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21 Téma
Vánoční tradice, zvyky

Milí čtenáři,
právě držíte v rukou poslední letošní
číslo Budějovického Samsona. Jelikož
nám již Vánoce netrpělivě klepou na
dveře a jistě před sebou máte všichni
ještě mnoho úkolů,  nebudu vás již zdr-
žovat od čtení. Ti, kdo nás čtou pravi-
delně, ví, co v Samsonu najdou, a ti
ostatní snad budou příjemně překvape-
ni. Neodpustím si jen upozornění na
stranu 21, která je věnována vánočním
zvykům a tradicím. Myslím si totiž, že
se z našich domovů vytrácí, což je ško-
da.  Chápu, že současné a tradiční čes -
ké Vánoce se v něčem musí lišit, přesto
proč některé hezké tradice a zvyky ne-
zachovat? Jenže v dnešní uspěchané
době nakupujeme v akci a místo kapra
si dáváme smažený kuřecí řízek. Přitom
zapomínáme, jak to mohlo být kdysi
krásné, a už si neužíváme tu dokonalou
poklidnou atmosféru svátečních dní…
Proč to nezkusit změnit právě letos?

Milí čtenáři, přeji vám nejen o Vánocích,
ale v celém příštím roce jen to dobré,
a pokud 21. 12. nenastane avizovaný
konec světa, těším se na vás u stránek
lednového čísla :-) 

Editorial
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Krajské město má další kulturní památ-
ku. Na konci listopadu se jí stal takzva-
ný koldům, tedy kolektivní dům, kde
v minulosti bylo například oblíbené ki-
no Vesmír nebo kavárna Perla. 

Českobudějovický „koldům“ byl vybu-
dován jako experiment v letech
1959–1964. Byl první celopanelovou
montovanou stavbou v jižních Čechách
a při jeho budování se tato technologie
ověřovala. Ministerstvo kultury kom-
plex tří budov, mezi které patří i kol-
dům na rohu Pražské třídy a Staro-
městské ulice, prohlásilo za památku

21. listopadu „Objekt představuje vý-
znamné dílo československé architek-
tury 60. let 20. století. Jako obytný
dům hotelového typu s restaurací, vy-
hlídkovou kavárnou a kinem byl posta-
ven v letech 1959–1964 a při jeho vzni-
ku byly použity ve své době nové
technologie výstavby,“ řekl Michal Bo-
sák z budějovického magistrátu. Kino
však v místě nepromítá již od roku
2003 a jeho prostory se změnily na tě-
locvičnu pro gymnasty. Již delší dobu
pak radnice hledá pro některá volná
místa v budově využití a nabízí zde
kancelářské prostory.

„KOLDŮM“
na Pražské třídě
je novou kulturní
památkou Budějovic

Částku 680 korun zaplatí pravděpodob-
ně každý občan Budějovic za svoz a li-
kvidaci odpadu v příštím roce. Uvedenou
sumu navrhne zastupitelům ke schválení
Rada města, ta už ji odhlasovala. Zvýše-
ní poplatku za svoz a likvidaci komunál-
ního odpadu chystá město poprvé od ro-
ku 2006. Dosud platili občané Budějovic
500 korun za rok.

Novela zákona, kterou obce uvítaly, aby
nemusely na odpad dále doplácet, umož-
ňuje navýšit zmíněných 500 korun až na
dvojnásobek. Nejvýše ale na úroveň sku-
tečných nákladů. V Českých Budějovicích
se v roce 2011 pohybovaly na úrovni 
859 korun na občana. Jenže je v tom i se-
parovaný odpad, pro který platí jiná pra-
vidla. Bez něj by zůstala suma 826 korun
na občana, což je o 326 korun více než
dnes. Tolik by město mohlo požadovat.

„Nárůst poplatkové povinnosti o celou
možnou částku jsme však na radě města
jednohlasně zamítli,“ říká náměstek pri-
mátora Miroslav Joch. „Zastupitelstvu
doporučíme navýšení poplatku o 180 ko-
run. Město by se tedy s občany o nákla-
dy podělilo,“ dodává Joch. Pokud to
schválí zastupitelé, bude se platit 
680 korun ročně. Objem komunálního
odpadu vyprodukovaného ve městě stá-
le stoupá. Zatímco v roce 2010 bylo tře-
ba zlikvidovat 31 224,9 tun odpadu, loni
to bylo už 32 543,6 tun. „Za jeho zpra-
cování radnice v roce 2011 zaplatila té-
měř osmdesát milionů korun,“ uvedl Mi-
chal Bosák z oddělení vnějších vztahů
magistrátu. 

Nově chce radnice v chystané vyhlášce
zpoplatnit cizince, kteří žijí ve městě,
a domy, kde není trvale nikdo hlášen.

Obyvatelé krajského města
si připlatí za svoz odpadu
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Vítězem 5. ročníku celostátního finále lo-
gické olympiády se stal student septimy
českobudějovického Gymnázia Jírovcova
Jiří Guth. Talentovaný Jihočech získal pr-
venství v nejstarší věkové kategorii C,
kterou připravuje Mensa ČR pro středo-
školáky.  Student, který má v oblibě
především fyziku a matematiku, s vítěz-
stvím mezi 64 finalisty v Míčovně Praž-
ského hradu nepočítal. Zatímco fyzikál-
ních a matematických olympiád se
zúčastnil již několikrát, logickou absolvo-

val teprve potřetí a do jejího celostátního
kola postoupil podruhé. „Když jsem při-
šel do Míčovny, potkal jsem tam asi 15 li-
dí, které znám z dřívějška a mám z nich
respekt. Třeba Martin Raszyk z Karviné
byl už ve druháku na mezinárodní fyzikál-
ní olympiádě, zatímco já skončil v celo-
státním kole 37,“ líčí úspěšný gymnazis-
ta. Při sedmihodinovém soutěžním
maratonu pak zjistil, že si s některými
úlohami vůbec neví rady. Uvědomoval
si, že právě za tyto těžké příklady může

ztratit až třetinu bodů. Ale na druhé stra-
ně už věděl z předchozích soutěží, že
podobně je na tom spousta jeho soupe-
řů. „Říkal jsem si, že bych rád obhájil
aspoň své 14. místo z loňska. A když
začali vyhlašovat pozice od 10. místa
nahoru a dostali se až ke druhému a já
tam pořád nebyl, myslel jsem, že jsem
dopadl ještě hůř než loni. Bylo to docela
napínavé,“ vzpomíná student, který si
prvenství v prestižní olympiádě nadělil
ke svým 18. narozeninám.

