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Milí čtenáři,

na dveře našich domovů opět po roce klepe advent,

jehož začátek letos připadá na neděli 2. prosince. Ač-

koli bychom se v těchto dnech měli těšit na svátky kli-

du a míru, určitě jste zaznamenali, že v nákupních

centrech to vypadá spíše na nelítostnou bitvu. Ob-

chodníci vytáhli do zbraně a perou se o zákazníky, ti

pak mezi sebou o nejlevnější a zároveň nejhezčí dárky

a všichni jako jeden muž se hašteří o místo ve frontě

u pokladny. Nenechte se tím předvánočním šílenstvím

vyvést z míry a raději vyrazte na nějakou z akcí, které

se v prosinci budou v Budějovicích konat… Na své si

přijdou děti i dospělí, na programu je třeba adventní

koncert, Mikulášská, přílet anděla i zpívání koled

a stavění sněhuláků. Další tipy najdete na straně 17.

Sportovní fanoušci mohou vyrazit do Budvar arény

fandit budějovickému klubu, ve kterém se blýskají

hvězdy z NHL, nebo zajít na volejbal do Sportovní haly.

Sedačky tam sice moc komfortní nejsou, ale Jihostroj

to svými skvělými výkony napraví. Kdy vyroste ve

Stromovce nová hala, si můžete přečíst v našich infor-

macích z metropole. Ve znamení blížících se svátků

jsme se vám snažili přinést i další dobré zprávy, ale

zatím to vypadá spíše na průvan v kapsách. Příští rok

se totiž v některých bytech zvýší nájemné a více si

zřejmě připlatíme také za svoz odpadu. Potěší ale ur-

čitě zpráva, že je znovu v provozu lávka mezi Stro-

movkou a Budvar arénou. Pokud chcete před Vánoci

trochu zvolnit tempo a naladit se na vlnu pohody, po-

dívejte se na stranu 13. V Budějovicích se totiž otevře-

ly první denní lázně, které v dnešní uspěchané době

určitě budou balzámem nejen pro tělo, ale i pro duši. 

Snad vám, milí čtenáři, předvánoční čas zpříjemní také

náš časopis. 

Editorial
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Zvýšení poplatku za komunální odpad
zřejmě čeká obyvatele krajského měs-
ta. Od 1. ledna 2013 to umožňuje nove-
la zákona o místních poplatcích. 
„V současné době město doplácí ročně
na každého občana 359 korun, což při
počtu cca 93 tisíc obyvatel rázem udělá
částku 33 milionů korun, a to si v situ-
aci, kdy jsme museli v rozpočtu na příš-
tí rok seškrtat 290 milionů korun, o něž
přerostly nároky jednotlivých odborů
předpokládané příjmy. Proto považuji
zvýšení poplatku za nutné, i když sa-
mozřejmě nepopulární. V roce 2010 se
v našem městě likvidovalo 31 224,9 tun
odpadu, vloni to bylo už 32 543,6 tun,“
zdůvodňuje opatření 1. náměstek pri-
mátora pro ekonomiku a majetek města
Miroslav Joch. Nyní občané platí 
500 korun na osobu za rok. „My by-
chom mohli navýšit poplatek na dvoj-
násobek, maximálně však do výše reál-
ných nákladů. Poplatek se skládá ze
dvou složek, a to z pevné, jejíž horní
zákonnou hranicí je 250 Kč za osobu
a rok, a z částky stanovené na základě

skutečných nákladů za sběr a svoz ne-
tříděného komunálního odpadu za
předchozí kalendářní rok. Reálné nákla-
dy na tříděný odpad vypočítané za rok
2011 po přepočtu na občana jsou v pří-
padě první složky o 33 korun vyšší, než
občan skutečně městu zaplatí, v přípa-
dě druhé složky je to dokonce o 326 ví-
ce. Po sečtení nám tedy vyjde celková
částka 859 korun,“ vypočítává reálné
náklady první náměstek. Podle něj by
ale poplatek až na tuto částku narůst
nemusel. „Nyní se povede diskuse, zda
do poplatku promítnout celkové nákla-
dy, nebo se s občany o tyto vícenákla-
dy podělit. Sám bych preferoval varian-
tu, aby se o ně podělilo město
s občany rovným dílem. Konečné znění
veřejné vyhlášky, jež určí cenu poplat-
ku, bude známé až v prosinci poté, co
projde radou města a schválí je i zastu-
pitelstvo,“ nastiňuje Miroslav Joch. No-
vela zákona ale dává obcím i další
možnosti. „Umožní nám vybírat popla-
tek i od cizinců, kteří nemají na Česko-
budějovicku trvalý pobyt, ale pobývají

zde po dobu delší než 90 dní, či od ma-
jitelů nemovitostí, kde lidé bydlí, ale ne-
jsou přihlášeni k pobytu. Systém výbě-
ru poplatků tak bude mnohem
spravedlivější,“ je přesvědčen Miroslav
Joch. Zákon ale umožňuje některým
skupinám placení poplatku odpustit.
„Mohlo by se jednat například o starob-
ní důchodce bydlící v domově pro seni-
ory, osoby pobývající v ústavech soci-
ální péče či děti umístěné v dětských
domovech,“ navrhuje náměstek Joch.

MĚSTO DOPLÁCÍ
za likvidaci odpadu,
uvažuje proto o zvýšení poplatku

Kašna v Háječku 
dostane nový kabát
Zvelebování prostor českobudějovické-
ho Háječku zahrnuje také stavební
a technologické úpravy původní kašny,
které právě finišují. „Její konstrukce bu-
de obnovena do vzhledu původní novo-
romantické kašny. 

Zachováno bude i materiálové řešení,
což je beton se škrábaným povrchem.
Bazén kašny bude mělký s vyspárová-
ním  k místu výpusti a bezpečnostního
přelivu,“ přibližuje investici za více než
dva miliony korun, kterou částkou tři sta
tisíc korun podpořila společnost Robert
Bosch, primátor Juraj Thoma. Součástí
fontány je sochařská výzdoba sestávají-

cí ze dvou protilehlých chrličů vody
v podobě chlapců sedících na rybách
a centrální plastiky chlapce jedoucího
na kozlu. Jedná se o romantizující figu-
rální sochy přibližně životní velikosti,
zhotovené technologií armovaného be-
tonu dusaného do forem. Plastiky byly
restaurovány akademickým sochařem
Ivanem Tláš kem, který je minulý týden
usadil. „Původní kašna byla několik
dlouhých let zakletá za zrezivělým vlni-
tým plechem, takže si myslím, že její
znovuprobuzení občany Budějovic po-
těší,“ dodává primátor. Kompletní re-
konstrukce parku Háječek bude dokon-
čena v příštím roce.
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Více než rok čekali lidé na novou lávku
mezi Budvar arénou a Sportovní halou
ve Stromovce. Zatím nezkolaudova-
nou stavbu mohou obyvatelé využívat
od 17. listopadu, kdy začal režim
předčasného užívání. „Teprve potom ji
čeká kolaudace, té ale bude ještě
předcházet opláštění bočních částí lí-
covými plechovými panely, což jsou
spíše technické záležitosti. Lidé nebu-
dou při přecházení nijak omezováni.
Věřím, že tento fakt potěší nejen spor-
tovní fanoušky, kteří chodí na volejbal
nebo na hokej,“ říká k nové stavbě za
21,5 milionu korun náměstek primáto-
ra Kamil Calta s tím, že k předání sta-
veniště došlo 7. června. „Stará lávka
byla v havarijním stavu, navíc na její
spodní straně byla připevněna ještě
technologická lávka teplárny. To vše
bylo nahrazeno ocelobetonovým těle-
sem a nosníky se spřaženou železobe-
tonovou deskou. Mostovka má přímo-
pochozí izolaci a v krajních mezerách
mezi nosníky je umístěno vedení paro-
vodu a kondenzátu. Stavebně uprave-
ny jsou i přístupové komunikace,“ shr-
nuje náměstek Kamil Calta.

Opravu lávky provázely od začátku
komplikace. Když byla pro svůj hava-
rijní stav uzavřena, radní se ji rozhodli
opravit za 35,5 milionů, což se ale
mnoha místním zdálo předražené. Při
nové soutěži pak zvítězil návrh, který
stál téměř o polovinu méně. Rekon-
strukce se tak protáhla, navíc se sta-
vět mohlo pouze od května do září,
a to kvůli tomu, že ji využívá i teplárna
k vedení páry pro lidi žijící na levém
břehu Vltavy. Proto se také z 20 %
podílí na financování její rekonstrukce.

