeme, zda
kvalita zboží a služeb stále odpoví-
dá našim představám,“ říká ředitel
České chuťovky Josef Sléha. V bu-
dějovickém pivovaru z kontrol ale
strach nemají.  „Jsme přesvědčeni,
že naše Pito je skvělé, a doufáme,
že brzy získá i další ocenění. Teď ale
máme ohromnou radost z České
chuťovky. Upřímně, naši zaměst-
nanci, kteří v pivovaru odvádějí
dlouhá léta výbornou práci, si tako-
vou odměnu zaslouží,“ říká obchod-
ní ředitel Pivovaru Samson David
Posekaný.

Spotřebitelé kromě nízkého obsahu
alkoholu ocení i kalorickou hodnotu
Pita. Ta je podstatně nižší, než je to-
mu u řady klasických nealkoholic-
kých nápojů. „Pito má silně chara-
kteristickou chmelově hořkou chuť,
která osvěží. Svým charakterem leží
mezi pivy světlými a tmavými. Jeho
základem jsou vysoce kvalitní pivo-
varské suroviny,“ vysvětluje sládek
Pivovaru Samson Luboš Martiš.
V obchodech Pito dostanete
v půllit rových a třetinkových zele-
ných lahvích.

Uzavírka Lidické
JE U KONCE
Jezdí se už i pod viaduktem
Lidická třída je od minulého pondělí znovu
průjezdná. Uzavírka jedné z nejfrekvento-
vanějších ulic v krajském městě skončila
po čtyřech týdnech. Dělníkům po celou
dobu přálo počasí, a tak mohla oprava
skončit dokonce s týdenním předstihem.
Dopravní poměry se i po rekonstrukci neli-
ší od těch, které na Lidické panovaly před
opravou. To se ale v budoucnu změní. Ve
směru do centra města se objeví téměř
v celém zrekonstruovaném úseku nový
preferenční pruh pro vozidla hromadné do-
pravy. Za oběť mu padnou například par-
kovací místa na severním konci ulice mezi
Poliklinikou Jih a Mánesovou ulicí, ale také
odbočovací pruhy z Lidické směrem k zá-
kladní škole v ulici Matice školské. 

Příjemnou změnou pro řidiče bylo také
otevření viaduktu na Rudolfovské třídě.

Jedna z hlavních budějovických křižova-
tek se 15. října veřejnosti otevřela po
šes ti měsících. Viadukt byl uzavřen kvůli
modernizaci železniční trati, kdy se
v první etapě opravoval most a konstruk-
ce pod kolejemi. Hned první den způso-
bil komplikace nově zapnutý semafor.
Podle firmy Swarco Traffic, která se ve
městě stará o provoz světelné signaliza-
ce, byl problém v programu nastavení
semaforu. „Byly vytvořeny dva programy
dopravního modelu. Vyhodnotili jsme, že
program nevyhovuje, a spustili jsme zá-
ložní program, který by měl situaci opti-
malizovat,“ řekl včera vedoucí jihočeské
pobočky společnosti Swarco Traffic Ra-
dek Terber.

Uzavírka viaduktu nastane ještě jednou,
a to od 1. dubna do 30. června 2013.

Personální ředitelka společnosti Robert
Bosch v Českých Budějovicích Barbora
Schelová se stala Osobností v oblasti Hu-
man Resources (lidských zdrojů). Prestižní
ocenění Jihočeška získala v jubilejním de-
sátém ročníku ankety Zaměstnavatel ro-
ku. „Je to uznání nejen mé práce, ale cel-
kové personální politiky naší firmy,“ řekla
Barbora Schelová. Absolventka dokto-
randského studia prošla několika mana-
žerskými pozicemi ve firmě Bosch, která
je s 2 400 zaměstnanci největší strojíren-
skou firmou v Jihočeském kraji. Byla

u vzniku a vývoje firmy. Oblast řízení lid-
ských zdrojů pod jejím vedením přispěla
k tomu, že Bosch nezůstal jen montážním
závodem, ale opřel se o potenciál čes -
kých talentů. Výsledkem je právě rozsáhlé
vývojové centrum, kde dnes vznikají ná-
pady nacházející uplatnění v koncernu
Bosch po celém světě. V oblasti lidských
zdrojů se společnost v posledních letech
soustředí na nábor technických absolven-
tů i odborníků, spolupráci s univerzitami
a školami. Ročně ve společnosti Bosch
absolvujte stáže asi 100 vysokoškoláků.

Barbora Schelová z firmy
Bosch je Osobností roku
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Podniková prodejna

  

  

 České Budějovice

Dr. Stejskala 9

tel.: 386 358 068

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

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

doložena certifikátem.doložena certifikátem.

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

- ESKÉ GRANÁTY -- ESKÉ GRANÁTY -

Výkup zlataVýkup zlata

Bezpečnější cesty pro cyklisty v krajském
městě. Tak zněl slib budějovických rad-
ních pro rok 2012. Velká část projektů ale
nakonec zůstala na mrtvém bodu. Hoto-
vá není ani jediná cyklostezka, kterou
radnice na jaře začala stavět, jejich do-
končení může trvat roky.

Jízdní kolo jako dopravní prostředek vy-
užívá v krajském městě devět procent li-
dí. Cyklisty potkáte především na cy-
klostezkách spojujících střed města

s okrajovými částmi a sídlišti. Přímo
v centru je už ale situace horší, cyklisté
se zde musí potýkat s hustým automo-
bilovým provozem. Od září mohou cyk-
listé pohodlně projet například Biskup-
skou ulicí v centru krajského města,
radnice zde totiž nechala vyměnit po-
vrch, a zmizely tak staré dlažební kostky.
Projekt na celkové zabezpečení ulic ko-
lem náměstí je ale teprve ve fázi příprav.
Komplikace provází také stavbu cyklo -
stezky, která má spojit Borek s Budějo-

vicemi a vede kolem frekventované
hlavní silnice. „Nejprve jsme narazili na
technické problémy, které souvisely
s podložím, potom se začal budovat no-
vý kruhový objezd,“ vyjmenovává důvo-
dy zpoždění náměstkyně primátora Iva-
na Popelová.

Další cyklostezky na Včelnou nebo po-
dél zanádražní komunikace by se podle
radních mohly začít stavět v následují-
cích třech letech.

Cyklisté v Budějovicích 
si na nové stezky musí ještě počkat

Vlasovou trhlinu v omítce odhalili restau-
rátoři při rekonstrukci katedrály. Mezera
mezi cihlami by v budoucnu mohla způ-
sobit problém, a tak se začalo intenzivně
pracovat na opravě.  „Spára je široká
dvacet až třicet milimetrů,“ přiblížil situaci
statik Jiří Zikmund. „Klenba se rozevírá
a poklesává,“ vysvětlil Zikmund, co se
vlastně děje ve stropě katedrály. Akutní
nebezpečí ale podle statika nehrozí. Sou-
časný stav podle něj vznikal možná i de-
sítky let. Oprava je přesto nutná. Řešením
je desítka ocelových rámů, které zabudují
po celé délce kostela do zdi nad klenbou.
Výztuhy ale z lodi katedrály nebudou vi-
dět. Oprava vyjde přibližně na 1,5 milionu
korun.

Rekonstrukci katedrály nyní financuje Re-
gionální operační program. Dotace pokryjí
21 z celkových 25 milionů. Zda Úřad ROP

Jihozápad proplatí také navýšení nákladů,
zatím není jasné. Na opravu katedrály se
skládají také věřící. Rekonstrukce kate-
drály má trvat do léta 2013.

V klenbě katedrály 
svatého Mikuláše
našli velkou trhlinu
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ZPRÁVY Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Studenti na VŠTE
mají nové zázemí
Nová aula, knihovna a studovny. To jsou
nejvíc viditelné změny provázející začátek
nového akademického roku na Vysoké
škole technické a ekonomické v Českých
Budějovicích (VŠTE). Ta má už přes 3 500
studentů a nové zázemí jí pomůže dál
zkvalitnit podmínky pro výuku. Objekty se
pro akademickou obec otevřely 1. října.
Studenti ale uvítali i nové jednotné kon-
taktní místo, kde si vyřídí vše, co potřebují
ke studiu, a nově zrekonstruovaná sociál-
ní zařízení ve všech budovách areálu. 