Student z Budějovic vyhrál
LOGICKOU OLYMPIÁDU.
Ve finále byl již podruhé

Osm let pravděpodobně stráví ve vězení
podnikatel Stanislav Snášel, který se do-
pustil úvěrového podvodu při stavbě bu-
dějovického Senior domu. Rozhodl
o tom Krajský soud v Táboře, rozsudek
zatím není pravomocný. 

Snášel si od banky půjčil 269 milionů ko-
run, nesplatil ovšem ani korunu. Podni-
katel proces považuje za konspiraci stát-
ního zastupitelství, politiků, podnikatelů
a médií, jejímž cílem je připravit ho o ma-
jetek. Rozsudek zatím není pravomocný.
„Celé to obvinění je smyšlené. Všechno
jsem vždycky zaplatil,“ uvedl ve své zá-
věrečné řeči Snášel. Jeho firma
L. a S. Tábor v současné době dluží sta-

vebním firmám, dodavatelům koupelen
nebo za leasingy luxusních aut více než
miliardu korun. Na své podnikání si půj-
čoval peníze a dluhy splácel dalšími
půjčkami. Problém nastal, když Snášel
při vyřizování úvěru na stavbu Senior do-
mu v Českých Budějovicích bance zata-
jil, že jeho firma ručí za několik dalších
jeho dluhů nebo jeho společností, v cel-
kové výši skoro 200 milionů korun. 

„O žádných dalších závazcích pana
Snášela jsme neměli informace. Takové
pohledávky mají vliv při rozhodování
o poskytnutí úvěru. Pokud bychom
o tom věděli, pravděpodobně by schvá-
len nebyl, případně by bylo čerpání za-

staveno,“ řekla Věra Kociánová z banky
NLB Factoring. Bance tak obviněný
podnikatel způsobil škodu ve výši něko-
lik desítek milionů korun. Úvěr 269 mili-
onů bude splacen z dražby Senior do-
mu. Jeho prodej se ovšem v prvních
kolech nepovedl.  Na leden je plánováno
další kolo, tentokrát s vyvolávací cenou
295 milionů korun. Podle znaleckého
odhadu je současná hodnota budovy
zhruba 236 milionů. 

Banka navíc požaduje kromě nesplace-
ného dluhu také úroky, které naskakova-
ly. „Takže škoda není 269 milionů, ale
přes 330 milionů korun,“ podotkl právník
banky Ivan Brambaški.

Podnikatel Snášel dostal
OSM LET VĚZENÍ,
jeho Senior dům se bude znovu dražit
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inzerce

Urychlit městskou hromadnou dopravu
z největšího budějovického sídliště Máj
v Českých Budějovicích na nádraží chtěla
budějovická radnice. Řešením měl být
speciální koridor. Při jeho přípravě se už
ale objevily první problémy. Stavba kori-
doru totiž vyžaduje změnu územního plá-
nu kolem křižovatky ulic Novohradská, Je-
ronýmova a Žižkovy třídy, kde mají

vzniknout nové zastávky hromadné do-
pravy. To by ale znamenalo, že se zde vý-
razně sníží počet parkovacích míst.
„Vzhledem k tomu, že je tam úřad a také
pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny,
je nutné, aby zůstal počet míst zachován,
protože obě místa navštěvuje velké množ-
ství lidí,“ upozornil náměstek primátora
Kamil Calta.  Změnu územního plánu na-

konec zastupitelé schválili, když náměst-
kyně Ivana Popelová zaručila, že veškerý
provoz bude dál veden po Žižkově třídě.
Koridor by měl fungovat od příštího podzi-
mu 2014 a vyjde na 28,3 milionu korun.
Město bude investovat především do sta-
vebních úprav komunikací a zastávek,
bezpečnějších přechodů pro chodce, vy-
bavení křižovatek a dopravního značení.
Náklady na první etapu koridoru budou či-
nit přibližně 7,4 milionu korun, druhá eta-
pa pak počítá ze strany města s částkou
13,1 milionu korun. Dopravní podnik čeká
největší investice do vybavení vozidel, aby
uměla předávat informace o své aktuální
jízdě a poloze všem řadičům křižovatek.
Do působnosti Dopravního podniku města
České Budějovice spadají také náklady na
vybavení zastávek MHD a zásahy do tro-
lejového vedení. První etapa představuje
náklady 5,4 milionu korun, ve druhé etapě
pak Dopravní podnik vydá přibližně 2,4
milionu korun.

Čeká nás dopravní revoluce,
nebo jen další komplikace?

Nová služba v po-
době nádobového
svozu bioodpadu se
osvědčila. „Jedná
se o pilotní projekt,
kdy bylo v části
Rožnova a v Če-
ském Vrbném roz-
místěno téměř dvě
stě nádob. Samotný
svoz začal fungovat
5. listopadu a nádo-
by jsou sváženy
pravidelně každé
pondělí. Tento pro-
jekt lidé jednoznač-
ně přivítali. Svědčí
o tom velké množ-
ství odevzdaného
biologického odpa-
du,“ poznamenal
náměstek primátora

Kamil Calta s tím, že v současné podobě bude svoz zachován
do konce letošního roku. Poté dojde k jeho vyhodnocení a bu-
de rozhodnuto o možném pokračování i v dalších lokalitách
Českých Budějovic.

Lidé vzorně
třídí bioodpad
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Nová školka pro 65 dětí vznikne v Čes -
kých Budějovicích. Místa pro předškolá-
ky ale stále chybí. V současné době je
v krajském městě v mateřinkách více než
tři tisíce míst, ani to však nestačí. Jen
v letošním roce neuspělo se svou žádos-
tí přibližně 400 rodičů. „Jedná se o ob-
jekt, kde dříve bývala prodejna zeleniny.
Chtěl bych, abychom se zrekonstruova-
nými prostory mohli počítat už od září
2013,“ uvedl náměstek českobudějovic-
kého primátora Petr Podhola. 