LÁVKA
u Budvar arény
je znovu
v provozu

V Českých Budějovicích se otázka de-
regulace nájmů týká jen určité skupiny
městských bytů. „Město vlastní byty,
které by se daly rozdělit do čtyř skupin.
První jsou byty startovací, kde jsou výše
nájmů limitovány podmínkami národ-
ních dotačních programů, ze kterých
byla financována jejich výstavba. Dru-
hou skupinou jsou byty, kde byla výše
nájmu konkurenčně soutěžena a je vá-
zána uzavřenou smlouvou. Třetí jsou by-
ty v domovech s pečovatelskou služ-
bou, jež využívají invalidní a především
starobní důchodci. Ti jsou ještě relativ-
ně soběstační, ale potřebují některé 
pečovatelské služby. Nájmy zde jsou 
nízké, ale považuji za naprosto nemysli-
telné a nemorální jejich zvyšování.
V úvahu tak přichází pouze poslední
skupina, jež čítá zhruba 1 100 bytových
jednotek,“ vypočítává 1. náměstek pri-
mátora pro ekonomiku a majetek Miro-
slav Joch. Právě tato skupina bytů už
určité navýšení nájmů pocítila, když se
cena zvyšovala dle zákona z 21 korun

za m2 a měsíc v roce 2007 na 66 korun
za m2 a měsíc v současnosti. „Regulace
nájmů v těchto bytových jednotkách vy-
prší k 31. prosinci 2012 a pro nás to
znamená, že budeme moci navýšit ná-
jemné s ohledem na cenovou mapu
zveřejněnou ministerstvem pro místní
rozvoj počátkem tohoto týdne. Výše ná-
jemného pro statutární město České
Budějovice je zde rozdělena do čtyř ob-
lastí podle posudků soudních znalců
a pohybuje se v rozpětí od 78 korun do
98 korun za m2 a měsíc,“ konstatuje ná-
městek Joch. Přesto by deregulace nut-
ně nemusela znamenat pro nájemníky
plošné navýšení ceny. „Byty se liší nejen
kategorií či místem, ale i kvalitou vyba-
venosti a technickými prvky domu a by-
tu, jako je například zateplení a podob-
ně. K těmto aspektům by se mělo
přihlížet. V současnosti tuto problemati-
ku řeší dotčené komise rady města. Vý-
sledkem této diskuse by mělo být do-
poručující stanovisko pro městské
radní,“ doplňuje Miroslav Joch.

Část městských bytů čeká
deregulace nájmů
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Šestačtyřicet projektů je přihlášeno do
prvního kola architektonické soutěže
o návrh budoucího českobudějovického
Centra halových sportů. To má vznik-
nout na místě stávající Sportovní haly
v lokalitě Dlouhá louka. Soutěž město
vyhlásilo 27. září letošního roku a jejím
záměrem je vybudování moderního cen-
tra s parametry pro pořádání vrcholové-
ho, výkonnostního i rekreačního sportu
a pořádání společenských akcí s vyso-
kou diváckou návštěvností. „Množství
přihlášených návrhů je dobrým zname-

ním, že o soutěž je mimořádný zájem,
a budí i velkou naději na výběr kvalitního
a zajímavého řešení. Hodnoticí porota
pak do druhého kola pošle maximálně
šest návrhů. V něm pak budou vybrány
projekty určené k dopracování, jež vy-
tvoří  předpoklady pro zadání projektové
dokumentace. Vítěz druhého kola poté
bude pověřen vypracováním definitivní
projektové dokumentace pro realizaci
stavby,“ shrnuje primátor Juraj Thoma
s tím, že všechny návrhy odeslané do
soutěže budou na její závěr veřejně vy-
staveny.

Českobudějovická Sportovní hala ve
Stromovce, kde vybojovali volejbalisté
několik mistrovských titulů, čeká na re-
konstrukci už desítky let. Místo na
okraji lesoparku Stromovka není dějiš-
těm jen sportovních, ale i společen-
ských akcí. Podle údajů na interneto-
vých stránkách magistrátu dokáže
pojmout okolo 2 500 diváků, včetně
židlí rozestavěných na ploše. 

Nadměrný hluk a celkové zhoršení život-
ních podmínek přinese podle některých
obyvatel krajského města nová silnice
mezi největšími českobudějovickými síd-
lišti – Májem a Vltavou. Lidé, kteří chtějí
zabránit stavbě silnice, si stěžují také na
podjatost úředníků. Druhý tábor argumen-
tuje nutností zlepšit dopravní situaci, která
je v krajském městě v současné době vel-
mi špatná.  Letos se zdálo, že je po letech
čekání vše na dobré cestě a samotná
stavba za 150 až 200 milionů korun začne
už příští rok, teď je ale znovu všechno ji-
nak. „Situace, která nastala, mě mrzí. Ne-
očekával jsem, že protest bude až tak ra-
zantní, jak se ukázalo na veřejném
projednávání,“ reagoval první náměstek
primátora Miroslav Joch. Odpůrci zastou-
pení Marií Paukejovou a Radkem Vinkle-
rem například podali stížnost na podjatost

všech magistrátních úředníků, kteří se
spojkou Strakonické a M. Horákové zabý-
vali. Při samotném jednání měli výhrady
také k akustické studii ke stavbě. „Účelo-
vě se zde manipuluje s čísly. V dokumentu
jsou nepřesnosti, výpočty se liší,“ řekl mi-
mo jiné Radek Vinkler. Chybí podle něj ta-
ké potvrzení, že nebudou překračovány li-
mity u škodlivin znečišťujících ovzduší, po
otevření spojky podle něj mohou být hlu-
kové limity v ulici M. Horákové překračo-
vány až o osm decibelů. Studie ale tvrdí
opak. Paukejová s Vinklerem proto počí-
tají s tím, že celý případ skončí u soudu,
a to případně až u Nejvyššího správního. 
To je samozřejmě pro zastánce stavby,
a především pak pro magistrát v čele s ná-
městkem Jochem vážná komplikace, pro-
tože už například nechal silnici přeprojek-
tovat ze čtyř pruhů na dva, aby snížil právě

dopady na provoz v ulici M. Horákové,
a již před dvěma měsíci se dohodl na vy-
koupení potřebných pozemků. Městu je
odprodal Jaroslav Třešňák z Teplic. Jde
o více než 42 tisíc metrů čtverečních.  Me-
zi odpůrci ovšem panují obavy, že několik
set metrů dlouhá silnice je pouze začátek
a z ulice M. Horákové za pár let povede
takzvaný západní polookruh až do Litvíno-
vic, což už by mohlo výrazně zvýšit provoz
ve zmíněné části sídliště Máj. Na to magis-
trát reaguje tím, že tento projekt je v pod-
statě definitivně odložen, a pokud v bu-
doucnu do Litvínovic vznikne nová silnice,
tak se bude jednat pouze o místněobslu-
žnou komunikaci. Otázkou zůstává finan-
cování stavby. Lze pouze předpokládat, že
se pokusí získat dotaci, nebo bude peníze
hledat ve vlastním rozpočtu na příští rok,
kdy by se také mohlo začít pracovat.

Jak bude vypadat nová
Sportovní hala?

inzerce

Podniková prodejna

  

 České Budějovice

Dr. Stejskala 9

tel.: 386 358 068

Nejv tší sv tový výrobce 
eského granátového 

šperku.
Záruka kvality a pravosti 

c tem.

Stavbu silnice mezi Májem a Vltavou 
komplikují protesty obyvatel
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Již po šestadvacáté prověří Temelín mezinárodní experti. 
12 odborníků z osmi zemí prověří bezpečnost Jaderné elekt-
rárny (JE) Temelín. Třítýdenní prověrka (mise OSART) od Me-
zinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) začala mi-
nulý týden.

„Kontrolovat budou organizaci a řízení, provoz, údržbu, tech-
nickou podporu, zpětnou vazbu, chemii, radiační ochranu a ří-
zení havárií,“ vypočítává mluvčí elektrárny Marek Sviták. 

V rámci přípravy musela elektrárna zpracovat více než 
300stránkovou zprávu o stavu elektrárny, kterou v září poslala
do vídeňského centra Mezinárodní agentury pro atomovou
energii. Zprávu obdržel každý z expertů. Teď se již budou za-
hraniční odborníci pohybovat po elektrárně, sledovat pracov-
níky při práci a také kontrolovat provozní dokumentaci. Podle
potřeby se mohou účastnit i uzavřených porad. 