„Školu tvoří především lidé. Posluchači,
akademická obec, pracovníci. A ti také
budují jejího ducha. K tomu však potřebují
adekvátní zázemí. Letos se nám v této
oblasti podařil výrazný krok kupředu. Lidé
to vnímají a roste jejich entuziasmus,“ říká
pověřený rektor Marek Vochozka. Aula,
v níž je 350 míst, slouží nejen pro imatri-
kulace, promoce a jiné slavnostní příleži-
tosti, ale především k výuce a konferen-

cím. „Celková koncepce, dispoziční řeše-
ní, kapacita a vybavení auly cíleně vychá-
zejí z výukových potřeb školy. Vedle toho
jsme ale chtěli mít i vizuálně a architekto-
nicky zajímavý víceúčelový reprezentativ-
ní prostor pro nejrůznější příležitosti.
Jsme rádi, že výsledek předčil naše oče-
kávání,“ dodává Marek Vochozka.  

V sousedství auly vznikla nová knihovna
se dvěma studovnami. Je prostornější
a soustřeďuje obslužné činnosti do jed-
noho místa. I zde se tak zlepšilo studijní
zázemí a úroveň služeb, jako je systém
výpůjček nebo otevírací hodiny. 

Kvůli omezeným finančním možnostem
přitom musela VŠTE hledat nejefektivnější
řešení. To pro aulu s knihovnou a studij-
ním zázemím našla v přestavbě technicky
zastaralé tělocvičny, jejíž provoz byl velmi
neekonomický. Nové sportovní zázemí by
mělo na VŠTE vyrůst v dalších letech.

inzerce

DŘEZY A BATERIE
Jednička v oblasti 
vestavných kuchyní

i  s i n k ®
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Předposlední letošní havarijní cvičení se konalo 25. října
v elektrárně Temelín. Zúčastnilo se ho celkem 150 lidí. Fiktivní
mimořádnou situaci tentokrát řešila zelená směna Organizace
havarijní odezvy elektrárny. Rušno bylo také na simulátoru,
kde operátoři procvičovali stabilizaci bloku po závadě v paro-
generátoru. Svolán byl i krizový štáb Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost. 

Cvičení se zaměřilo na zvládnutí události, kdy dojde k závadě
na zařízení v jaderné části elektrárny, a tudíž hrozí únik radioak-
tivních látek do okolí. Úkolem sedmnáctičlenného havarijního
štábu bylo ve spolupráci s operátory na simulátoru stabilizovat
situaci a zabránit úniku radiace mimo technologii elektrárny.
Ověřovala se i připravenost části personálu na evakuaci. Stov-
ka lidí byla autobusy odvezena mimo areál elektrárny.

Součástí cvičení byla i simulovaná tisková konference, která
proběhla v Českých Budějovicích na kolejích Jihočeské uni-
verzity. Role novinářů se ujalo deset studentů druhého roční-
ku oboru Civilní nouzová připravenost Jihočeské univerzity,
kteří zasypali zástupce Temelína řadou dotazů. 

Obyvatel žijících v blízkosti elektrárny se cvičení nedotklo. Je-
diné, co mohli lidé v okolí slyšet, byl zvuk sirén v areálu elekt-
rárny. Oproti předchozím cvičením byl o něco silnější, protože
v rámci zkoušky byly spuštěny další čtyři sirény. O plánova-
ném cvičení a spuštění sirén byli také tentokrát s předstihem
informováni starostové nejbližších obcí.

Řešení abnormálních a havarijních stavů trénují operátoři na
simulátoru v průměru jednou měsíčně. Čtyřikrát do roka se do
těchto cvičení zapojují i další pracovníci elektrárny. V úvahu
se berou všechna možná rizika. Vedle radiačních a technolo-
gických událostí trénují také zvládnutí například požárů, eko-
logických nebo traumatologických událostí. Jednou za čtyři
roky se do cvičení zapojují i ostatní složky Integrovaného zá-
chranného systému kraje a krizového řízení ČR. Naposledy se
toto součinnostní cvičení uskutečnilo v roce 2010.

NOUZOVÉ CVIČENÍ 
na Temelíně zaměstnalo 150 lidí

ZPRÁVY BUDĚJOVICKO
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DŘEVO TRUST, a. s.
Nové Vráto, Hlinská 3
370 01 České Budějovice
GSM: 606 773 616 Kompletní akční nabídka na

www.drevotrust.cz25 prodejen v ČR

inzerce

Zájem o jadernou energetiku a elektrárnu Temelín totiž ne -
ustává ani v podzimních měsících. „Se zahájením školního
roku k nám opět začaly jezdit školy. Kvůli počasí sice ubylo
cyklistů, ale o víkendech nás pravidelně navštěvují dvou až
čtyř členné skupinky lidí, většinou jsou to rodiny s dětmi,“ říká
vedoucí informačního centra Jana Gribbinová s tím, že by
rádi v letošním roce překročili třicetitisícovou návštěvnost. 

Ani na podzim nebyla nouze o exotické návštěvy. „Minulý
měsíc k nám přijelo deset Mongolů, kteří cestovali po naší
republice. Po exkurzi udělali úhledný čtyřsloupcový zápis
do návštěvní knihy. Bohužel ve své mateřštině, takže zatím
nevíme, jaký vzkaz nám návštěvníci z dalekého Mongolska
zanechali,“ doplňuje s úsměvem Jana Gribbinová. Letos již
Temelín navštívilo 1 476 zahraničních návštěvníků a od ro-
ku 1991 téměř 28 tisíc.

Na své si v Informačním centru elektrárny Temelín přijdou
také zájemci o umění. V závěru roku zde bude vystavovat
své obrazy českobudějovická malířka Jaroslava Linhartová
z Volného sdružení umělců jižních Čech.

Na Hlubokou 
už dojedete
bez komplikací
Několikaměsíční uzávěrka mostu mezi Českými Budějovicemi
a Hlubokou skončila. Most nad železniční tratí na silnici II/105
u Bavorovic je již průjezdný. „Stavba je zatím v předčasném
užívání až do konce roku, což znamená, že po dokončení
drobných stavebních úprav, které neomezují řidiče, bude most
řádně zkolaudován,“ dodala tisková mluvčí magistrátu Jitka
Welzlová.

CYKLOSTEZKA
na pravém břehu Vltavy
je stále v nedohlednu

Temelín letos očekává 
třicetitisícovou
NÁVŠTĚVNOST

Lepší podmínky pro cyklisty mezi Budějovicemi a Hlubokou měla
přinést nová cyklostezka na pravém břehu Vltavy. Předpokládané
náklady na chystaný úsek jsou 4,6 milionu. Tři kilometry by zapla-
tila dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbytek trasy
za necelých 1,7 milionu korun by však muselo financovat krajské
město. Celou stavbu Hluboká financovat nemůže, nemá totiž za-
tím proplacenou dotaci za již hotovou cyklostezku Hluboká –
Purkarec a tyto peníze v obecní kase chybí. „Proto jsme požádali
Budějovice o spoluúčast,“ vysvětluje Jirsa žádost o výpomoc
s tím, že stezku by využívali i obyvatelé krajského města. 

Budějovičtí radní na cyklostezku ale přispět nechtějí. O příspěvku
ve výši 855 tisíc korun jednali, ale nakonec jej neschválili. „Úsek
byl mimo katastr Českých Budějovic,“ odůvodnila rozhodnutí ra-
dy náměstkyně primátora Ivana Popelová. Hluboká prý podala
žádost jen na část stezky, a ne na celou trasu. Pokud by se dota-
ce týkala celého úseku, Budějovice by nezůstaly stranou. 



Ještě čtyři roky budou zřejmě obyvatelé
krajského města čekat, než se začne
stavět obchvat města. Ministr dopravy
Pavel Dobeš ale slíbil, že urychlí výkup
pozemků potřebných pro tuto stavbu, je-
jíž náklady se odhadují na 11 miliard ko-
run. Podle Dobeše pomůže zejména no-
vela zákona o vyvlastnění, podle které
stát mnohem snáz získá pozemky u dů-
ležitých staveb. Na výkup pozemků poli-
tici v příštích dvou letech vyhradili částku
až 800 milionů korun. „Budeme se sna-
žit, abychom v roce 2015 vydali stavební
povolení a pak mohli stavbu zahájit,“ řekl
ministr dopravy Pavel Dobeš. „Obchvat
by mohl být dokončen do dvou nebo tří
let,“ dodal Dobeš. Celá stavba vyjde na
více než deset miliard korun.