Projektová dokumentace na rekonstrukci
je podle náměstka již zpracovaná. Vede-
ní města odhaduje, že za úpravy objektu,
vybavení a herní prvky pro zahradu za-
platí 10,5 milionu korun. Náměstek Pod-

hola zároveň upozornil, že se pravděpo-
dobně jedná o poslední navýšení kapacit
mateřských škol, které zřizuje město. To
letos nechalo postavit modulovou školku
pro 50 dětí na sídlišti Máj, další před ča-
sem otevřelo ve Staroměstské ulici
a o něco dříve také v Rožnově. 

Pokud u školek hodlá město s navyšová-
ním míst končit, u jeslí chce naopak po-
kračovat. V současné době je v Budějo-
vicích k dispozici  85 míst. „Od 1. ledna
2013 to bude o dalších deset více v jes-
lích v ulici E. Pittera. Na tom samém mís-
tě pak od 1. dubna počítáme s tím, že
kapacita vzroste o dalších pět míst,“ vy-
počítal Podhola s tím, že provoz v jeslích
v ulici K. Štěcha na Máji se nezmění.

V Budějovicích vznikne nová školka.
Místa ale stále chybí

Světově proslulá firma, jejíž historie sahá
až do roku 1790, završila celoroční osla-
vy svého jubilea exkluzivním galaveče-
rem v Moskvě pro více než 700 hostů.
Akce nabídla opravdu slavnostní atmo-
sféru i spoustu zážitků. Vše odstartovala
velkolepá multimediální show.  Oslava
222letého výročí firmy Koh-i-noor Hardt-
muth však začala mnohem dříve. I v le-
tech ekonomické krize, která výrazně po-
stihla řadu evropských zemí, Rusko
představuje pro Koh-i-noor jeden z nej-
větších a také nejúspěšnějších export-
ních trhů. Proto se vedení české společ-
nosti rozhodlo na konci loňského roku
odměnit své ruské partnery atraktivní
soutěží. Do té se zapojily stovky obchod-
níků z celé Ruské federace. Nejlepší
z nich byli na konci roku odměněni nejen

pamětními diplomy, ale také hodnotnými
dárky.  Česká firma si také váží svých
věrných zákazníků, pro které byla vymyš-
lena tvůrčí soutěž „Kreslíme jedním ta-
hem“. Zde tvůrci soutěže chtěli navázat
na jednotnou komunikační linku celé
kampaně „Jedním tahem čtyřmi století-
mi“. Cílem soutěže, do které se mohl za-
pojit každý občan Ruska a která neměla
žádná věková omezení, bylo vytvořit ob-
raz jedním tahem štětce či pastelky. Ač-
koliv šlo o poměrně náročnou soutěž,
zúčastnily se jí stovky soutěžících z celé-
ho Ruska. Mezi soutěžícími dokonce ne-
chyběli autoři z Dálného východu. Vítěz
soutěže vyhrál luxusní zájezd pro čtyři
osoby do Spojených arabských emirátů,
další desítky autorů nejlepších kreseb se
mohli těšit na notebooky, tablety, multi-

mediální přehrávače či špičkové umělec-
ké výrobky firmy Koh-i-noor. Vyvrchole-
ním celoroční kampaně byl slavnostní ga-
lavečer v Moskvě. „Firma s bohatou
historií a světovým renomé si zaslouží
mnohem víc než obyčejnou zábavu a bo-
hatý banket. Chtěli jsme, aby si naši hos-
té odnesli i jedinečný a nezapomenutelný
zážitek spojený se značkou Koh-i-noor
Hardtmuth. Rozhodli jsme se proto spojit
poutavou historii firmy s moderními mul-
timediálními technologiemi a špičkovými
umělci. Vznikl tak nápad na multimediální
show Jedním tahem čtyřmi stoletími, kte-
rá ojedinělou formou odvypráví příběh
naší značky,“ řekla manažerka exportu
české firmy Zdeňka Žánová. Banketu se
zúčastnili hosté nejen z Ruska, ale také
z České republiky, USA, Spojených arab-
ských emirátů či Itálie. Na akci nechyběl
český velvyslanec v Moskvě Petr Kolář,
hejtman Jihočeského kraje, kde má firma
hlavní sídlo, či zástupci partnerských rus -
kých firem. Nejváženějším hostem byl še-
jk Sultan bin Ahmed Al Quassimi ze Spo-
jených arabských emirátů. Člen
vládnoucí rodiny v emirátu Sharjah je zá-
roveň předsedou vládní organizace Shar-
jah Media Centre, která byla generálním
partnerem tvůrčí soutěže. 

Koh-i-noor Hardtmuth: 
Jedním tahem čtyřmi stoletími
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Jaderná elektrárna Temelín dosahuje vy-
nikajících výsledků. Na začátku prosince
Temelín překonal dosud nejvyšší roční
výrobu 13,913 miliard kWh elektřiny
z loňského roku. Nyní vyrobily oba bloky
13,953 miliard kWh. Od zahájení provozu
v prosinci 2000 vyrobil Temelín dohroma-
dy 133,7 miliard kWh elektřiny. „Pro do-
sažení dobrých výrobních výsledků bylo
vedle plynulého a bezpečného provozu
důležité dodržení délky odstávek pro vý-
měnu paliva v reaktoru, které jsme zvlád-
li v součtu za 95 dní, tedy o šest dní dří-
ve, než jsme plánovali,“ uvedl Miloš
Štěpanovský, ředitel JE Temelín.

Rekordní množství elektřiny by stačilo
téměř 3,5 roku pokrývat spotřebu celých
jižních Čech nebo 12 let zásobovat
všechny jihočeské domácnosti. Dosa-
vadní roční výrobní rekord překonala
elektrárna 28 dní před koncem roku
2012. Má také dobře nakročeno k výrobě
15 miliard kWh. „Tento cíl jsme si dali

před pěti lety v rámci projektu Bezpečně
15 TERA. Díky dobrému provozu od za-
čátku roku a zkrácením obou odstávek
se nám podařilo vytvořit několikadenní
rezervu. Teď už záleží na provozu v po-
sledním měsíci roku,“ řekl Vladimír Hla-
vinka, člen představenstva a ředitel divi-
ze Výroba ČEZ.