„Každá prověrka je příležitostí k získání zpětné vazby od od-
borníků z jaderného průmyslu. Vedle kontroly plnění standardů
je smyslem prověrek i předávání zkušeností mezi provozovateli
jaderných elektráren, a tím stále posouvat úroveň bezpečnosti.
V tomto směru jsou jejich nálezy velmi cenné a umožňují nám
některé činnosti v souladu s nejlepší světovou praxí dál zlep-
šovat,“ řekl ředitel JE Temelín Miloš Štěpanovský.

Zastoupení v misi OSART na Temelíně má Francie, Anglie,
Švédsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Jihoafrická republi-
ka a Brazílie. Tým řídí Pierre Gest z Francie. Partnery dělá čtr-
náct odborníků z elektrárny Temelín. Poslední mezinárodní
prověrku Temelín prodělal loni, kdy ho prověřovalo sedmnáct
mezinárodních odborníků v rámci mise WANO – Světového
sdružení provozovatelů jaderných elektráren.

inzerce

Na Temelín si posvítí
12 odborníků z osmi zemí
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ZPRÁVY BUDĚJOVICKO

pozvánka

Rozsáhlý areál s nákupním centrem, par-
kovištěm a možná i byty zřejmě v bu-
doucnu vyroste mezi Českými Budějovi-
cemi a Dasným. Rakouský investor,
kterého zde zastupuje společnost Arace-
na, už vykoupil pozemky. Přesné datum
zahájení stavby zatím není známé,  spo-
lečnost A+U DESING ale již zpracovala
projektovou dokumentaci. Areál leží v ka-

tastru Bavorovic, které spadají pod Hlu-
bokou nad Vltavou. Starosta Hluboké nad
Vltavou Tomáš Jirsa řekl, že o vzniku ko-
merční zóny se v lokalitě u Dasného uva-
žovalo poprvé před 10 až 12 lety. „Inves-
tor v místě vykoupil potřebné pozemky
asi od 35 vlastníků, všichni byli potomky
sedláků z Bavorovic. To pro nás bylo klí-
čové,“ dodal Jirsa. Záměr výstavby tech-

nické a dopravní infrastruktury zóny po-
suzoval v minulých týdnech také krajský
úřad a vydal stanovisko s informací, že
stavba může mít významný negativní vliv
na životní prostředí, samotného komplexu
se to však přímo netýká. V místě se napří-
klad počítá s rozšířením vozovky o další
dva jízdní pruhy a kruhovou křižovatku
a s obchvatem kolem obce Dasný.

U DASNÉHO VYROSTE
velké nákupní centrum
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www.eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava

Naše konkrétní řešení pro mobilitu:

Vyražte do města v novém modelu ŠKODA Citigo s pohonem 
na zemní plyn a tankujte CNG od E.ON v pohodlí svého domova.

Využití stlačeného zemního plynu CNG má před sebou velkou budoucnost 
z hlediska ekologie, bezpečnosti, ale především nízké ceny. Proto jsme pro vás 
ve spolupráci se ŠKODA AUTO a. s. a MOTOR JIKOV připravili unikátní balíček, 
díky kterému budete moci tankovat CNG v pohodlí domova, ušetříte až polovinu 
nákladů na pohonné hmoty a zároveň odlehčíte životnímu prostředí.

Dobrý partner dává více než energii...

CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO MOBILITU

+
Jezděte na CNG 
a ušetřete až 
50 % nákladů 
na pohonné 
hmoty 

Domácí 
plnička 
na CNG



ROZHOVOR

10

Před týdnem to byl přesně
rok, kdy jste byl jmenován
ministrem průmyslu
a obchodu. 
Jak byste ten rok zhodnotil?
Když jsem si to minulý týden uvědomil,
skoro jsem tomu nechtěl věřit. Rok to byl
opravdu náročný, zejména počátky byly
složité, ale myslím, že se nám podařilo
na ministerstvu kus práce odvést a že to
někdo i ocení. Celkově ten poslední rok
hodnotím určitě pozitivně.

Které kroky v roli ministra
považujete za ty
nejdůležitější?
První věc, které jsme se začali věnovat,
byla podpora českého exportu. Na něm
stojí česká ekonomika, a pokud bude
klesat, bude to mít dopad na všechny.
Rozhodli jsme se pro strategii větší nezá-
vislosti na EU a naopak posílení české
přítomnosti v ekonomicky se rozvíjejících
regionech světa. Tahle strategie už přiná-
ší první ovoce. Čísla ukazují, že export
celkově roste, ale podíl jeho závislosti na
zemích EU se snižuje. A to je přesně to,
co jsme chtěli.

Jihočechy ale rezortně asi
nejvíce zajímá dostavba
Temelína. V poslední době,
zejména po vyloučení
francouzské Arevy, 
se objevují spekulace, 
že by z ní nakonec mohlo
sejít. Hrozí takový scénář?
V tuto chvíli si nedovolím předjímat něja-
ký další scénář. Podle mých informací od
vedení ČEZu nesplnila francouzská stra-
na podmínky, které vyplývají z českého
zákona o zadávání veřejných zakázek,
a proto musela být Areva ze soutěže vy-
loučena. Francouzi se odvolali a věc bu-
de nyní řešit ÚOHS, který zároveň ČEZu
doporučil, aby do té doby neuzavíral
s nikým smlouvu. Věc má tedy nějaký
standardní průběh dle zákona.

Jste zároveň jediným
jihočeským ministrem. Má
vaše vládní angažmá vůbec
nějaký přínos pro region?
Jsem přesvědčen, že má. I když pokud
byste se zeptala nějakého opozičního
politika, tak vám řekne, že ne. (smích)
Dnes už mohu srovnávat možnosti s ob-

dobím, kdy jsem působil jako vicehejt-
man Jihočeského kraje – pozice ministra
je v tomto pohledu nesrovnatelná. Jako
krajský či komunální politik můžete jezdit
do Prahy obden, ale valný význam to ne-
má. Jako ministr máte ke všem blíž
a i ostatní ministři vás berou jako kolegu,
a ne jako prosebníka, který s čepicí v ru-
ce přijel odněkud z Budějovic. 

Dobře, ale Jihočechy podle
všech dostupných průzkumů
nejvíce zajímá dálnice D3,
a ta se stále vleče, ať sedí 
ve vládě kdokoli…
To je pravda. K tomu ale pár poznámek.
Zaprvé výstavba dálnice není věcí jedno-
ho volebního období. Na té musejí spo-
lečně pracovat reprezentanti všech stran
napříč spektrem dlouhodobě. Jihočeši
už měli i premiéra, Vladimíra Špidlu
z ČSSD, a místo podpory ji sociální de-
mokraté vyřadili z priorit. Dnes je D3 na-
opak jednou z prioritních staveb minis-
terstva dopravy a v podstatě jedinou
dálnicí u nás, která se staví. Jako ministr
průmyslu nemohu o urychlení rozhod-
nout, ale mohu k tomu tlačit kolegu mi-

Martin Kuba:
Z dění na radnici je mi smutno.
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nistra dopravy. A to také intenzivně či-
ním, to se ho můžete zeptat. Letos se
nám třeba podařilo dojednat přesunutí
prostředků plánovaných na roky 2014
a 2015 na dřívější dobu. Je to zdánlivě
nepatrná změna, ale urychlí výstavbu
třeba o rok. 

Na nedávném kongresu ODS
jste byl zvolen prvním
místopředsedou. Dokonce
jste získal více hlasů než
předseda Nečas. Bylo to 
pro vás překvapením?
Dlouholetý šéf volební komise Honza
Vidím mi po volbě říkal, že takový rozdíl
při volbě ze tří kandidátů nepamatuje,
takže překvapivé to bylo nejen pro mě.
Samozřejmě mě ten výsledek těší, na
druhou stranu je zavazující. Ti lidé mi
v tajné volbě vyslovili důvěru, věří mi
a já jejich důvěru nechci zklamat. A vě-
řím, že nezklamu. 