O budoucnosti dálnice minulý měsíc jed-
nal Dobeš také s ministrem průmyslu
o obchodu Martinem Kubou a představi-
teli hornorakouské vlády. „Myslím, že se
všichni shodneme na tom, že chybějící
obchvat kolem Budějovic je v součas-
nosti největším problémem celé výstav-
by D3,“ uvedl ministr Kuba.

Rakouská strana byla ze strany minister-
stva dopravy informována o stavu reali-
zace i příprav dálnice D3 a navazující
rychlostní silnice R3. „Dostavba dálnice
D3 je pro ministerstvo jednoznačnou pri-
oritou. V září 2013 budou předány do

užívání oba dva úseky dálnice D3 — tj.
Tábor — Soběslav a Soběslav — Veselí
nad Lužnicí. Nyní rovněž probíhá výběro-
vé řízení na konzultanta na PPP projekt
na D3, posléze se začne soutěžit o do-
davatele stavby a dalším krokem by mě-
la být samotná výstavba úseku Bošilec
— Borek,“ řekl Dobeš.

Rakouská delegace pak na schůzce čes -
kým kolegům referovala o výstavbě svého
úseku rychlostní komunikace S10 k pří-
hraničnímu městu Freistadt a o plánech
jejího pokračování směrem ke státní hra-
nici. Zatímco stavba jižního úseku komu-
nikace S10 je v plném proudu, se staveb-

ními pracemi na severním úseku směrem
ke státní hranici s ČR začnou Rakušané
nejdříve v roce 2016. „Cílem je, aby stav-
ba na obou stranách pokračovala koordi-
novaně a ve vzájemném souladu. Děkuje-
me české vládě za dobrou spolupráci při
výměně potřebných informací i har-
monogramu stavby na české
straně,“ řekl hornorakouský
náměstek Hiesl.
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inzerce

Ministerstva chtějí urychlit
VÝSTAVBU OBCHVATU
kolem Českých Budějovic



ROZHOVOR
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Nejnovější 
technologie do domácnosti
nabízí firma s dlouholetou historií
Již téměř 90 let funguje průmyslová skupina Teka na evropském trhu. První spotřebič
spatřil světlo světa v roce 1925, když  v závodě v německém Gelsenkirchen vyrobili trou-
bu. Dnes má Teka samozřejmě mnohem širší portfolio. „Nabízíme komplexní zařízení pro
profesionální a domácí kuchyně.“ říká ředitel české pobočky Juković. 
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„Jsme jedním z největších světových
výrobců kuchyňských dřezů a jediným
technologickým výrobcem na dnešním
trhu, který nabízí plně integrované řady,
dokážeme tedy vybavit vaši kuchyň od
začátku do konce značkovým zařízením
Teka,“ vysvětluje Juković. Společnosti
skupiny Teka se nacházejí ve 37 různých
zemích, z nichž se dřezy z nerezové oce-
li, koupelnové kohoutky a příslušenství
a kuchyňské spotřebiče prodávají až do
125 zemí pěti kontinentů. 

Jak vlastně vznikl název Teka?
Název, který zároveň tvoří i logo firmy, po-
chází od dvou německých příjmení našich
zakladatelů – Theilman a Klein. V roce 1964
se firma přestěhovala do Španělska, kde ji
převzal současný majitel dr. Klaus Graf. 

I přes svou dlouhou tradici
Teka zatím ve střední Evropě
příliš známá není…
Ano, na tomto trhu jsme relativně noví.
Španělské firmy se v exportním byznysu
vždy orientovaly spíše na španělsky mlu-
vící země. Prioritou tak byla Latinská
Amerika, například Mexiko nebo Chile,
tam všude máme pobočky a dceřiné
společnosti. V posledních letech se ale
naše obchody začaly rozvíjet směrem na
východ, takže jsme otevřeli továrny a po-
bočky například v Polsku, Rusku nebo na
Ukrajině. Zaměřujeme se také na strate-
gické trhy na Středním východě, ve
Střední Americe a v Asii. V nedávné době
jsme zřídili další pobočky ve Spojených
arabských emirátech, Koreji a Austrálii.

Jak se tedy snažíte
vylepšovat povědomí 
vaší značky?
Aktivně se již více než 20 let angažujeme
například při sponzorování sportovních
odvětví. V posledních letech podporovala
Teka např. sportovní týmy v cyklistice,
házené a ve fotbale. Naším pravděpo-
dobně největším a nejúspěšnějším spon-
zorským počinem byl Real Madrid. Part-
nerství mezi těmito dvěma mezinárodními
značkami bylo tak těsné, že by nebylo
možné představit si vítězné mužstvo Re-
alu bez loga Teka na dresech hráčů.
Když jdou v televizi staré záznamy, lidé
nás stále vidí, a tak se našim spotřebite-
lům pořád připomínáme. 

Ve vašem portfoliu 
je ale i jeden produkt 
z úplně odlišné oblasti…
Ano, jsme světovou jedničkou ve výrobě
pivních sudů, ale do Čech je nevozíme.
Existuje určitá vzájemná dohoda výrobců,
že si nebudou mezi sebou konkurovat.

Nejsilnějším artiklem Teky 
je tedy kuchyňská technika? 
V tomto sortimentu máme dvě velké divi-
ze. Jedna nabízí dřezy a baterie. Druhá
divize jsou spotřebiče. Jako výrobci spo-
třebičů zatím tak známí nejsme, ale jsme
světovou dvojkou ve výrobě dřezů podle
počtu kusů.

Můžete zmínit nějaké trendy
z této oblasti?
V nabídce existují tři stupně. Před lety
byly velmi žádané nerezové dřezy, hitem
posledních let jsou granitové dřezy a mo-
mentálně jsou trendem dřezy skleněné.
Absolutní novinkou, kterou nyní nabízí-
me, jsou dřezy iSink s inovativní koncep-
cí. Jedná se o ovál z černého křišťálu,
který se může pochlubit nejvyšší techno-
logií díky své elektronické funkci dotyko-
vého ovládání. Naší druhou divizí jsou
spotřebiče. Je zajímavé, že na španěl-
ském trhu jsme lídry v prodeji mikrovlnek,
máme zde 20 až 30 modelů levných mi-
krovlnek. Jsme nejznámější španělskou
značkou, fungujeme jako tady například
Mora nebo Gorenje. V Čechách se ale
věnujeme prodeji kuchyňského vybavení
ve dvou úrovních. Pokud si vypomůžu
srovnáním s auty, pak Teka je jako Octa-
via nebo Passat mezi spotřebiči. Solidní,
spolehlivá, dostupná. Mercedesem je
pak divize Küppersbusch. Tyto spotřebi-
če mají jedinečný design, jsou perfektní
ve funkcích a jednoduché v obsluze. 

Jak dlouho fungujete 
na českém trhu? 
Máte zastoupení také
v Českých Budějovicích?
V Čechách jsme už přes deset let,
v Čes kých Budějovicích dokonce ještě
déle, protože náš zdejší partner Josef
Novák produkty Teka vozil z Německa.
V roce 2006 pak v Budějovicích  vzniklo

nové Tekacentrum ČB, největší živá vý-
stava našich spotřebičů je na Rudolfov-
ské třídě v Českých Budějovicích. Zde
mohou zákazníci zhlédnout více než 60
produktů ze sortimentu, které jsou naži-
vo připojené, a lidé tak mají možnost vše
si v provozu vyzkoušet. 

Jaké máte s Tekou 
plány do budoucna?
Rádi bychom stále měli uspokojivý obrat
a především si přejeme mnoho spokoje-
ných zákazníků. 

www.tekacentrumcb.cz, www.teka.com

Teka je průmyslová skupina s různými
obchodními divizemi, která zaměst-
nává přes 5 000 lidí po celém světě
a jejíž roční obrat činí více než 1,2
mld. USD. Obchodní aktivity firmy Te-
ka sahají od domácího a profesionál-
ního vybavení pro kuchyně a koupel-
ny přes skladovací obaly z nerez oceli
až po elektroniku. Důraz kladený na
diverzifikaci je podporován neustálý-
mi investicemi do výzkumu a vývoje.
Skupina provozuje 33 poboček a má
29 závodů v 15 zemích.