I přes dobré výrobní výsledky zůstává
největší prioritou pro vedení Temelína
bezpečnost provozu. „Naším cílem je být
mezi čtvrtinou nejlépe provozovaných
elektráren světa. Do této elitní společ-
nosti jsme se již dostali. Nyní se chceme
mezi jadernou elitou dlouhodobě usa-
dit,“ doplnil ředitel elektrárny Temelín Mi-
loš Štěpanovský.

Bezpečnost elektrárny Temelín nedávno
potvrdilo 12 odborníků, kteří byli na jiho-
českou elektrárnu vysláni Mezinárodní
agenturou pro atomovou energii a Teme-
lín prověřovali tři týdny.

Hrady a zámky nezahálí ani v zimě. Na-
příklad zámek Hluboká již pátým rokem
nabízí zimní prohlídky. Návštěvníci mo-
hou zavítat do devíti pokojů soukromých
apartmá posledních čtyř generací majite-
lů hlubockého panství – Schwarzenber-
gů. Trasa vede z Hamiltonova salonu
kněžny Terezie přes  Kuřácký salon do
Tereziiny Malé jídelny, dále pokračuje Lo-
veckou jídelnou a Přípravnou do Malé jí-
delny Dr. Adolfa a vrcholí v jeho třech
dalších místnostech – Pracovně, Obýva-
cím pokoji a končí v Ložnici. Bohatá vý-
zdoba místností představuje kolekci lo-
veckých zbraní, trofejí, ale též porcelánu,
grafických listů nebo tapisérií. Raritou je
i splachovací toaleta z počátku 20. stole-
tí. Poslední majitel, Dr. Adolf Schwarzen-
berg, obýval své pokoje až do roku
1939, kdy emigroval se svou manželkou
Hildou před nacisty do zámoří. Pokoje
jsou v zimě temperovány. Na Hlubokou
můžete vyrazit od 2. ledna 2013, otevře-
no je denně kromě pondělí od 10 do 16

hodin, kdy vychází poslední prohlídka.
Zajímavý program nabízí také Český
Krumlov. Od ledna 2011 je v prostorách
nejstarší dochované části krumlovské re-
zidence, v tzv. Hrádku s věží na II. zá-
meckém nádvoří, otevřen ojedinělý typ
muzea, které funguje celoročně. Expozi-
ce Hradního muzea má, na rozdíl od
standardních muzeí, charakter historické
muzejní instalace 19. století. Interiéry
jsou vybaveny historickými svítidly, zres-
taurovanými kachlovými kamny a repli-
kami starých muzejních vitrín. Součástí
expozice je byt a kancelář ředitele
schwarzenberského panství z 19. století,
zbrojnice, mincovna, klenotnice s ojedi-
nělými církevními památkami, kinemato-
graf promítající schwarzenberské filmy či
rozměrný model hradu zachycující jeho
podobu v polovině 16. století. Příjemnou
atmosféru dokresluje kavárna. Vyrazit
sem můžete hned po vánočních svát-
cích, otevřeno je od úterý do neděle 
od 9 do 16 hodin. 

Kam na výlety 
v okolí Českých Budějovic

Temelín vyrobil 
rekordní množství elektřiny
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Tento měsíc uplynulo již dvacet let od
chvíle, kdy bylo historické centrum Če s -
kého Krumlova zapsáno na Seznam svě-
tového dědictví UNESCO. Stalo se tak
čtvrtého prosince 1992 v americkém
Santa Fe. Český Krumlov se za tu dobu
změnil, a to jistě k lepšímu. Historické
město na řece Vltavě je dnes vyhledáva-
nou turistickou atrakcí. 

Středověké centrum Českého Krumlova
tvoří s řekou a areálem hradu a zámku je-
dinečný soubor městské zástavby, v němž
se zachovaly barokní, renesanční a gotic-
ké domy. Unikátní charakter města za-
chránilo období socialismu a železné opo-
ny. Český Krumlov se totiž díky své
poloze v blízkosti uzavřených hranic ocitl
na periferii zájmu, takže v centru nevyrost-
ly žádné obchodní domy nebo nákupní
zóny. Město se sice nerozvíjelo, ale domy
si uchovaly onu autentičnost, která rozho-
dovala při zápisu na seznam památek.

Právě označení UNESCO má velký vliv
na návštěvnost města. Podle výsledků
průzkumu agentury STEM/MARK z roku
2009 kvůli němu přijíždějí téměř dvě tře-

tiny turistů. Hlavními taháky města jsou
architektura a památky. „Návštěvnost
 města je odhadována na jeden milion
osob ročně,“ říká Eliška Koričarová
z Českokrumlovského rozvojového fon-
du. Z toho je zhruba 540 000 cizinců
a 460 000 tuzemských turistů. Mezi
UNESCEM a Českým Krumlovem se již
léta táhne nepříjemný spor týkající se
otáčivého hlediště�v zámecké zahradě.
Už v červnu 2011 Výbor UNESCO
uvedl, že lituje, že smluvní stát nere-
spektoval harmonogram pro odstranění
otáčivého hlediště, a důrazně jej vyzývá,
aby urychlil proces odstranění otáčivé-
ho hlediště a rehabilitoval zasaženou
plochu zámecké zahrady. V opačném
případě se může Krumlov dostat na tak-
zvaný seznam ohrožených památek, ne-
bo být dokonce vyškrtnut ze Seznamu
UNESCO.

K uvedeným krokům se totiž Česká re-
publika zavázala už v lednu roku 2007
dopisem ministryně kultury Heleny Třeš-
tíkové. Mimo jiné měl být od té doby
nalezen i náhradní prostor pro otáčivé
hlediště. 