Čím to je? Vždyť ještě před
dvěma lety vám mnozí
nemohli přijít na jméno,
a dnes máte ve straně velmi
širokou podporu a s uznáním
o vás mluví i lidé z průmyslu? 
Všechno je o práci. Musíte dostat šanci
a tu využít. Pro mne tou šancí byla nomi-
nace na ministra průmyslu a obchodu.
Najednou jsem měl možnost ukázat, že
něco umím, že jsem schopen řešit prob-
lémy a používat svou vlastní hlavu. Spo-
lustraníci i řada novinářů si tak na mě
mohli udělat názor podle toho, jak na mi-
nisterstvu skutečně pracuji, a nebyli tak
odkázáni jen na pomluvy mých politic-
kých konkurentů. Dost lidí ze strany
i z médií za mnou během toho poslední-
ho roku přišlo s tím, že vidí, že to, co se
o mně a jihočeské ODS psalo, nebyla tak
úplně pravda. Přiznávám, že to je pro
mne určitá satisfakce.

V krajských volbách jste sice
nekandidoval, ale jak
hodnotíte jejich výsledek 
a co říkáte účasti komunistů
v krajské koalici?
Výsledek ODS jsem hodnotil již několi-
krát a hodnotil jsem jej jako neúspěch.
Něco lze přičíst na vrub nepopulárním
krokům vlády, ale dost jsme si vlastními
chybami způsobili sami. Komunisté
v krajské vládě mě rozhodně netěší. Vě-
řil jsem, že k této situaci nikdy nedojde.
A to byl také jeden z důvodů, proč jsme
jako ODS před 4 lety přistoupili na vel-
kou koalici s ČSSD. Velký podíl na tom,
že dnes komunisté spoluřídí náš kraj,
ale mají především Jihočeši 2012, kteří

svou hloupou vyjednávací taktikou s vy-
tvářením trojkoalice a dvoukoalice po-
stavili ČSSD před volbu, buď uděláte
koalici s námi, nebo s komunisty. Jiná
varianta nebyla. Nevím, jestli tahle vydí-
rací taktika byla záměrem, nebo jen
hloupostí. Každopádně otevřela komu-
nistům dveře na kraj.

ODS tak bude po 12 letech
v krajské opozici. Zvládnete
tuhle novou roli?
Volby jsme prohráli, takže půjdeme do
opozice. Jsme na to připraveni a bude-
me opozicí hlasitou. Máme strach přede-
vším o dosud dobře fungující nemocni-
ce, protože plány socialistů a komunistů
je mohou významně poškodit. Jako ODS
jsme vybudovali v jižních Čechách nejlé-
pe fungující systém zdravotní péče díky
akciovým společnostem, takže bych byl
nerad svědkem toho, jak to někdo zboří.
Stejně tak budeme sledovat počínání no-
vé koalice v dopravě a krajském školství.

Máte jako ministr a první
místopředseda nejsilnější
vládní strany čas sledovat
dění v Českých
Budějovicích? Co říkáte na
fungování radniční koalice?
Stále jsem zastupitelem města, takže
dění průběžně sleduji. A je mi z toho ce-
lého velmi smutno. Nekoncepčnost, ne-
kompetentnost, neschopnost. Řekněte
mi, co ta koalice za dva roky, kdy vede
naše město, udělala? Jmenujte mi jediný
významnější projekt, se kterým by přišlo
nové vedení a za dva roky jej dotáhlo do
konce? Kam se město za ty dva roky po-
sunulo? Vždyť to město nemá žádnou vi-
zi, kam by se mělo rozvíjet nebo jak by
mělo vypadat za 5 či 10 let. A korunu
všemu nasazuje primátor obviněný ze
dvou trestných činů se sazbou odnětí
svobody až na 10 let, který nemá špetku
studu ani soudnosti, aby alespoň do vy-
šetření té kauzy z funkce odstoupil a ne-
dělal městu ostudu. 

Vy jste jako radní u vzniku té
kauzy také byl. Porušil podle
vás primátor zákon?
To si nedovolím hodnotit, to je věcí poli-
cie, státního zastupitelství a soudu. Já
k tomu ani nemám všechny informace.
Jako radní ale mohu říct, že smlouvu
s tou firmou BIT Servis a její podmínky
jsme jako rada města nikdy neviděli
a neschválili. A co se týká toho dodatku,
tak o tom jsme nevěděli vůbec. Zákon
o obcích jasně říká, že vůli podepsat
smlouvu vyslovuje rada města, starosta
nebo primátor pouze za radu podepisu-

je. Pokud tedy něco podepíše bez před-
chozího souhlasu rady, je to problém.
Navíc kolem téhle smlouvy je řada dal-
ších pochybností a vážných indicií, že to
nebylo jen tak.

Narážíte na zveřejněné
nahrávky, kde primátor říká,
že BIT Servis se podílel na
kampani HOPB?
Nejen na ně, těch podezřelých věcí je
tam více. Primátor prodlužuje smlouvu tři
čtvrtě roku před jejím vypršením, navíc
narychlo bez rady pouhé dva dny před
mimořádným zastupitelstvem, kde čeká
své odvolání. Poté se objeví nahrávka,
na které zcela srozumitelně říká, že s ni-
mi ta firma spolupracovala v kampani.
K tomu snad už není třeba nic dodávat,
po tom by každý slušný politik musel
sám neprodleně rezignovat. Ale to ať si
řeší příslušné orgány. Mě ale šokuje i pří-
stup TOP 09 a ČSSD, které dělají jakoby
nic. ČSSD přijala takové uctivé, až poní-
žené usnesení, jestli by pan primátor ná-
hodou nechtěl zvážit své setrvání ve
funkci, TOP 09 dělá mrtvého brouka
úplně. A to si na protikorupční rétorice
a transparentnosti postavila program.
Když ODS na zastupitelstvu navrhne
bod, aby to primátor nějak vysvětlil, tak
to koalice svorně zablokuje. Ale doufám,
že si voliči v Českých Budějovicích udě-
lají o současné koalici obrázek sami.
Dobře si pamatuji, jak speciálně HOPB
a TOP 09 ve volbách kritizovali ODS, ale
za 20 let, kdy byla ODS ve vedení města,
se nikomu nestalo, aby byl obviněn z tre-
stného činu. Přísloví o kázání vody a pití
vína je věčné.
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Jsme regionálním zástupcem společnos-
ti CITY ILLUMINATIONS, s.r.o., která vy-
rábí a dodává produkty renomovaných
zahraničních společností. Spolupracuje-
me na výzdobě s mnoha jihočeskými
městy a obcemi, např. s Českými Budě-
jovicemi, Českým Krumlovem, Vimper-
kem, Veselím nad Lužnicí, Lišovem, Pro-
tivínem, Vodňany…

Osvětlete svá obydlí a zahrady s týmem
z firmy REPAM ELEKTRO. Nabízíme jak
venkovní, tak vnitřní osvětlení. Velké obli-
bě se těší svítidla se zdroji LED díky ex-
trémně nízké elektrické spotřebě a dlou-
hé životnosti. Mezi nejrozšířenější
výzdobu patří světelné řetězy, rampou-
chy, krápníky, světelné hadice, kabely,
závěsy, girlandy a samostatné světelné

motivy. Vánoční světelnou dekoraci lze
použít na osvětlení oken, balkonů, teras,
zahrad či ozdobu vánočního stromku.
Produkty můžete zakoupit osobně na na-
ší prodejně nebo také na našem e-shopu
na adrese www.svetelnavyzdoba.cz.

Zimní období je spojeno nejen s Váno-
cemi, ale také s problémy se zamrzáním
okapových žlabů a svodů. V našich kli-
matických podmínkách dochází v zim-
ním období k častým výkyvům přede-
vším nočních a denních teplot, a tedy
k částečnému odtávání sněhu a ledu.
Mohou se tvořit převisy a námrazy.
Vzniká bezpečnostní riziko pro chodce
a na majetku. Voda často vzdouvá do
střešních konstrukcí a zdí a může je po-
škodit. Účelem použití topných systémů

je tedy zamezit opakujícím se námra-
zám na okrajích střech, ve žlabech, svo-
dech i na cestách a zajistit jejich funkč-
nost a průchodnost. V období, kdy
teplota déle setrvává pod bodem mrazu
a nedochází k odtávání sněhu, bude sa-
mozřejmě systém topného okruhu díky
uživatelskému nastavení řídicí jednotky
vypnut.

Problémy způsobuje také zamrzání po-
trubí, zejména vodovodního. Účinným
řešením, kterým můžeme zabránit pro-
mrznutí, je dodatečný ohřev jiným zdro-
jem, a tím je topný kabel. Dokáže ochrá-
nit jak potrubí kovové, tak plastové.

Přijďte nás osobně navštívit a vybrat si
z naší široké nabídky sortimentu!