Seznam firem 
které patří do skupiny Teka:
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INZERCE

Na nové majitele bytů na DLOUHÉ LOU-
CE čeká kromě výjimečného umístění
v centru města také řada dalších výhod,
které nejsou v jihočeském regionu zcela
běžné. Mimo jiné jde o instalaci moder-
ních podlahových konvertorů pod
francouzskými okny či nepřetržitý mo-
nitoring garáží kamerovým systémem. 

V rámci standardu získá každý majitel
bytu na DLOUHÉ LOUCE také domácí
videotelefon s elektronickým vrátným,

optickou přípojku pro internet s rychlostí
100 Mb/s, přípravu pro IP telefon se zvý-
hodněnými tarify nebo kabelovou televi-
zi v HD kvalitě s balíčkem základních
televizních programů zdarma. 

Výhodné financování
Díky partnerství s Českou spořitelnou,
která se stala financující bankou celého
projektu, mohou získat zájemci o byty na
DLOUHÉ LOUCE nadstandardní pod-
mínky financování. Při rezervaci do 

31. 12. 2012 můžete využít akční na-
bídky: zaplatit 15 % při podpisu smluv
a zbytek až po dokončení bytu!

Rezervujte si svůj byt včas
O úspěšnosti bytového projektu
DLOUHÁ LOUKA svědčí i jeho prodej-
nost. V první etapě se již podařilo pro-
dat 40 % bytů. Přehled volných bytů,
dispozic i kontaktů na realitní kanceláře
naleznete na internetových stránkách
www.dlouha-louka.cz.

DLOUHÁ LOUKA:
skvělé bydlení i jistá investice

INVESTOR

www.dlouha-louka.cz

FINANCUJÍCÍ BANKA

ZBYTEK PO DOKONČENÍ BYTU
15 % ZÁLOHA

inzerce

Bytové domy DLOUHÁ LOUKA nabízejí nadstandardně řešené moderní byty v centru
Českých Budějovic. K bytům náleží terasy nebo balkony o velikostech 10 až 66 m2. Vý-
borná orientace jednotlivých domů nabízí výhledy na řeku Vltavu a historické centrum
města. Vysoký standard podtrhuje dostatek parkovacích míst, moderní technologie
domů a profesionálně řešený systém pro zapracování klientských požadavků na změ-
ny v bytech před dokončením.



Akci pořádá sedm studentů Ekonomické
fakulty Jihočeské univerzity, kteří uspěli
s projektovou žádostí v programu Think
Big Nadace O2. Ekonomická fakulta ta-
ké nad festivalem převzala záštitu. „Di-
váci uvidí to nejlepší z neprofesionální
české filmové tvorby a veškeré vybírané
vstupné na promítací pásma, pohybující
se od 50–70 Kč, jde přímo Centru Ba-
zalka, které se stará o děti a mládež od
1 do 26 let se středně těžkým a těžkým
postižením. Výše výtěžku tak závisí na
počtu návštěvníků,“ říká ředitel Festivalu
ČERNÁ VĚŽ Milan Pleva. Stejně jako lo-
ni má festival tři promítací pásma, veřej-
nost ale uvidí jen dvě z nich. V pátek se
budou promítat všechny filmy nomino-
vané v hlavních kategoriích. 

Sobotní dopo lední pásmo se změní ve
filmovou snídani. „Přineste si kávu, čaj,
koblihy a přijď te posnídat u filmů nomi-
novaných ve vedlejších kategoriích a ta-
ké u filmů, které jsou zajímavé, ale do
nominace se neprobojovaly,“ zve Pleva.
Třetí neveřejné pásmo je určené pro
střední školy. Nominované filmy se spo-
lu utkají v kategoriích malý film, velký
film, studentský film, produkce, scénář
a herecké výkony. „Nejčastějším žánrem
je komedie a drama, objevil se ale i thril-
ler, sci-fi, romantika nebo horor,“ říká

Pleva. Filmy bude hodnotit odborná po-
rota, ve které zasedne například ředitel
Ústavu animace a audiovize FMK UTB
ve Zlíně Libor Nemeškal, filmový a re-
klamní režisér, vítěz Noci filmových na-
dějí a držitel Bronzového lva z Cannes
za televizní reklamu, Jakub Hussar nebo
filmový recenzent Ondřej Vosmík. 

O posledním ocenění, ceně diváků, roz-
hodují sami diváci během promítacích
pásem. „Festival vyvrcholí sobotním Ga-
lavečerem vítězů, který přinese bohatý
hudebně-filmový program. „Na galave-

čeru vystoupí například hudebníci, kteří
zahrají slavné filmové melodie od
Hvězdných válek až po Schindlerův se-
znam. A premiéru zažije velkofilm z dílny
organizátorů festivalu,“ říká organizátor
Milan Pleva.  

Ti nejúspěšnější si odnesou skleněnou
sošku Černé věže, kterou vyrobil osobně
pan Jaroslav Effmert, majitel Sklářské
hutě u Hluboké nad Vltavou. „Chceme
udržet lehce neformální atmosféru, oble-
ky určitě budete moci nechat doma,“
uzavírá Pleva. 
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FESTIVAL

66 snímků nezávislých filmařů z celé České republiky bude soutěžit ve druhém ročníku
charitativního festivalu amatérských a studentských filmů ČERNÁ VĚŽ. Festival se ko-
ná 23. a 24. listopadu v českobudějovickém Café Klubu Slavie. 

Jaké jsou 
Vaše osobní důvody 
pro pořádání
takové akce v Českých
Budějovicích?
Egoisticky řečeno, možná předvést, že
něco umím a dokážu. Ale v první řadě
mi jde o to, oživovat svoje okolí, dávat
ostatním pěkné zážitky, protože to po-
sléze uspokojuje můj vlastní pocit štěs-
tí. Že moje existence na tomhle světě je
ku prospěchu.

Jak jste byl spokojen
s minulým ročníkem a co
hodláte změnit na tom
letošním?
Kdyby na minulý ročník dorazilo ještě
alespoň jednou tolik diváků, byl bych
spokojený na sto procent. Takhle jsem
prožíval lehké zklamání, které s odstu-
pem času odeznělo, a zase jsem do to-
ho „zažraný“ naplno. 

Podle jakých kritérií vybíráte
filmy a oslovujete autory?
Na festival mohou autoři přihlašovat své
filmy do třech kategorií na základě veřej-
né výzvy. Pro čistokrevné amatéry je tu
kategorie Malý film (do 10 minut) a Velký
film (nad 10 minut), pro studenty filmo-
vých škol kategorie Studentský film. Náš
realizační tým všechny přihlášené filmy
zhlédne a provede podle svého přísného
oka a ucha nominace. 

Jaká máte očekávání od
dalšího ročníku amatérského
festivalu?
Očekávám, že vše, co se vydařilo v minu-
lém ročníku, se vydaří i letos. Například
to, že budou k vidění extrémně kvalitní fil-
my, nic se nepokazí organizačně a tech-
nicky, všichni pozvaní autoři dorazí a bu-
dou spokojeni. A nejvíc si letos přeji, aby
částka, kterou vybereme pro postižené
děti z Centra Bazalka, byla co největší.

Rozhovor s ředitelem festivalu
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České Budějovice se promění
v malé filmové Karlovy Vary
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KULTURA

Ojedinělou výstavu mohou v těchto
dnech vidět obyvatelé krajského města
v Domě umění. Slavný italský umělec
Maurizio Nannucci zde představí světel-
nou skulpturu vytvořenou speciálně pro
Budějovice. Výstava New Ideas for Other
Times potrvá až do 17. listopadu.
„Ústředním tématem, a to od samého
počátku Nannucciho tvorby, je psaní,
které spíše považuje za jedinečnou me-
todu vizuálního zviditelnění než jako ná-
hradu za mluvený projev,“ komentoval
výstavu její kurátor Michal Škoda. Pro-
jekt, který autor ušil na míru  přímo Domu
umění, pracuje s prostorovými a dispo-
zičními možnostmi galerie, v každé z pěti
místností tak návštěvníci uvidí jednu svě-
telnou skulpturu. Autor se snaží o inter -
akci s návštěvníkem, na instalacích
předvádí, jak psaní neonem z jedné stra-

ny poskytuje možnost osvětlit myšlenky
a slova a dát jim barvu jeho představi-
vosti a ze strany druhé lze celý prostor
nahlížet jako prostředí s „tautologickými
výroky“ o podstatě psaní a smíchání ne-
viditelného s viditelným.