Český Krumlov slaví
20. narozeniny v UNESCO 

Novou školku pro 15 dětí bude mít
v květnu obec Hlincová Hora u Českých
Budějovic. V nově vzniklé budově bude
mít zázemí také sportovní klub, veřejná
knihovna, obec zde zřídí i místnost pro
spolkovou činnost a kancelář obecního
úřadu. Nové zařízení by mělo začít fun-
govat v květnu, mateřská škola přijme
první děti v září.  O místa v mateřince je
již nyní velký zájem. „Máme 400 obyva-
tel, a dosud museli rodiče vozit děti do
Rudolfova, Českých Budějovic nebo Tře-
boně,“ vysvětlil starosta Karel Fousek. 

Místní novinku jednoznačně vítají. „Jsem
za to moc rád, protože jsme letos v žád-
ném jiném městě neuspěli se žádostí

o školku pro naši dceru. To je velký
problém, protože jí teď kvůli tomu chybí
kamarádi a sociální kontakt,“ řekl už při
zahájení stavby Jan Verboon.

Dům vzniká na dosud volném pozemku
ve staré části Hlincové Hory. To je podle
spolumajitele stavební firmy Václava Ří-
hy jednodušší než předělávat jiný objekt.
„Máme projekt a víme, co nás čeká,
kdežto při přestavbách hrozí, že narazíte
na něco nepředvídatelného,“ vysvětlil.

Celkové náklady jsou asi 10 milionů ko-
run, 85 procent pokryje dotace ze Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu,
zbytek doplatí obec z vlastních zdrojů.

HLINCOVÁ HORA
bude mít novou školku
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AKCE

Výtěžek z celého večera půjde na konto
píseckého občanského sdružení Švagr,
které pomáhá dětem z dětských domo-
vů. „Sdružení přišlo o dotace, které zí-
skávalo ze sbírky Pomozte dětem, a tak
bychom jim tímto způsobem chtěli po-
moci,“ vysvětlují organizátoři. Peníze,
které se díky akci vyberou, použije sdru-
žení Švagr na organizaci výletů pro děti
z dětských domovů.  

Myšlenka na pořádání soutěže krásy
vzešla přímo od studentů. Projekt vznikl
během předmětu Logistika. Studenti
oboru Ekonomika a řízení podniku zde

měli v praxi předvést své organizační
schopnosti při přípravě jakékoli dobro-
činné akce. A protože univerzitě soutěž
tohoto typu chyběla, pustili se nadšeně
do příprav, ačkoli na ně měli pouze dva
měsíce. „Času na propagaci akce jsme
měli opravdu málo, ale na škole visely
plakáty s pozvánkou a využívali jsme ta-
ké sociální síť facebook,“ říká Hrabáčo-
vá. „Přesto se sešel dostatečný počet
přihlášených dívek a bylo z čeho vybí-
rat,“ dodává. Kreativitu studentů uvítali
také představitelé univerzity, a soutěž se
tak koná pod záštitou děkana Ekonomic-
ké fakulty Ladislav Rolinek a rektora Ji-

hočeské univerzity Libora Grubhoffera.
Volbu univerzitní královny krásy podpoři-
lo také město České Budějovice. 

Finálová desítka se divákům i porotě
představí 8. ledna v ArtIgy. Celý večer se
ponese v duchu Jamese Bonda. Fina-
listky se v úvodní choreografii představí
ve „studentském“ oblečení, a diváci se
tak v chladném počasí budou moci za-
hřát při pohledu na jejich půvaby v kra-
ťasech a tílkách. Druhou disciplínou bu-
dou společenské šaty z kolekcí dvou
známých budějovických návrhářů Moni-
ky Zahradníkové a Lukáše Bartoně. Ne-
bude chybět také disciplína nazvaná
Otázky a odpovědi, která prověří poho-
tovost dívek. Zlatým hřebem každé sou-
těže krásy je pak promenáda v plav-
kách. Diváci mohou být klidní, nebude
chybět ani na Miss Jihočeské univerzity.
Během finálového večera se návštěvníci
mohou těšit na vystoupení pool dance,
koncert budějovické kapely a další zpe-
stření, která zatím organizátoři tají. Pů-
vab finalistek ohodnotí porota složená
ze zástupců univerzity, sdružení Švagr,
představitelů města a známých budějo-
vických tváří. Porota vybere vítěznou
trojici dívek, svou Miss Sympatie zvolí
také diváci v sále. Na vítězky čekají zají-
mavé ceny, poukázky na limuzínu, se-
gweaye a další věcné ceny.     

Pokud se chcete účastnit volby historic-
ky první královny krásy Jihočeské univer-
zity, zajistěte si včas lístky. V předprodeji
v ArtIgy nebo na facebooku jsou k dis-
pozici za 100 korun.

Jihočeská univerzita
bude poprvé volit
svou Miss
Příjemný vzhled, šarm, inteligence a láska k filmům Ja-
mese Bonda. Takové jsou požadavky na královnu krásy,
která již brzy bude symbolicky vládnout Jihočeské uni-
verzitě. Premiérový první ročník soutěže se bude konat
v prostorách ArtIgy 8. ledna. „Volba královny krásy star-
tuje v 19 hodin a všichni studenti i příznivci krásných dí-
vek jsou na ni srdečně zváni,“ říká členka organizačního
týmu Veronika Hrabáčová. 
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INZERCE

„O víkendu 16.–18. listopadu jsem společ-
ně se svými přáteli zavítala do Čes kých
Budějovic. Přijeli jsme na shromáždění
s holandským evangelistou Janem Zijl-
strou, které pořádalo Křesťanské centrum
České Budějovice. To, čeho jsme byli
svědky, vysoce předčilo naše očekávání.
Že se děje něco mimořádného, bylo vidět
i na nebývale vysoké návštěvnosti – každý
večer přišlo více než dvě stě lidí. Po úvodu,
ve kterém zazněly příběhy lidí, kteří uzdra-
vení již prožili, vysvětloval pan Zijlstra prin-
cipy, jak přijmout uzdravení od Boha a jak
si ho udržet. Pak se již modlil za všechny,
kteří měli nějaké zdravotní problémy. A děly
se věci – např. několik lidí s velmi špatným
sluchem či dokonce hluchotou opět začalo
slyšet, nebo paní, která od smrti svého sy-
na dva roky nespala, následující večer vy-
právěla, jak prospala celou noc i celé do-
poledne. Všude byla patrná radost a bylo
vidět, že dochází ke změnám v lidských ži-
votech.“ (Eva Rybárová, Plzeň) 