Vánoce jsou již za dveřmi a nastává ta pravá chvíle na vánoční výzdobu. Většina z nás
se snaží zkrášlit svá obydlí a přenést tu pravou vánoční atmosféru také do svého do-
mova. Jedním ze způsobů, jak navodit tu pravou atmosféru, je využít nejrůznějších dru-
hů světelné dekorace. Právě proto jsou tu odborníci z firmy REPAM ELEKTRO, s.r.o.,
aby vám pomohli s dekorací a výběrem toho pravého vánočního osvětlení.

REPAM ELEKTRO, s.r.o.

Vyberte si z nabídky vánočních produktů
a neváhejte nás kontaktovat!

REPAM ELEKTRO, s.r.o.
Pod Stromovkou 202 – Litvínovice
370 01 České Budějovice

www.repam.cz
www.svetelnavyzdoba.cz

Tel.: 387 203 104
E-mail: repam@repam.cz

Po–pá: 7–17 hod.

Zabýváme se velkoobchodním i maloobchodním prodejem elektroinstalačního materiálu a svítidel. 
Naší specialitou je fotovoltaika, topné systémy,  nabízíme veliký výběr designů zásuvek, LED žáro-
vek, úsporných žárovek, domovních vypínačů a dále kompletní materiál a služby pro vaše elektro-

instalace. Mezi naše dodavatele patří spolehlivé a kvalitní výrobky firem ABB, Eaton, Schneider
Electric, Lovato, Modus, Kopos, DCK a dalších.

Jednoduše, kvalitně a férově, to je REPAM!

inzerce



Tak rádi byste jeli do lázní,
a nemáte šanci vzít si tak
dlouhou dovolenou? Nyní
si můžete podobnou péči
dopřát přímo v Českých Bu-
dějovicích. V těchto dnech
se totiž v krajském městě
otevírají Denní lázně Vitalis,
které kombinují nabídku ex-
kluzivních wellness služeb
se zdravotními výkony. 

„Jako jediní nabízíme klasickou lázeň-
skou posloupnost procedur, tedy kou-
pel, suchý ovin, zábal a masáž,“ říká
jednatel společnosti Denní lázně Vitalis
Jan Šebor. 

V nabídce Denních lázní najdete přede-
vším řadu balíčků procedur, které jsou
sestavené tak,  aby jejich relaxační nebo
ozdravný efekt byl maximální. „Procedu-
ry kombinujeme staletími osvědčenými
způsoby, které jsou upravené podle po-
znatků moderní balneologie,“ vysvětluje
Šebor. Z bohaté nabídky si tak nyní mů-
žete vybrat například Rašelinný, Medový,
Čokoládový nebo Pivní balíček. Všechny
procedury je ale samozřejmě možné za-
koupit také jednotlivě.

Klientům jsou v současné době k dispo-
zici čtyři maséři, dva fyzioterapeuti a tři
lázeňské. Návštěvníci mohou využívat tři
masérny, balneologickou koupel a rela-
xační zónu s vířivou vanou pro 2–3 oso-
by, saunu pro 2 osoby s vlastní sprchou,
odpočívárnu u sauny a relaxační míst-
nost u vířivé vany.    

Denní lázně Vitalis najdete v Jírovcově
ulici č. 13, otevřeno je od pondělí do
neděle od 12 do 20 hodin. Otevírací
doba se v budoucnu může změnit pod-
le přání klientů. Svou vstupenku do
oázy klidu a pohody si můžete objednat
na tel. 602 261 141 nebo na e-mailu
denni.lazne@seznam.cz.
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www.dennilazne.eu
Rašelinný balíček za výhodné ceny: 

rašelinná koupel+suchý ovin+celková masáž 1580 Kč
Vánoční cena 950 Kč   

VÁNOČNÍ DÁREK

Právě otevíráme první denní lázně v Českých Budějovicích!

DENNÍ LÁZNĚ VITALIS – Vaše lázně ve městě

Najdete nás v Jírovcově ulici 13 v Českých Budějovicích.
Pro objednávky použijte e-mail denni.lazne@seznam.cz nebo tel. 602 261 141

DENNÍ LÁZNĚ VITALIS – Vaše lázně ve městě

Najdete nás v Jírovcově ulici 13 v Českých Budějovicích.
Pro objednávky použijte e-mail denni.lazne@seznam.cz nebo tel. 602 261 141

PRVNÍ DENNÍ LÁZNĚ
v Českých Budějovicích
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DŘEZY A BATERIE
Jednička v oblasti 
vestavných kuchyní

Jeden z nejlepších gospelových zpěváků
světa – slavný Justin Blair – přiveze do
Českých Budějovic  soubor THE SOUL -
FUL GOSPEL SINGERS. Koncert se
uskuteční v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého v ulici Boženy Němcové nedaleko
Nemocnice České Budějovice. Vánoční
atmosféru si zde můžete vychutnat 
13. prosince od 19.30 hod.

The Soulful Gospel Singers je gospelový
soubor složený z elitních gospelových
zpěváků pocházejících z Washingtonu.
Posbíral mnoho ocenění po celých Spo-
jených státech a v regionu Washington,
D.C., je považován za nejlepší gospelový
soubor vůbec. Respekt si svými pěvec-
kými výkony získal na domácí i meziná-
rodní půdě a jeho jedinečný styl a nasa-
zení unáší návštěvníky koncertů na
nezapomenutelnou cestu.

Čtyři špičkoví zpěváci – Lauren Nicley
(soprán), Tamara Fingal (alt), Anna Brown
(alt) a sbormistr Justin Blair (tenor), za
klavírního doprovodu Rylanda Anderso-
na –, to jsou The Soulful Gospel Singers,

které mnozí hudební odborníci nazývají
„Next Great Gospel Singers“ naší gene-
race. Jejich gospelový repertoár obsahu-
je hlavně klasické gospelové skladby ja-
ko „Joshua Fought The Battle of
Jericho“, „Oh When The Saints“, „Let
The Church Amen“, „Oh Happy Days“
a mnoho dalších.

Vstupenky za 380 korun a zlevněné
vstupné pro ZTP a ZTP/P za 190 korun
jsou k stání i k sezení. Návštěvníci musí
počítat s tím, že možnost sezení je ome-
zená a pouze v lavicích, případně je

možné přinést si vlastní sezení. Po napl-
nění kapacity kostela bude vstup do
kostela uzavřen.

V Budějovicích zazní gospely
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Již 12. ročník fotografické soutěže Fo-
touniverziáda se koná v Českých Budě-
jovicích. Jedná se o přehlídku amatérské
fotografie, jejímž specifikem je vyvrcho-
lení v podobě výstavy v nejstarší fotogra-
fické galerii v České republice. Téma pro
letošní ročník organizátoři (českobudějo-

vický fotoklub Vývojka) zvolili STARÉ
A NOVÉ. Cílem je přimět fotografy po-
přemýšlet nad zadaným tématem a ná-
sledně své různé pohledy porovnat na
výstavě v již zmíněné galerii, kde budou
vystaveny práce 26 nejlepších. Zahájení
výstavy proběhne 29. listopadu od 
17 hodin a během vernisáže budou také
vyhlášeni a oceněni vítězové. Vybere je
odborná porota ve složení Věra Stuche-
lová, vedoucí oboru fotografie Ústavu
umění a designu v Plzni, Adolf Zika, foto-
graf, režisér a producent, a také šéfre-
daktor časopisu FotoVideo Rudolf
Stáhlich. 

U příležitosti Fotouniverziády vyjde také
barevný katalog, v němž budou prezen-
továny fotografie oněch 26 autorů, kteří
byli vybráni ze všech zúčastněných. 

Do letošního ročníku Fotouniverziády se
přihlásili autoři z celé České republiky,
ale také jeden fotograf z Bratislavy a dal-
ší soutěžící, který přechodně pobývá až
v Dublinu.

Fotouniverziáda v Galerii Nahoře
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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.
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AKCE

Tradiční přílet anděla na budějovické
náměstí, Mikulášská na Lannově třídě,
i vánoční Zvonkový průvod nebo pře-
dání Betlémského světla. Tyto akce
i mnoho dalších můžete navštívit bě-
hem letošního adventu v Českých Bu-
dějovicích. Bohatý program potěší
dětské návštěvníky i dospělé.

Nákupy na adventních trzích
Adventní akce odstartují již poslední lis-
topadový den. To totiž začnou na česko-
budějovickém Výstavišti třídenní adventní
trhy. Letošní již 15. ročník oblíbené akce
můžete navštívit v pátek a sobotu od 9
do 18 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin.
O den později odstartují také tradiční trhy
na náměstí Přemysla Otakara II. Zde mů-
žete nakupovat až do 26. prosince.