Díla se otevírají jako zprostředkující for-
my vnímání a myšlení, a to je podle
autora více než předávání předem vy-
tvořené zprávy. Neonová díla kromě to-
ho znázorňují pohled na umění, kdy
každý divák může číst tentýž text, ale
chápat jej odlišně. Veřejný jazyk je
transformován do vrstev osobních obra-
zů. Nannucci píše většinu svých vět
v angličtině, protože cítí, že je vhodně
zbavena přesných kulturních a historic-
kých asociací a dává všemu zaznít jako
autoritativně platná zevšeobecnění.

Ojedinělé ztvárnění světoznámé pohád-
ky Popelka, které se odehrává na ledo-
vé ploše, můžete 3. a 4. listopadu vidět
v Českých Budějovicích. Show, která
bere dech nejen dětem, vznikla pod ve-
dením autora scénáře a režiséra Jindři-
cha Šimka. Na diváky v Budvar aréně
čekají dobové kostýmy, krásná hudba,
fascinující hra světel, filmová projekce
a kouzelnické efekty, což z této show
dělá světový unikát. Jako Popelka
a princ se představí výborní krasobrus-
laři Jelena Jovanovic a Konstantin 
Gavrin, hlasy jim propůjčili Lucie Bílá
a Ondřej Ruml.

V dalších herecko-pěveckých rolích diváci
uvidí například Jiřího Korna, Josefa Vojt-
ka, Danu Morávkovou, Leonu Machálko-
vou, Martina Dejdara, Dalibora a Adélu
Gondíkovy, Hanku Křížkovou a mnoho
dalších hvězd. Na ledě se objeví i 40člen-
ný bruslařský sbor, v čele se sólisty před-
ních světových krasobruslařských show.

Muzikál na ledě je specifickou českou in-
scenační formou, jejíž světová originalita
spočívá v myšlence spojit v jednom pro-
jektu – divadelním představení na ledě –
zpěváky, herce, tanečníky, krasobruslaře
a odehrát muzikálový příběh současně
na jevišti i ledové ploše. Scenárista a re-
žisér Jindřich Šimek v tomto žánru do-
sud zrealizoval dvě autorská díla, a to
pohádkový muzikál na ledě Mrazík a ro-
mantický muzikál na ledě Romeo a Ju-
lie. Podstatou muzikálu na ledě je roz-
dělení rolí do dvou skupin: scénické
a krasobruslařské.  Zatímco role scénic-
ké jsou postavy, které ztvárňují herci
a v představení mluví, zpívají a pohybují
se pouze na scéně postavené na ledě,
role bruslařské ztvárňují krasobruslaři
a vyjadřují se pouze pohybem a tancem.
Muzikál na ledě bývá často mylně zamě-
ňován za lední revue, ale s touto ledovou
show nemá, kromě ledové plochy, mno-
ho společného. Rozdíl je značný. Zatím-
co v ledních revuích předvádějí kraso-

bruslaři pouze svá taneční a akrobatická
čísla v různých podobách, muzikál na le-
dě je syntézou rozhlasové pohádky, či-
nohry, hudby, zpěvu, krasobruslení a má
svůj nosný příběh, dramaturgii, scénu
a především děj.

Kouzelný muzikál na ledě
Popelka opět v Budějovicích

V Domě umění vystavuje

ITALSKÝ UMĚLEC
Maurizio Nannucci
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Jihočeské divadlo
připravilo celkem jedenáct premiér
Nové inscenační možnosti, pocta mistru
operních árií Verdimu i tituly s „osudo-
vým“ podtónem. Tak by měla vypadat
sezona 2012/2013 v Jihočeském divadle. 

Baletní soubor chce letos divákům před-
stavit nové scénické technologie i vyja-
dřovací prostředky. Návštěvníci se tak
mohou těšit na komponované baletní ve-
čery i prezentaci mezinárodně uznáva-
ných choreografických osobností. Podo-
bu dramatického plánu budějovické
činohry výrazně ovlivnilo zejména rozhod-
nutí nastudovat Sofoklova Oidipa. Vedení
souboru proto i v dalších hrách kladlo dů-
raz na tematickou provázanost s tímto
hlavním pilířem sezony. Diváci tak kromě
řecké tragédie uvidí drama odehrávající
se ve Francii roku 1942 s výmluvným ná-
zvem Hostina dravců, které napsal Julien
Sibre podle knihy autora s arménskými
kořeny Vahe Katchy, další činoherní pre-
miérou této sezony bude zběsilá grotes -
ka Kivá cadla dramatika Davida Lindsay-
Abaira. Komedii nastuduje soubor
činohry pod režijním vedením bulharské-
ho režiséra Nikolaje Peneva. Pod taktov-
kou  uměleckého šéfa činohry Martina
Glasera vzniknou dvě představení – tra-
gédie Oidipus a V pravé poledne z pera
Neila LaButa, kterého čes kobudějovické
publikum zná již z oblíbené komedie Tlus-
té prase. Poslední premiéra sezony bude
ze soudku fantasy. Režisér Mikoláš Tyc
nastuduje Soud né sestry od Terryho Prat-
chetta. Soubor loutkohry připravil pro své
diváky sezonu „tajemnou“. Těšit se může-
te na řadu obnovených inscenací z před-
chozích let i premiéru papundeklově-dob-
rodružné inscenace Sto roků prázdnin od
autorské dvojice Tomáše Jarkovského
a Jakuba Vašíčka.

V roce 2013 si svět připomene dvousté
výročí Verdiho narození a nejinak tomu
bude v Jihočeském divadle. Nový diri-
gent Petr Jiříkovský a režisér Oldřich Kříž
budou podepsáni pod operní premiérou,
kterou bude oblíbená „první německá“
komická opera W. A. Mozarta Únos ze
serailu nastudovaná tentokrát v českém
jazyce. V sezoně 2012/13 si na své při-

jdou i milovníci paní operety. Režie Orfea
v podsvětí Jacquesa Offenbacha se 
ujme Dagmar Hlubková, perličkou pak
bude slavný americký muzikál autorů
Burtona Lanea, E. Y. Harburga a Freda
Saidyho Divotvorný hrnec v překladu
a úpravě Jiřího Voskovce a Jana Weri-
cha, kteří tento muzikál uvedli na česká
jeviště vůbec poprvé.

Hned dvě známá jména zavítají v listo-
padu do Českých Budějovic. 10. listo-
padu se v Café Slavie zastaví na svém
turné Lehce probuzený Jan Budař a je-
ho Eliščin band. S pomocí Jirky Mádla
zde kapela pokřtí své album, čekat ale
můžete také veselé historky nejen z fil-

mu Nuda v Brně. Akce začíná ve 20 ho-
din. 14. listopadu se pak budějovické-
mu publiku představí zpěvák a herec
Vojtěch Dyk. Doprovázet ho tentokrát
nebude jeho skupina Nightwork, ale br-
něnský big band B-Side Band. Téměř
dvouhodinový program v Divadelním

sále DK Metropol nabídne originální
verze hitů domácí i světové hudební
scény od Beatles přes Nirvanu až k pís-
ničkám Osvobozeného divadla. Premi-
érově zazní i několik vlastních skladeb
B-Side Bandu. Začátek koncertu je
v 19.30.