Podobnými slovy reagovala i další
účastnice: „Na takovém setkání jsem
nebyla poprvé, a tak jsem byla velmi na -
pnutá, co se bude dít. A dělo se oprav-
du hodně – asi daleko víc, než jsem če-
kala. Mnoho lidí již na místě potvrdilo
zlepšení zdravotního stavu a odcházeli
s prožitkem, že se jich opravdu dotkl
Bůh. Myslím si, že České Budějovice
teď zažívají zvláštní a důležité období.
Do tohoto města přišlo jasné biblické
poselství o Ježíši Kristu, který zachraňu-
je a uzdravuje. Mnozí to prožili na vlastní
kůži a teď se každý týden vracejí, aby
to, co objevili, už nikdy neztratili.“ (Mag-
da Humlová, Příbram)

Bohoslužby 
s modlitbami za nemocné
Důležité je, že listopadovými shromáž-
děními to neskončilo, ba naopak. Od té
doby se lidé, kteří tam prožili uzdravení,
zlepšení zdravotního stavu či je jinak

biblické poselství zasáhlo, schází kaž-
dou neděli v 16 hodin v Riegrově 51.
Každé toto setkání je otevřené veřejnos-
ti a i zde se pokračuje v kázání dobré
zprávy o Bohu a v modlitbách za ne-
mocné. „Jsme rádi, že po této mimo-
řádné akci, která pomohla mnoha lidem,
můžeme v podobných setkáních pokra-
čovat. Kromě pravidelných nedělních
bohoslužeb v Riegrovce vás zejména
chceme pozvat na sváteční shromáždě-
ní v neděli 30. prosince od 16 hodin,“ ří-
ká Mgr. Jan Folbrecht z Křesťanského
centra České Budějovice. Nemusíme
čekat až na Nový rok a dávat si před-
sevzetí, která stejně obvykle neplníme.
O novém životě a novém začátku, který
může nastat ihned, bude poslední ne-
děli v roce mluvit pastor Petr Fiřt z Pří-
brami. Přijďte a vezměte s sebou něko-
ho, kdo potřebuje uzdravení, novou
naději a znovu začít. (Další informace na
tel. 777 154 415.)

Léčení nemocných
předčilo naše očekávání

inzerce
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AKTUALITA

Před třinácti měsíci se na veřejnost do-
staly první informace o úniku azbestu
v základních školách na českobudějo-
vickém sídlišti Máj. O zvýšených hodno-
tách minerálních vláken, které se objevi-
ly v jedné třídě a na chodbách škol,
údajně věděli úředníci magistrátu už od
července. Nebezpečná vlákna se uvolni-
la do vzduchu při výměně oken a od-
straňování tzv. boletických panelů bě-
hem rekonstrukce základních škol. Od
října o výsledcích měření věděli také
pracovníci krajské hygienické stanice.
25. listopadu pak radnice areál máj-
ských škol uzavřela a tisícovka dětí až
do poloviny března dojížděla do náhrad-
ních škol v krajském městě. 

„Azbestová aféra“ vyšla město přibližně
na 20 milionů. Radnice dosud vyplatila
zhruba 15,6 milionu korun za sanační
práce, 2,5 milionu korun za stavební do-
zor, 700 tisíc korun za dopravu a stravné
žáků a pedagogů v jiných školách
a 2,6 milionu korun poskytla jako kom-

penzaci pro školy. Peníze, které šly
z městské kasy, radní původně chtěli vy-
máhat po viníkovi. Ani po roce však ni-
kdo nebyl potrestán. Budějovická radni-
ce v těchto dnech čeká na vyjádření
právníků, nejpozději do konce roku má
být jasné, zda se město bude o peníze
soudit.

Podle auditu chybovalo 
více složek
Nezávislý audit vypracovala pro město
firma Forest Bohemia. Analýza ale jedno-
značně na viníka neukázala. Vyšlo ale
najevo, že při odstraňování azbestové
zátěže ve dvou velkých školních budo-
vách subdodavatelská firma porušila
předpisy. Chybu však udělalo i město
špatným výběrem vítěze zakázky. Ne-
kvalitní práci podle zprávy odvedl i koor-
dinátor bezpečnosti práce na stavbě
a také krajská hygienická stanice. Už sa-
motný návrh postupu na odstranění az-
bestových desek, který subdodavatelská
sanační firma předložila krajské hygi-

enické stanici, má podle analýzy značné
odborné nedostatky. „Návrh neměl být
KHS vůbec akceptován. Měl být firmě

Uplynul rok
od „azbestové aféry“ na Máji.
Viník stále není znám
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inzerce

DŘEZY A BATERIE
Jednička v oblasti 
vestavných kuchyní

vrácen k přepracování,“ stojí v expertize. 
Také odstraňování takzvaných boletic-
kých panelů se neuskutečnilo v souladu
s navrženým technologickým postupem.
Při práci s nebezpečným azbestovým
materiálem se firma dopustila podle au-
ditu řady chyb. Například nezajistila her-
metické uzavření prostoru uvnitř budovy
tak, aby azbestovým prachem nebyl
kontaminován vnitřek budovy při likvida-
ci azbestových materiálů.

Společnost OHL ŽS má
vlastní posudek. Vinu odmítá
Případný soudní spor by tak město vedlo
se společností OHL ŽS, která byla doda-
vatelem při rekonstrukci májských škol.
Samotné uvolnění azbestových vláken
mohla zavinit společnost Mapoz Zliv. Ta
loni podle expertizy magistrátu neodbor-
ně postupovala při odstraňování boletic-
kých panelů, které zdraví škodlivá vlákna
obsahují.