Adventní koncert nebo
Zvonkový průvod?
Příznivci klasické hudby mohou vyrazit 
2. prosince do Husova sboru na Palackém
náměstí. Komorní orchestr Kollegium Mu-
sikum Budvicense zde spolu s Jihočes -
kým pěveckým sdružením a kostelním
sborem na 19. hodinu připravil adventní
koncert. Na programu je skladba Š. Brixi
Magnificat a Missa Brevis J. Pavlici. Da-
tum 3. prosince by si v kalendáři měly za-
kroužkovat především děti. První prosinco-
vé pondělí v 15.30 vyjde z Piaristického
náměstí Zvonkový průvod a zároveň se
slavnostně otevře Ježíškova poštovna.

Na náměstí se sejdou
stavitelé sněhuláků
Malí i velcí zimní sochaři se sejdou na ná-
městí Přemysla Otakara II. 8. prosince.

Od 10 do 14 hodin se tady totiž bude
tvořit ze sněhu. Nezáleží na rychlosti ani
na kráse sněhuláka, hlavní je radost z vý-
sledku. O den později budou šikovné ru-
ce tvořit v galerii Pod Kamennou žábou.
Od 10 do 16 hodin si zde v adventní dílně
vaše ratolesti mohou vyrobit originální
přáníčka, zabalit dárky, vyrobit balicí pa-
pír, a to vše z netradičních materiálů. 
10. prosince bude podobná dílna také
v českobudějovické pobočce Alšovy ga-
lerie. Wortnerův dům bude otevřen od 10
do 17 hodin. Další trhy bude hostit ná-
dvoří budějovické radnice. 12. až 18.
prosince se sem můžete vydat nakou-
pit dárečky a načerpat vánoční atmo-
sféru. Řemeslné trhy se konají každý
den od 9.00 do 17.30. Zpest řením na-
víc bude kulturní program, vždy
v 15.00 a v 16.30.

Svůj vánoční trh pořádá také Dům U Be-
ránka. 18. a 19. prosince jsou od 9 do
18 hodin na programu výtvarné dárky,
perníkář, rukodělné hračky, ryby  i peče-
ní dobrot v tradiční peci. Pokud chcete
vidět živý Betlém, zajděte 20. prosince
v 17 hodin na Piaristické náměstí. O den
později se na stejném místě sejdou lidé,
kteří se chtějí zúčastnit slavnostního
předání Betlémského světla. 

Advent ve městě 
přinese anděly i sněhuláky

Pokud chcete vidět hru barev a světel,
přijďte v sobotu 1. prosince v 16.30 na
náměstí Přemysla Otakara II. v Českých
Budějovicích. Den před začátkem ad-
ventu se zde rozsvítí vánoční strom, kte-
rý bude jistě jako každý jiný rok pohlaze-
ním pro oči. Vloni zdobil centrum dvacet
metrů vysoký smrk, na kterém svítilo 
4 800 žárovek. Šedesátiletý jehličnan
městu věnovala rodina z Dobrkovské
Lhotky u Trhových Svinů... Největší před-
vánoční akcí bude tradičně let anděla
z Černé věže na náměstí. Ten se usku-
teční v pondělí 5. prosince v 17.45 
hodin. Každoročně se na náměstí Pře-

mysla Otakara II. v tento den sejdou tisí-
ce lidí.  Jste zvědaví, zda proběhne let
bez komplikací? Uvidíme. „I když nebyd-
lím v Českých Budějovicích, ráda se na
přílet anděla jezdím s rodinou podívat. Je
to příjemné zpestření,“ říká studentka
obchodní akademie Radka Novotná.
Přij ďte se i vy ponořit do bezstarostné
chvíle a nechte se očarovat kouzlem Vá-
noc. Adventní čas trvá čtyři týdny. Lidé
každou neděli zapalují svíčku na advent-
ním věnci, což symbolizuje příchod svá-
tečního období, a doma si tak zpříjemňu-
jí předvánoční atmosféru. Tento rok první
adventní neděle připadá na 2. prosince.

Na náměstí opět přiletí návštěva 
Z KOUZELNÉHO SVĚTA
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Celkové prvenství získal tým z Českých
Budějovic ve složení: Petr Dedek, Pavel
Trávníček, Josef Ferebauer, Ladislav Ei-
selt, Marek Vitha, František Mádl, Radek
Vávra, Robert Doležal a Daniel Drobiš.
Petr Dedek navíc dosáhl individuálního
úspěchu třetím místem v kategorii ser -
visní poradce a Daniel Drobiš obsadil
druhé místo ve skupině lakýrník.

„Vítězství je důkazem, že naše investice do
nejmodernějšího vybavení a pravidelného
proškolování personálu se vyplácí. Jsme rá-
di, že díky tomu můžeme zákazníkům po-
skytovat široké spektrum služeb na vysoké
úrovni,“ říká Ing. Josef Kiselica, ředitel po-
bočky Porsche České Budějovice. Porsche
České Budějovice, jedna z osmi provozo-

ven sítě Porsche Inter Auto CZ, nabízí ve-
dle značky Škoda rovněž autorizovaný
prodej a servis vozů Audi a Volkswagen.
Špičkovou úroveň servisu prokázali tech-
nici i v případě Audi, když na mistrovství
světa techniků a servisních poradců Audi
Twin Cup získali v roce 2009 třetí místo ve
světové soutěži. ŠKODA Ser vice Challen-
ge je úspěšnou národní a mezinárodní
soutěží v oblasti servisních služeb. Je nej-
větší soutěžní událostí pro všechny, kteří
pracují v servisní síti ŠKODA. Účastníci
soutěží ve třech kategoriích: servisní tech-
nik, servisní poradce a lakýrník. Soutěž se
skládá z několika kol a je zaměřená na te-
oretické a praktické znalosti. Vítězové ka-
tegorií servisní technik a servisní poradce
postupují do mezinárodního finále soutě-
že, které se bude konat na jaře 2013
v Mladé Boleslavi.

O společnosti Porsche Inter
Auto CZ, spol. s r. o.
Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o., je
100% dceřinou společností rakouské fir-
my Porsche Inter Auto se sídlem v Salc-
burku, jejímž vlastníkem je společnost
Porsche Holding Salzburg. Rakouská
společnost Porsche Inter Auto se řadí
k nejúspěšnějším a nejvýznamnějším
podnikatelským subjektům v oblasti pro-
deje a servisu automobilů v Evropě. 

Společnost Porsche Inter Auto CZ je nej-
větším prodejcem vozů Volkswagen, Au-

di, Škoda a importérem a prodejcem
značky Porsche v České republice. Je
rovněž servisním a prodejním zastoupe-
ním Bentley pro český trh. Disponuje nej-
větším skladem nových vozů a náhrad-
ních dílů. Ročně se v Porsche Inter Auto
CZ prodá více než 10 000 kusů nových
a 3 000 ojetých automobilů. Zároveň po-
skytuje Porsche Inter Auto CZ přes 
400 000 servisních hodin ročně.

Společnost Porsche Inter Auto CZ za-
městnává v České republice v současné
době 730 zaměstnanců v osmi pobočkách
– v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Hradci
Králové a Českých Budějovicích. Všechny
autosalony mají k dispozici nejnovější
technologie a nejmodernější know-how
mezinárodní společnosti. Zaměstnanci
pravidelně procházejí systémem odbor-
ných školení. Všechny provozovny jsou
certifikovány dle ISO 9001:2000.

Sítě provozoven firmy Porsche Inter Auto
naleznete nejen v České republice, ale
také Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku,
Německu, Rumunsku, Slovinsku, Itálii,
na Slovensku a v Albánii. Prostřednic-
tvím svého zastoupení působí Porsche
Inter Auto i v Číně.

Porsche České Budějovice:
vítěz soutěže o nejlepší servis vozů Škoda
Českým šampionem v servi-
su vozů Škoda je českobu-
dějovická pobočka společ-
nosti Porsche Inter Auto CZ.
Zvítězila v národním finále
prestižní soutěže ŠKODA
Service Challenge 2012, kte-
rá se konala 2. a 4. listopadu.
Ziskem titulu Best Service
Partner Czech Republic po-
tvrdila pobočka pozici špič-
kového servisního centra. 