Listopad v Budějovicích nebude nudný 
Přijede Vojta Dyk i Jan Budař
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ŠPORCL ARTS Agency s.r.o. uvádí

„Na perutích hudby do jiných sfér…“
Fascinující quadrofonní zvuková a světelná show

PAVEL ŠPORCL
HOUSLE

& kapela Šporcelán • Host: Tereza Černochová
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ČESKÉ BUDĚJOVICE • 25. 11. 2012
19.00 hod. • Metropol – Velký společenský sál

Předprodej vstupenek:
Turistické a informační centrum (Nám. Přemysla Otakara II. č. 2, Tel.: 386 801 413)
Metropol (Tel.: 386 106 160); on-line: www.cbsystem.cz

Partneři

Generální partner Prémium partner Hlavní partneři Mediální partneři

SPORCELAIN GENERALI TOUR 2012

inzerce

Houslista
PAVEL ŠPORCL
díky svému umění a nekonvenčnímu vystupování slaví
úspěchy u všech generací posluchačů. Jeho talent oce-
ňují také přední čeští a světoví odborníci. Jako jediného
z mladých českých houslistů jej zařadil do své knihy
„Housloví virtuosové: od Paganiniho po 21. století“
uznávaný kritik a historik Henry Roth.   

Letošní houslistovo turné navazuje na stej-
nojmennou nahrávku, která se okamžitě
po svém uvedení dostala do čela žebříčku
TOP 10 nejprodávanějších CD. Singl Sur-
prise bodoval v žebříčku rozhlasové hitpa-
rády TOP 50. Projektem Sporcelain virtu-
ous přivádí přesvědčivý pohled na housle
ve 21. století a poprvé se také představuje
jako autor a spoluautor hudby. „CD Spor-
celain je pro mě zlomové. Poprvé jsem
vstoupil na horkou půdu popového svě-
ta. Skladby, které v programu hraji, jsou
různorodé: Některé velice rytmické, jiné
naopak velmi intimní. Doprovázet mě bu-
de moje nová kapela Šporcelán složená
speciálně pro mě – z vynikajících muzi-

kantů a členů známých popových  kapel.
Jako host vystoupí skvělá zpěvačka Te-
reza Černochová, se kterou máme pro
posluchače připravené malé překvapení.
Celkový zážitek z koncertu umocní také
velká světelná show a velmi ojedinělé
provedení v kvadrofonním zvuku, který
se na takovém druhu akce představí
u nás poprvé. Turné nese podtitul Na pe-
rutích hudby do jiných sfér a já věřím, že
posluchači spolu s námi do jiných sfér
zavítají,“ říká o projektu houslista. Pro-
gram jednotlivých koncertů bude tvořen
jak ze Šporclových vlastních kompozic,
tak ze skladeb O. Brouska, E. Moricco-
neho, K. Jenkinse, J. Brella či R. Holého,

který původní nahrávku produkoval. Pa-
vel Šporcl v něm poprvé představí svůj
nový elektrický nástroj Violectra, který si
před časem dovezl z Londýna. „Nástroj
speciálně pro mě postavil významný bir-
minghamský mistr houslař Dave Bruce.
V jedné části koncertu budu na tyto
housle doprovázet sám sebe pomocí tzv.
looperu (smyčkovače). Moc mě to baví,“
dodává virtuos.

PROFIL

VYHRAJTE
2x 5 vstupenek
Podrobnosti zjistíte na straně 24.

FO
TO

: a
rc

hi
v 

P
av

el
 Š

po
rc

l



17

INZERCE

Další čistou energií, kterou  E.ON vyrábí
z vlastních zdrojů, je tak nový energo-
blok v Teplárně Mydlovary na jihu Čech.
Tento blok na biomasu ročně vyrobí
elektřinu pro zhruba 6 000 domácností.
Historie výstavby nového bloku, který si
vyžádal náklady přes 260 milionů korun,
sahá až do roku 2008, kdy byla schvá-
lena jeho výstavba. Jen pro lepší před-
stavu, výkon energobloku odpovídá
úspoře přibližně 15 000 tun hnědého
uhlí, které by se na výrobu odpovídající-
ho množství elektřiny musely spálit
v uhelných elektrárnách. S tím souvisí
i výrazný pokles emisí CO2 v samotné
Teplárně Mydlovary, a to o celých 

70 procent. Nový zdroj bude kromě
elektřiny vyrábět i teplo. „Ročně půjde
zhruba o 60 000 gigajoulů,“ zmínil jed-
natel investora, společnosti E.ON Trend,
Tomáš Turek. 

Počátkem září zahájila provoz i nová ma-
lá vodní elektrárna (MVE) ve Vranově nad
Dyjí na jižní Moravě. Elektrárna odpovídá
nejmodernějším technologickým a eko-
logickým požadavkům. Architektonické
řešení bere maximální ohled na její za-
komponování do stávajícího vodního díla
a bezprostředního okolí. Vertikální Fran-
cisova turbína, na kterou dopadá voda
z výšky 37 metrů, má instalovaný výkon

1 125 kW. „Smyslem této investice je
maximalizace možného energetického
využití vody odpouštěné z Vodního díla
Vranov,“ upozornil manažer projektu Petr
Klimeš ze společnosti E.ON Trend, která
je investorem celé akce.

K oběma výše uvedeným projektům bu-
dou v budoucnu přibývat další. „Chceme
být našim zákazníkům partnerem pro
efektivní využívání energetických zdrojů.
Jedná se o nedílnou součást strategie
společnosti E.ON a i do budoucna se
tímto tématem budeme intenzivně zabý-
vat,“ potvrzuje předseda představenstva
E.ON Czech holding Michael Fehn. 

E.ON rozšiřuje portfolio
vlastních „čistých“ energetických zdrojů 

E.ON představuje spolehlivého partnera v oblasti energií pro domácnosti i podniky.

Heslem energetické skupiny E.ON je „cleaner & better energy“. Strategické kroky společnosti 
jsou postaveny na úsporných řešeních, hledání nových technologií a využívání obnovitelných 
zdrojů energie. 

www.eon.cz

inzerce

Energetická společnost E.ON i v letošním roce pokračuje v naplňování své hlavní strategie,
tedy „cleaner & better energy“ neboli čistá a lepší energie. Že nejde jen o prázdnou frázi
největšího soukromého poskytovatele elektřiny na světě, dosvědčují poslední dvě velké in-
vestiční akce, zrealizované a uvedené do provozu ve druhé polovině letošního roku. 



Zatímco trenéři a členové realizačního tý-
mu mají na starosti, aby fotbalisté podá-
vali na hrací ploše co možná nejlepší vý-
kony a pravidelně také získávali ligové
body, marketingový manažer Radim
Šupka má na starosti jiné povinnosti.
„Naším hlavním úkolem je lákat lidi na
fotbal a především se snažit, aby když
jednou přijdou, tak aby měli zájem přijít
i na následující utkání,“ říká Radim Šup-
ka, který má v letošní sezoně vzhledem
k postavení týmu v ligové tabulce hodně
ztíženou pozici: „Kdybychom se jako
klub drželi v horní polovině tabulky a ata-
kovali bychom nejvyšší příčky tabulky, ur-
čitě by byl mezi lidmi na jihu Čech zájem
o Dynamo větší. Přesto ale musíme my-
slet na to, že náš klub hraje momentálně
již sedmou sezonu v řadě nejvyšší soutěž
a podobného úspěchu nikdy v minulosti
předtím nedosáhl. Na začátku letošní se-
zony se tým sice drží v dolních patrech
tabulky, všichni ale věříme, že se situace
otočí a že se nám začne znovu dařit.“
Během letní pauzy fotbalový klub připra-
vil pro své fanoušky významnou novinku.
Od prvního zápasu sezony procházejí
příznivci klubu při vstupu na stadion no-

vými elektronickými turnikety, se kterými
souvisí také další významné novinky
ohledně nákupu vstupenek. „V minulosti
to fungovalo tak, že jsme před zápasem
vytiskli všechny vstupenky a rozdělili
jsme je na jednotlivé pokladny. Nyní má-
me na každé pokladně počítač s tiskár-
nou, a fanoušci si tak mohou na každé
pokladně koupit vstupenku do libovolné-
ho sektoru na tribunách stadionu. V po-
sledních týdnech jsme také rozjeli mož-
nost nakupovat si vstupenky v teple
domova. Každý fanoušek si může doma
na počítači vybrat vstupenku, platební
kartou ji okamžitě zaplatit a následně tře-
ba hned vytisknout. Především při zápa-
sech, kdy se očekává větší návštěva, je
samozřejmě příjemné, když člověk ne-
musí půl hodiny stát ve frontě u poklad-
ny,“ vypočítává Radim Šupka. 