Radnice se nejdříve pokoušela do-
hodnout se společností OHL ŽS mi-
mosoudně. Firma ale jakékoli pochy-
bení s odvoláním na vlastní odborný
posudek odmítla. „Naše společnost si
není vědoma pochybení, z tohoto dů-

vodu se nepřiklání k dohodě o mimo-
soudním vyrovnání,“ uvedla mluvčí fir-
my Taťjana Pelíšková. Vycházet tak
lze stále pouze ze zveřejněných ex-
pertiz, které ukazují především na
zmíněný nesprávný postup při odstra-
ňování panelů, na což však mohl už
na začátku důrazně upozornit staveb-
ní dozor, případně další kontrolní or-
gány.  To se nestalo, a dodnes tak na
sebe nikdo nevzal osobní odpověd-
nost. Radnice v tomto ohledu čeká na
výsledky policejního vyšetřování a do
případu nyní nechce zasahovat.

Rodiče žáků podali 
trestní oznámení
Na situaci reagovali také rodiče žáků z máj-
ských škol. Sdružení rodičů dětí z česko-
budějovické Základní školy Máj I podalo
v lednu na policii trestní oznámení na ne-
známého pachatele, které by mělo po-
moci odhalit viníka toho, že se v objek-
tech škol objevilo nadlimitní množství
zdraví škodlivého azbestu. „Jde nám
o to, aby se celá věc skutečně poctivě
vyšetřila, a pokud policie najde viníka ne-
bo viníky, tak aby za to případně nesli
zodpovědnost,“ objasnil zástupce rodičů
ZŠ Máj I Radovan Pekárek.
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KULTURA

Ááách, Československý filmový plakát
1959–1989, tak se jmenuje nová výstava
Pavla Rajčana ve Wortnerově domě. Jak
už z názvu vyplývá, návštěvníci zde uvidí
plakáty nejtalentovanějších tvůrců té doby.
Expozici můžete navštívit až do 3. února
příštího roku. Výstava obsahuje celkem
100 plakátů od 23 umělců. Mezi jinými se
ve Wortnerově domě objeví díla takových
tvůrců jako Jiří Balcar, Milan Grygar, Karel
Teissig, Zdeněk Ziegler nebo Karel Vaca.
Při návštěvě galerie se návštěvníci vrátí
zpět do doby, kdy plakáty zdobily ulice
a vytrhávaly je z jejich každodenní šedi.
Expozice představí plakáty k filmům Psy-
cho, Něžná, Sladký život, Markéta Lazaro-
vá, Obchod na korze, Žert nebo třeba
Flash Dance. Všechny plakáty jsou pů-
vodní z doby jejich vytištění. „Tato kolekce
patří kvalitativně k nejprestižnějším expo-
zicím. Poukazuje na jeden specifický rys
užité tvorby. Výtvarníci, kteří se zabývali
touto tvorbou, nemuseli na plakátech zná-
zorňovat podoby hlavních hrdinů filmu.
Naopak v plné míře zde uplatňovali svůj
osobitý výtvarný projev, do kterého se ve
velké míře promítaly umělecké směry teh-
dejší doby, například lettrismus, pop-art
nebo třeba informel,“ komentoval výstavu
její kurátor Vlastimil Tetiva.

Koncerty, plesy i divadelní představení.
Tak bude vypadat leden v českobudějo-
vickém DK Metropol. 5. ledna zde pleso-
vou sezonu zahájí Velký mediální ples.
K tanci a poslechu budou od 20 hodin
hrát Rozhlasový swingový orchestr a Big
Band METROKLUB. Hosté se mohou tě-
šit na semifinalisty soutěže Česko Slo-
vensko má talent, Rockové kočky, The
Apples, módní přehlídku a videodiskoté-
ku s písničkami na přání.  17. ledna mů-
žete od 19 hodin v Metropolu zhlédnout
hru J. C. Islerta Jo, není to jednoduché.
Ve ztřeštěné komedii plné zvratů a pře-
kvapení se představí Jiří Langmajer, Adé-
la Gondíková a další herci Divadla Pala-
ce. Příznivci Partičky by si měli
v kalendáři poznamenat datum 21. ledna.
Čtveřice Igor Chmela, Ondřej Sokol
a známá dvojice Richard Genzer a Michal
Suchánek mají v Budějovicích dokonce
dvě vystoupení – od 17.30 a od 20 hodin.  

Když ještě byl filmový plakát 
OPRAVDOVÝM UMĚNÍM

Leden bude v DK Metropol nabitý
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Velká mikulášská nadílka se konala 
5. prosince v odpoledních hodinách na
Lannovce v rámci projektu  Lannova Fas-
hion Street. Záměrem pořadatelské
agentury je totiž oživit hlavní pěší zónu
Českých Budějovic. A na Mikuláše jak ji-
nak než velkou nadílkou, kde nesmí chy-
bět Mikuláš, Andělka a parta hodných
čertů. Do této akce se zapojili nejen sami
organizátoři akce, ale aktivní  byli přede-
vším rodiče, kteří si pro své děti objednali
u Mikuláše  audienci, připravili si nadílku
a Andělku instruovali o všech dobrých
skutcích, ale i drobných prohřešcích
svých ratolestí. Děti pak žasly, když si je
Mikuláš s Andělkou vyvolali k sobě na
vyvýšené  pódium, které bylo za tímto
účelem na Lannovce připravené. Každé
dítko  si však po rozmluvě s Mikulášem
svou nadílku zasloužilo za hezkou bás-
ničku či písničku. Ochuzeny nezůstaly ani
děti, které nadílku u Mikuláše neměly
objednanou, pro ty byly připravené plné
tři velké koše  sladkostí a hodné čertice
už se postaraly, aby žádné z dětí nezů-
stalo bez sladkého nadělení. 

Poslové
z nebe i pekla
navštívili Lannovku

Oidipús prchl, aby naplnil svůj osud. Po-
kud se chcete dozvědět více, vyrazte
v lednu do Jihočeského divadla.  Čino-
herní soubor Jihočeského divadla se
v těchto dnech připravuje na premiéru
snad nejslavnější antické tragédie Oidip-
ús, která je naplánovaná na 25. ledna.