Porsche České Budějovice 
Okružní 2557 
370 04 České Budějovice
www.porsche-cb.cz

Ředitel provozovny Ing. Josef Kiselica a vedoucí servisu Ing. Petr Schinko přebírají
od zástupce Škoda Auto cenu a certifikát za nejlepší servis v ČR za rok 2012. 
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Vedení HC MOUNTFIELD bylo stejně ja-
ko hokejová veřejnost informováno, že
společnost BPA sport marketing (marke-
tingová agentura Tipsport extraligy) a Pl-
zeňský Prazdroj se dohodli na spolupráci
pro zbytek hokejové sezony 2012/2013
a na období dalších 5 sezon. „Uzavřeli
jsme dohodu o spolupráci se společností
Plzeňský Prazdroj, a.s., díky které se
značka Radegast stává oficiálním pivem
Tipsport extraligy. Věřím, že toto spojení
ocení hokejové kluby i fanoušci,“ uvádí
za BPA sport marketing, a.s., Jana Ober-
majerová, předsedkyně představenstva.
„Pro náš klub a naše příznivce to však
znamená velké znepokojení. Naším dlou-
hodobým partnerem je totiž Budějovický
Budvar, který neodmyslitelně patří k na-
šemu klubu a městu zároveň. Byli by-
chom velice neradi, kdyby tato tradice

byla nyní jakkoliv narušena,“ reaguje
Ing. Zdeněk Blažek, předseda předsta-
venstva a generální manažer HC
MOUNTFIELD. Nejvyšší muž hokejového
klubu z jihu Čech má totiž obavu o za-
chování spolupráce HC MOUNTFIELD
a Budějovického Budvaru, kterou by klub
za určitých okolností nemohl nijak ovliv-
nit. Smlouva mezi BPA sport marketing
a všemi extraligovými kluby obsahuje to-
tiž právo na exkluzivitu v oboru pivovar-
nictví. „Jsme v této chvíli znepokojeni
z toho důvodu, že výjimky prý nebudou
uplatňovány. A my jako klub se v žádném
případě nechceme vystavovat hrozbě
velkých pokut, které by následovaly při
nedodržení exkluzivity partnera BPA. Tak
jako tomu bylo v loňské sezoně v případě
Plzně, kdy byla uplatňována třináctimili-
onová pokuta za porušení smlouvy,“ uvá-

dí Zdeněk Blažek. HC MOUNTFIELD
však zároveň dlouhodobě nechce přijít
ani o Budějovický Budvar. „Přejeme si,
aby Budějovický Budvar zůstal i nadále
partnerem českobudějovického hokeje.
V této situaci totiž musíme chránit zájmy
nejen našeho klubu. Vedle nás má totiž
také statutární město České Budějovice
s Budějovickým Budvarem uzavřenou
smlouvu o názvu zimního stadionu. Ne-
dokážeme si tak příliš představit, že by se
na hokeji v Českých Budějovicích v Bud -
var aréně točilo jiné pivo než právě Budě-
jovický Budvar. A už vůbec si to asi nedo-
káží představit naši příznivci. Jedná se
totiž o silnou tradici a vzájemnou spojitost
všech stran, kterými je tak hokejový klub
HC MOUNTFIELD, statutární město Čes -
ké Budějovice a Budějovický Budvar,“ ří-
ká Zdeněk Blažek. 

HC MOUNTFIELD
věří v zachování spolupráce
s Budějovickým Budvarem

Výborný výkon podali volejbalisté budějovického Jihostroje
v dalším zápase Ligy mistrů. Jihočeský celek nastoupil proti
ruskému Novosibirsku a s favoritem uhrál jeden set. V dra-
matické koncovce sahali budějovičtí volejbalisté ještě po jed-
nom. Jihočeši nastoupili v základní sestavě bez Zapletala
a Novotného, s nahrávačem Habrem a univerzálem Kriškem.
„Pláteník má zraněná záda, do Ruska vůbec necestoval,“ řekl
manažer Jihostroje Zdeněk Scheichl. Jihočeši hráli bez zá-
bran, vypracovali si čtyřbodový náskok (6:10). V závěru setu
ruský celek zvýšil obrátky, na servisu si vedl dobře Slovák Di-
viš – 25:19. Druhý set se proměnil ve velkolepé představení
nahrávače Habra.  Po sérii jeho  servisů vedli svěřenci trenéra
Svobody 18:15 a spolehlivým výkonem v útoku posléze do-
kráčeli k vyrovnání na 1:1. Byl to teprve druhý set, který Lo-
komotiv v soutěži ztratil. Také ve třetím dějství Jihočeši dlou-
ho drželi krok. Za stavu 24:20 měli Rusové celkem čtyři
setboly, ale Jihočeši bojovali a vyslali na servis Sobotku, ten
za základní čarou řádil. Jihostroj měl dokonce setbol – 25:26.
Drama ale lépe zvládl favorit. Další set se stal znovu kořistí
Rusů, které ale český mistr dokázal přinutit k maximálnímu
úsilí. Po čtvrtém kole skupiny B je jihočeský celek v tabulce
třetí s jednou výhrou, ruský favorit bez ztráty bodu vede. Vo-
lejbalisty Jihostroje ČB čekají v základní skupině ještě prosin-
cové zápasy. V Budvě (4. 12) a doma s Berlínem (12. 12). Na
postup potřebují obsadit druhou příčku, rozhodovat bude
pravděpodobně až závěrečný duel skupiny, ve kterém Jiho-
stroj přivítá v domácím prostředí zmiňovaný Berlín. 

Skvělý výkon Jihostroje v Rusku
stačil na set

SPORT
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Policisté z českobudějovického obvod-
ního oddělení přijali minulý týden ozná-
mení od 39letého muže z Českobudějo-
vicka, který byl během jízdy MHD
v krajském městě okraden. Krátce po
poledni cestoval mladý muž spojem lin-
ky č. 9 ze zastávky Nádraží do zastávky
Nákupní centrum Géčko. V zadní kapse
kalhot měl uloženou peněženku s do-
klady, platebními kartami a finanční ho-
tovostí. Když z trolejbusu vystoupil, zjis-
til, že mu peněženka chybí. Ale nejenom
peněženka. Drzý zloděj vytáhl mladému
muži z kapsy bundy ještě mobilní tele-
fon zn. Nokia. Českobudějovičtí policis-
té případ kvalifikovali jako přečin kráde-
že na osobě – po pachateli pátrají. 

Policisté opětovně apelují na všechny
občany, aby si své věci dobře střežili
a měli je neustále na očích. Obzvláště
pak během jízdy v prostředcích měst-

ské hromadné dopravy, které díky vyšší
kumulaci lidí kapsáři vyhledávají. Riziko-
vý je nástup nebo výstup z dopravního
prostředku, kdy se „tlačenice“ vytváří
zákonitě. Někteří kapsáři se snaží tlače-
nice uměle vytvářet, proto „pracují“ ve
větším počtu lidí. Typická je i další situ-
ace, při které někteří členové skupiny
upoutají pozornost drobným sporem,
hádkou, a další část skupiny pak nic ne-
tušící cestující, jejichž pozornost je
upřena na hádku, okradou. Proto lze
doporučit přidržovat si kabelku či tašku,
zabráníte tak jejich otevření nebo vy-
tržení. Někteří pachatelé neváhají rozříz-
nout dno nebo postranní část kabelky,
aby ji mohli rychle vyprázdnit. 

Pokud jste byli svědky kapesní krádeže,
neváhejte s pomocí spoluobčanům na-
příklad při podávání svědectví Policii
ČR.

Téměř 1 700 litrů pohonných hmot od-
cizil během letošního roku svému za-
městnavateli 42letý muž, který praco-
val u jedné z firem v Českých
Budějovicích jako řidič vnitrostátní
a mezinárodní kamionové dopravy.
V období od dubna do července letoš-
ního roku zneužil kartu k čerpání po-
honných hmot a odebral na různých
benzinových čerpacích stanicích v Ji-
hočeském kraji motorovou naftu o cel-
kovém objemu 1 700 litrů. Tu pak dále
prodával náhodným zájemcům, a to
zejména řidičům nákladních vozidel.
Svým jednáním tak poškozenou firmu
připravil o bezmála 57 000 korun. 

Za trestný čin zpronevěry mu v případě
prokázání viny hrozí trest odnětí svo-
body v délce trvání jednoho roku až
pěti let. 