Zápasy Gambrinus ligy mohou fanoušci
sledovat z netradiční perspektivy. V le-
tošní sezoně se totiž mohou pravidelně
účastnit „Soutěže o místo na střídačce“.
Vítězové jednotlivých kol soutěže mají
možnost v následujícím domácím zápase
sedět přímo na střídačce spolu s hráči A-

týmu. „Princip této soutěže je velmi jed-
noduchý.  Až do výkopu každého domá-
cího zápasu mohou fanoušci pomocí
SMS odesílat tip na přesný výsledek
a počet diváků na stadionu. Fanoušek,
který se svým tipem nejvíce přiblíží reali-
tě, má tu možnost, aby v dalším zápase
usedl na lavičku. Veškeré podrobnosti
najdou fanoušci na našich webových
stránkách www.dynamocb.cz,“ doplňuje
Šupka. Právě na oficiální klubové prezen-
taci je pro fanoušky připravený veškerý
informační servis. „Zprávy o výsledcích
jednotlivých týmů v rámci celého klubu
jsou již tradiční součástí každého webu,
my se proto snažíme pro naše příznivce
vytvořit i další informační kanály a mož-
nosti, jak se přiblížit našemu klubu. Vedle
sociálních sítí, jako je Twitter nebo Goog-
le+, se snažíme nejvíce pracovat na na-
šem facebooku, který je u fanoušků hod-
ně oblíbený. Již několikátým rokem také
provozujeme Youtube kanál, na kterém
mohou fanoušci sledovat například se-
střihy ze zápasů nebo rozhovory s hráči,“
popisuje Radim Šupka. Velkým projek-
tem je také celosezonní soutěž  s ná-
zvem Staň se trenérem. „Registrovaní fa-
noušci mají možnost vžít se do pozice
hlavního trenéra Dynama. Před každým
ligovým zápasem vybírají sestavu, v jaké
podle nich tým nastoupí. Následně si tip-
nou konečný výsledek a také třeba střel-
ce gólů. Za každé správné tipy dostávají
průběžně body a celkový vítěz pak na
konci sezony dostává velice hodnotné
ceny,“ říká dále Radim Šupka, který po-
chopitelně neustále přemýšlí nad tím, jak
s fanoušky dále pracovat. „Samozřejmě
se snažíme sledovat celosvětové trendy.
Zároveň se snažíme přicházet s vlastními
nápady, jak klub přiblížit našim fanou-
škům. Moc dobře víme, pro koho ten fot-
bal děláme, a byli bychom moc rádi, kdy-
by pro náš tým v Gambrinus lize byli
fanoušci dvanáctým hráčem,“ dodává
obchodní a marketingový manažer Dyna-
ma Radim Šupka.

SPORT
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„Chceme, aby pro nás byli fanoušci 

DVANÁCTÝM HRÁČEM,“
říká manažer Dynama Radim Šupka
Profesionální fotbalový klub není pouze jedenáct hráčů na hrací ploše a sedm náhradní-
ků spolu s trenérem na lavičce. Každý sportovní oddíl fungující na nejvyšší úrovni musí
stejné úsilí jako tréninku věnovat i marketingu a práci s fanoušky. V budějovickém Dyna-
mu má toto vše na starosti obchodní a marketingový manažer Radim Šupka.
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Bitva o titul ve hře jeden na jednoho mě-
la netradiční kulisy, basketbalisté se proti
sobě postavili na hřišti ve slavné americ-
ké věznici na ostrově Alcatraz. 

V napínavém souboji o první příčku
a prémii 20 000 dolarů podlehl 28letý ro-
dák z Českých Budějovic loňskému vítě-
zi Hughu Jonesovi 12:13. „Strašně mě to
mrzí, chybělo málo a mohl jsem vyhrát,“
řekl po skončení zápasu zklamaný
Kraus. Ačkoli na pohár pro mistra nedo-
sáhl, jako zástupce českého basketbalu
dosáhl obrovského úspěchu. Kraus
předčil 62 finálových protivníků, za se-
bou nechal kompletní jednadvacítku hrá-
čů, která se kvalifikovala z jednotlivých
národních finále, například Kanaďana
Aarona Duncana. Český zástupce se tak
nesmazatelně zapsal do turnajových sta-
tistik. V uplynulých ročnících se totiž zá-
stupce jiného kontinentu ještě nikdy me-
zi osm nejlepších hráčů nedostal. Kromě
kvalitních soupeřů musel Kraus překonat
také nástrahy počasí. Finále totiž prová-
zel  ledový vichr a nízké teploty. „V tako-
vých podmínkách jsem ještě nehrál. To-
hle je fakt extrém se vším všudy,“

komentoval český sportovec nástrahy
počasí. Přesto si ze San Franciska odvá-
ží krásné vzpomínky. „Musím říct, že to
byl neskutečný turnaj. Ti hráči tady byli

fakt špičkoví a já jsem skončil druhý. To
je neuvěřitelné.“ Účastí na turnaji si mla-
dý sportovec splnil svůj velký sen. Nyní
už má další. Vyhrát příští ročník. 

Dresy, čepice a šály v moderním i retro
designu. Tyto a další suvenýry si mohou
fanoušci budějovického hokeje nyní kou-
pit v novém Fanshopu, který vznikl z něk-
dejšího bufetu u druhé ledové plochy. 
„V Českých Budějovicích nikdy podobný
fanshop neexistoval, proto bychom rádi
pozvali všechny příznivce naše klubu, aby
se přišli podívat na připravené novinky,“
říká vedoucí marketingu Radek Papáček.
Nový obchod si klade za cíl nabídnout fa-
nouškům větší komfort při nakupování
suvenýrů jejich oblíbeného klubu. V pro-
deji jsou kolekce nového oblečení v séri-
ích ORIGINALS, RETRO a EXCLUSIVE
a vedle toho i celá řada suvenýrů a dresů.
Otevřeno je každý všední den odpoledne.

HC Mountfield
zve do nového 
fanshopu

Pouhý bod dělil basketbalistu Lukáše Krause

od vítězství ve finále
prestižního turnaje King of the Rock
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STAVEBNÍ POZEMKY SRUBEC
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inzerce

Specializuje se na prodej, koupi či proná-
jem všech druhů nemovitostí a dnes si
vám dovoluje nabídnout k prodeji atraktiv-
ní pozemky pro výstavbu rodinných domů.

Kde konkrétně 
se pozemky nacházejí?
Jedná se o lokalitu v obci Srubec, která je
v bezprostřední blízkosti Českých Budějo-
vic, 8 km jihovýchodně od centra krajské
metropole. Katastrální území obce má
rozlohu 6 km2 a sama obec leží v nadmoř-
ské výšce 515 m n. m., ve svažitém terénu
Lišovského prahu, který se zvedá výrazně
nad úroveň Českobudějovické pánve.
Srubec je s centrem Českých Budějovic
spojen pravidelně provozovanou linkou
městské hromadné dopravy. Pozemky se
nachází východně od páteřní komunikace
Hodějovická, začínají od nově zrekonstru-
ovaného rybníka Na Štětkách v krásném,
příjemném a klidném prostředí v blízkosti

lesa. Terén lokality, kde jsou umístěny sta-
vební pozemky, je převážně rovinatý, po-
zvolna svažující se severním směrem. 

V jaké velikosti pozemky
nabízíte a za jakou cenu? 
Můžete je blíže specifikovat?
Plocha nabízených pozemků se pohy-
buje od 403 m2 až do výměry 956 m2.
Jejich cena je velice příznivá, a to 
1 750,- Kč/m2. Parcely jsou ideální pro
individuální výstavbu samostatně stojí-
cích rodinných domů. Každý stavební
pozemek je vybaven vodovodní přípoj-
kou zakončenou zaslepením, oddělenou
přípojkou splaškové a dešťové kanaliza-
ce ukončenou servisní šachtou o prů-
měru 400 mm, elektroměrovým rozvadě-
čem s hlavním jističem 3x25A – 3f
v pilíři, plynovou přípojkou s HUP ukon-
čenou v pilíři a napojením na optický ka-
bel s možností připojení k internetu a TV.

Kdy byla výstavba 
zahájena a v jaké je 
dnes fázi?
Výstavba pozemků byla zahájena v říjnu
roku 2011, dnes je již zcela dokončena
i zkolaudována.