Mladík vybral v Budějovicích 

ČTYŘICET AUT
Kradl i na plovárně

Čtyři desítky aut vykradl v krajském měs-
tě 22letý muž z Jablonecka za pouhé
čtyři měsíce. Způsobil tak škodu za té-
měř jeden milion korun. V současné době
je mladík ve vazbě. Hrozí mu až osm let
vězení.  Zloděj, který měl problémy se zá-
konem již v minulosti, kradl na jihu Čech
v podstatě vše, co mu přišlo pod ruku.
„Zajímala ho autorádia, dále mobilní tele-

fony, peníze, osobní doklady i oblečení.
Konkrétní značky aut si nevybíral,“ řekla
českobudějovická policejní mluvčí Regi-
na Tupá. Přestože se zloděj soustředil
především na vozidla, při vyšetřování vy-
šlo najevo, že má na svědomí i vloupání
do chaty v obci Planá u Čes kých Budějo-
vic a kradl také v budově letní plovárny
v Českých Budějovicích.

Kapsář řádil v MHD

Řidič kamionu
nakradl naftu
za 57 tisíc

KRIMI
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ZLODĚJ 
ODCIZIL
přes 300 litrů 
motorové nafty
O více než 300 litrů motorové nafty za
téměř 13 tisíc korun přišel řidič ná-
kladního automobilu, který zaparkoval
vůz na parkovišti u jednoho z kempů
na Českobudějovicku.  Zatím nezná-
mý zloděj mu palivo odčerpal, a do-
pustil se tak trestného činu krádeže.
Po pachateli nyní intenzivně pátrají
boršovští policisté.

ŘIDIČI 
si vyřizovali 
účty ručně
Konflikt dvou řidičů ukončila až rána
pěstí do zpětného zrcátka u vozidla jed-
noho z aktérů hádky. Podezřelému se
nelíbil způsob jízdy druhého řidiče, a tak
při vyříkávání si problému dal průchod
svým emocím a rozbil na vozidle druhé-
ho aktéra hádky zpětné zrcátko. Firma,
které vozidlo patří, tak utrpěla škodu
přesahující 8 tisíc korun. Událost nyní
formou zkráceného přípravného řízení
prověřují suchovrbenští policisté. Pode-
zřelý se bude zpovídat ze spáchání pře-
činu poškození cizí věci a do dvou týdnů
by měl stanout před soudem.

Zatajení věci se trestá dle paragrafu 219
odst. 1 TZ. To si nyní již bude dobře pa-
matovat 19letý mladík z Českobudějo-
vicka. V polovině listopadu nalezl na la-
vičce u zastávky MHD v Českých
Budějovicích zapomenutý notebook
v hodnotě 6 500 korun, který si pone-
chal pro vlastní potřebu. Majitelka ztrátu
notebooku ale okamžitě nahlásila
a čtyřdvorští policisté během 24 hodin

vypátrali „nového vlastníka“ notebooku.
Policisté proto znovu upozorňují – najít
neznamená si ponechat. Výše uvedený
paragraf jasně říká, že ten, kdo si při-
svojí cizí věc, která se dostala do jeho
moci nálezem, omylem nebo jinak bez
svolení oprávněné osoby, bude v přípa-
dě prokázání viny potrestán odnětím
svobody až na jeden rok nebo peněži-
tým trestem. 

ZLODĚJ NEVÁHAL 
okrást muže na vozíku
Kriminalisté dopadli zloděje, který
okradl mladého muže na invalidním
vozíku. Otřesný případ se stal na za-
čátku listopadu na českobudějovickém
sídlišti Máj v ulici M. Horákové. Pacha-
tel využil imobility 26letého muže
a z invalidního vozíku mu odcizil tašku
s uloženými osobními doklady, mobil-
ním telefonem a finanční hotovostí.
Otrlým zlodějem, který má tento za-
vrženíhodný čin na svědomí, je teprve

16 mladík z Českobudějovicka – pa-
chatel s bohatou kriminální minulostí. 

Komisař služby kriminální policie a vy-
šetřování nyní zahájil vůči 16letému
agresorovi trestní stíhání pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže na osobě.
O jeho dalším osudu rozhodne soud.
Kriminalisté zároveň nevylučují tu mož-
nost, že má obviněný mladík na svě-
domí ještě další trestnou činnost. 

Nalezené věci patří
původnímu majiteli
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Paříž má svou Champs-Élysées, Los An-
geles Rodeo Drive a Praha ulici Na Příko-
pech. České Budějovice nezůstaly poza-
du, a proto se nyní také mohou pochlubit
místem, kde se zabydlela Paní móda. Po
rekonstrukci, kterou Lannovka prošla před
dvěma lety, se ze zašedlé ulice stal nový

bulvár, kterým lidé nejen procházejí, ale je
zde také spousta příjemných míst k zasta-
vení a odpočinku. Přibyla zeleň, asfalt na-
hradila dlažba, Lannovku zdobí vodní fon-
tánky a sochy. Odtud byl jen krůček
k tomu, aby zde vznikl unikátní koncept
pro milovníky módy a nakupování. Nový
brand představuje spojení pěti velkých ob-
chodů s módou KappAhl, H&M, Lindex,
Marks & Spencer, New Yorker, které sídlí
ve společném komplexu budov. Lannovka
chce být pro Budějovické místem, kde to
žije módou, nákupy a módními trendy. 

Spuštění nové značky v režii komunikační
agentury ART4PROMOTION odstartovala
rozsáhlá komunikační kampaň, jejíž klíčo-
vou součástí je aktivní eventmarketing
v podobě eventů zaměřených na módu
a životní styl pod heslem „Rozhýbejte
s námi Lannovku“. 13. a 14. listopadu se
zde například objevilo sedmdesátimetro-
vé molo, na kterém modelky a modelové

předvedli  aktuální trendy, návštěvníci vi-
děli  také taneční a hudební vystoupení
a moderní audiovizuální show. Jako host,
jenž svým hudebním projevem a životním
stylem bezprostředně patří na módní bul-
vár, zazpíval Sámer Issa, kterého dopro-
vodila houslistka Pavlína Dubná.

Na Lannovku se stěhuje

PANÍ MÓDA
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.



KŘÍŽOVKA

Karel Čapek (1890–1938); 
prozaik, dramatik, novinář, básník a překladatel: 
„Pesimismus je jistý druh požitkářství… (tajenka)“ 

Sklouz-
nout Nedodělek Číslovka Zájmeno Zářezy Pohoří Symetrála

Iniciály
spisov.
Tatarky

Házet Úspěch 24 hodin Slovensky
jestliže

Vládce
Rusi Kopec

Kožich
Správně
Krušný

Plat
Opasek

Životopis

První 
část ta-
jenky

Polní míra
Mongol.
správní
celek

Nejvyšší
karta

Kontinen-
tální mince

Franc.
spisovatel

Uhlovodík
Drahý kov

List
Ženské
jméno

Typ vozu
Audi

Pomluvy
Štěstí

Úpadek
Sklizeň

Mimo jiné
Tepy

Viník
Bývalá
SPZ 

Prahy

Člun
Šelmičky
Zabijač-

kové krmě

Omyl
Protiklady

Savana
Tympány

Pravoúhlý
Alžírský
přístav
Svahy

Hořká
droga

Hrací list

Značka
nákl. aut

Filmový
šot

Literární
druh

Jaké
množství
(zastarale)

Bíbr

Zastavení

Druhá
část

tajenky

Versus
Zraněný

Papoušek

Jednodu-
chý stroj

Amer. film.
režisér

Pařížské
letiště

Ušatý král

Hltán
Na tom
místě

Kód 
Kentucky

Slaniska
Slovenské

lázně

Angl. 
vypnout
Dechový
nástroj

Podnik
v Pečkách

Kužel

Ovocná
šťáva

Zbytky po
větvích

Evropské
velehory

Mezinár. 
federace

autosportu
Houževnatá

Cizí žen.
jméno
Pěnivé
moky

Druh 
sivena

Zde
Teplý vítr

Zvolna
Mys

Oliver

Hudební
skladba

Kód Nov.
Zélandu

Značka kan-
celářských

potřeb
Trafostanice

Síť
Předložka

Třetí část
tajenky

Bidlo Vědět zachráněn FISA; Lumet; malma;
mute; TT;

Správné řešení sudoku z čísla 10/2012

Správné řešení křížovky z čísla 10/2012: 
...být nenáviděn pro to, co jsi, než být milován pro to, co nejsi

Výherci soutěže z čísla 10/2012: Adam Vojtěch, 
Antonín Vorel, Monika Chovancová, Ivana Minaříková, Petra Jašková
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