POZEMKY NA SRUBCI
Značka Coldwell Banker® slavila v roce 2006 již 100 let úspěšné existence na celosvě-
tovém realitním trhu. Realitní kancelář Coldwell Banker České Budějovice působí na
českém trhu s nemovitostmi od roku 2010. 
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Výživový poradce, kondiční trenér  
Mobil: +420774 06 05 61
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Dýňové speciality 
(29. 10. – 4. 11.)
Dýňovými specialitami, doplněnými
o pokrmy z jedlých kaštanů, začal v re-
staurantu Olivier měsíc listopad. A jako
vždy zde tým šéfkuchaře Roberta Buri-
ana připravil zajímavý a bohatý výběr,
tentokrát inspirovaný keltským svátkem
duchů – Halloweenem. 

Svatomartinské menu 
(7.–14. 11.) 
Svatomartinské menu nabídne tradiční
husí pokrmy i speciální delikatesy a od
neděle 11. 11. od 11 hodin rovněž bílé
i červené svatomartinské víno. V restau-
raci bude možné si mimo jiné objednat
po celý týden celou husu s tradiční přílo-
hou (knedlíky, zelí), a to dokonce ve spe-
ciálním termoboxu k odvozu s sebou.
V sousední prodejně si pak lze k domácí
přípravě rezervovat a koupit čerstvou hu-
su chlazenou. Jde o husy z rakouské far-
my v Moosu, kde se celý rok pasou ve
volném výběhu na zeleném, a na kvalitě
a chuti jejich masa je to znát.

Beaujolais [božole] 
(od 15. 11.) 
V žádné správné restauraci s nabídkou
francouzských vín nemůže chybět každo-
roční klasika v podobě mladého, svěžího
francouzského červeného vína pocházejí-
cího z vinařské oblasti Beaujolais, jež leží
severně od Lyonu. Jeho obliba netkví jen
v tradici sahající do roku 1951, která mu
přiřkla symbol nového vína, ale především
v jeho vlastnostech: je lehké, aromatické,
s minimem tříslovin. Také restaurant Olivi-
er nabídne mladé víno, a to Beaujolais Vil-
lage Nouveau Pardon 2012. Pokud dora-
zíte, tak si zcela jistě vychutnáte jeho
svěžest a příjemné ovocné aroma. 

Restaurant Olivier 
nabídne nový jídelní lístek
Restaurant Olivier také chystá od polovi-
ny listopadu zásadní změnu jídelního líst-
ku. K plánované obměně dojde po dvou
měsících provozu. „I jídelní lístek se okou-
ká. Zvláště pravidelným hostům, kteří stá-
le přibývají,“ říká šéfkuchař Robert Burian.
Ten se svým týmem vyhodnotil dosavadní
nabídku a zájem hostů. Výsledkem pak je,

že některé skupiny jídel, například masitá
jídla, se ještě rozšíří, zatímco typická letní
jídla z jídelního lístku zmizí. „Reagujeme
tím nejen na oblibu nabídky, ale i odlišnou
dostupnost  surovin v podzimním a zim-
ním období. Z naší zásady vařit pouze
z čerstvých surovin nehodláme ustupo-
vat,“ dodává Robert Burian.

Vlastní výroba čerstvých
těstovin
Vedle masitých jídel se rozšíří také nabíd-
ka velmi oblíbených těstovin. Jejich popu-
laritu bezesporu dál zvýší vlastní výroba
čerstvých domácích těstovin, která v re-
staurantu Olivier začne na zcela novém
výrobním zařízení v polovině listopadu.
„Kromě vynikající chuti je velkou výhodou
čerstvých těstovin i třikrát kratší doba pří-
pravy než v případě průmyslových suše-
ných těstovin. Tím se také zvyšuje rych-
lost obsluhy hostů,“ odkrývá další trumf
pro následující období Robert Burian. 

Další informace o připravovaných akcích 
najdete na www.olivierfood.cz.

Gurmánský
LISTOPAD
v restaurantu Olivier
Restaurant Olivier (Husova 21, České Budějovice) zve na speciální gastronomické ak-
ce, obohacující a doplňující standardní nabídku.

PROFIL
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Roberta Szewczykowská zažila minulý
rok zázrak. Dlouhou dobu měla gyneko-
logické potíže – neustálé záněty a bolesti
vaječníků. Žádné léky nezabíraly, navíc
k tomu potratila miminko, takže šance,
že bude mít vlastní dítě, byla čím dál
menší. Před rokem poprvé navštívila
v Plzni shromáždění s nizozemským ka-
zatelem Janem Zijlstrou a poté, co se za
ni modlil, prožila uzdravení svých zdra-
votních obtíží. „Pan Zijlstra mi ještě řekl,
že až se do Čech za rok vrátí, budu už
nosit dítě a děkovat za to Bohu,“ vypráví
Roberta. A skutečně – obtíže přestaly,
téměř okamžitě otěhotněla a v září se jí
narodil zdravý syn Sebastian.

Lidí, kteří si odnesli podobný zážitek ja-
ko paní Roberta, bylo mnohem víc.
Uveďme ještě například příběh Marty
Balogové. Trápily ji cysty na ledvinách
a se stejným problémem se potýkaly
i další ženy v Martině rodině. Zdravotní
stav a bolesti se zhoršovaly, až bylo na-
konec nutné přistoupit k operaci. „Vědě-
la jsem, že nechci umřít, vždyť mám čty-

ři děti a chci žít dál,“ vypráví Marta.
Operace proběhla, nedopatřením však
došlo k porušení nervu v levé noze
a Marta v ní ztratila cit. Na shromáždění
si šla pro uzdravení operovaných ledvin
a opravdu nastala změna k lepšímu
a bolesti ustaly. O porušeném nervu se
vůbec nezmiňovala. Jan se jí však na-
jednou zeptal: „Vy máte něco s levou
nohou, že?“ a ihned se za nohu modlil.
Když se o chvíli později opět posadila
na židli, bylo zřejmé, že se něco stalo.
Nohu i hýždě opět cítila. Po příchodu
domů hned vyzkoušela, že dokáže vní-
mat i teplotu vody. To, co pro ni dřív by-
lo nemožné, je dnes opět přirozené.

V listopadu máme jedinečnou šanci se-
tkat se i v Českých Budějovicích s člově-
kem, jehož služba nemocným má vý-
sledky, které potvrzují i lékaři. Dodejme,
že Jan Zijlstra pořádá shromáždění
s modlitbami za nemocné nejen ve své
zemi, ale na mnoha místech Evropy.
Čes kou republiku navštívil od roku 2011
už dvakrát a mnoho stovek lidí se během

těchto kampaní přišlo přesvědčit, zda je
opravdu možné, že Bůh existuje, že jed-
ná a chce lidi uzdravovat. 

Na cestě k zázraku
Víte-li o někom, kdo
potřebuje uzdravení, sami
bojujete s nemocí, nebo
vás jen zaujala zpráva
o tom, co všechno je
možné, pak nepromeškejte
tuto příležitost. 

Jan Zijlstra přijede na pozvání Křes-
ťanského centra Příbram do našeho
města a bude se modlit za nemocné
po tři večery od pátku 16. 11. do ne-
děle 18. 11. v konferenčním sále ho-
telu Clarion. Začátek je vždy v 18:00,
vstup je zdarma. Spoluorganizátorem
je Křesťanské centrum České Budě-
jovice, které bude pořádat následné
akce. Bližší informace najdete na
kcbudejovice.webnode.cz.
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.
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Kurt Cobain (1967–1994), zpěvák skupiny Nirvana: „Je lepší... (tajenka)“ 
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Věra Čermáková •
Jindra Parýzková •
Jan Ulč•
MUDr. Marcela Potylová •
Eva Tomášková•

Výherci soutěže z čísla 9/2012

Správné řešení sudoku z č. 9/2012; správné řešení křížovky z č. 9/2012: Anekdoty nemají autora, nýbrž vypravěče.
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Soutěžní otázka ze str. 14: 

Která česká zpěvačka je hostem na turné Pavla Šporcla?
Odpovědi zasílejte do 11. 11. na e-mail  redakce@budejovickysamson.cz. 
Ze správných odpovědí vylosujeme 10 výherců.

Soutěž o 5x 10 m živého plotu: 