„O Oidipovi můžeme říci, že se jedná
o ukázkovou tragédii. V první rovině na-
cházíme dramatický příběh jednoho člo-
věka, ve druhé rovině příběh celé spo-
lečnosti. Otázkou je, co udělat, aby
společnost fungovala. Třetí rovinu prolíná
duchovno, tedy otázka, co je smyslem
našeho bytí,“ říká režisér Martin Glaser.

„V historii Jihočeského divadla se Oidi -
pús objevuje na jevišti poprvé a teprve
jako třetí antická tragédie po Antigoně
a Ifigenii v Aulidě. Rok jsme pracovali na
tom, abychom našli takové scénické ře-

šení, které bude odpovídat vnímání
a zkušenosti moderního člověka žijícího
ve 21. století. Pieta nemá smysl, protože
vede pouze do divadelního muzea. Hle-
dali jsme způsob, jak diváky přesvědčit
o tom, že příběh napsaný před dvěma
a půl tisíci lety se jich může nesmírně in-
tenzivně týkat,“ dodává režisér. V hlav-
ních rolích se představí Jan Huška jako
Oidipús a Věra Hlaváčková jako Iokasté.
Spolu s nimi budou hrát Bibiana Šimo-
nová, Petr Šporcl, Ondřej Volejník a Pa-
vel Oubram.

Jak již bylo uvedeno, režie Oidipa se
zhostil umělecký šéf činohry Martin Gla-
ser. Dramaturgie se ujala Olga Šubrtová,
scénu a kostýmy navrhl Nikola Tempír,
filmové dotáčky zpracuje Tomáš Luňák.
O světelný design se postará Martin
Špetlík a pohybovou spolupráci má na
starost Naďa Kabelová. 

Činohra Jihočeského divadla
NASTUDOVALA OIDIPA
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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. 
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Amatérské a studentské 
filmy si ve dnech 23. a 24.
listopadu podmanily České
Budějovice. Téměř dvě stě
padesát diváků vidělo 
to nejlepší z české nezávis-
lé filmové tvorby. Na závě-
rečný Galavečer dorazilo
celkem 20 autorů a při 
odjezdu se téměř všichni
shodovali na jednom: 
„V Českých Budějovicích
by chtěl žít každý.“

Vše odstartovalo dopoledním promítá-
ním pro střední školy, kdy stovka studen-
tů Gymnázia Jírovcova zhlédla výběr to-
ho nejzajímavějšího z loňského ročníku.
„Na studentech bylo vidět, že se jim fil-
my líbí a zároveň v nich probouzejí otáz-
ky a myšlenky k diskuzi,“ komentoval
pásmo pro studenty ředitel festivalu Mi-

lan Pleva. Večer pak plátno ovládlo se-
dm z třinácti nominovaných filmů. Nej-
častějším žánrem bylo drama, divácky
poměrně těžké téma. „V sále byla velmi
příjemná atmosféra. Plátno přes celé pó-
dium, perfektní zvuk, výzdoba sálu od
dětí z Centra Bazalka a mnoho dalších
věcí napomohlo k celkové pozitivní nála-
dě,“ říká Milan Pleva. Pátek uzavřel kon-
cert vynikající kapely Madfinger.

Sobotu odstartovala filmová snídaně.
Den se dále nesl v duchu příprav na Ga-
lavečer vítězů. „Chtěli jsme, aby se autoři
mohli cítit jako opravdové filmové hvěz-
dy. Proto jsme pro ně připravili ubytování
ve čtyřhvězdičkovém hotelu Clarion Con-
gress Hotel, uvítací balíčky, večerní raut,
after párty a hotelovou snídani,“ předsta-
vila servis pro autory festivalová Guest
koordinátorka Petra Bláhová.

Závěrečný Galavečer měl bohatý pro-
gram. Zazněly slavné filmové melodie –
Růžový panter, Tenkrát na Západě nebo
Piráti z Karibiku. „Podle diváckého ohla-
su bylo hudebním vrcholem celého ve-
čera vystoupení Markéty Kazdové, která
s klavírním doprovodem zahrála na
housle ústřední melodii z filmu Schindle-
rův seznam. Sál téměř nedýchal úža-
sem,“ domnívá se ředitel festivalu.

Vrcholem Galavečera bylo vyhlášení vítě-
zů. V kategorii produkce zvítězil film Po-
nurá neděle autora Mikoláše Orlického,
Černou věž za nejlepší herecké výkony si
odnesl osobně představitel hlavní role ve
filmu Gloom Jakub Kadera. Nejlepším
malým filmem se stalo drama Lucidní
sen od Stanislava Adama, v kategorii
velký film zvítězilo odvážné dílo Jana Ha-
luzy s názvem Dobytí vrabčího hnízda.
V kategorii scénář a nejlepší studentský

film zvítězil Robert Hloz s filmem Mlýn.
Poslední, sedmé ocenění, o kterém roz-
hodovali během promítacích pásem di-
váci, převzal Matěj Balcar za film Mar-
nost nade vše. 

Na pódiu se objevila také ředitelka Cen-
tra Bazalka Vanda Polívková, která si od-
nesla symbolický šek na kompletní výtě-
žek ze vstupného. 

„Všechna pásma se nám vyprodat ne-
podařilo, ale myslím si, že jsme na
správné cestě, abychom mohli za rok ří-
ci, že do třetice všeho dobrého se to po-
vedlo. Přišlo dost lidí, takže jsme šťast-
ní, že děti z Centra Bazalka obdrží
nezanedbatelný finanční obnos, jehož
celkovou výši právě zjišťujeme. Stěžejní
pro nás je, že divákům se filmy líbily, uži-
li si atmosféru festivalu a ihned nám dá-
vali zpětnou vazbu, že se za rok těší
opět na viděnou. Musím říct, že jejich
kladné ohlasy společně s neuvěřitelným
nadšením autorů mě nabilo pozitivní
energií na celý další rok,“ bilancoval na
závěr ředitel festivalu.

Festival ČERNÁ VĚŽ 
má za sebou úspěšný druhý ročník
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Hodnocení podzimní 
části sezony
Podzim jsme skončili na patnáctém
sestupovém místě, což je samozřejmě
nelichotivé. Když se podívám na čísla,
tak máme čtyři vyhraná utkání, tři re-
mízy a devět porážek. Skóre 15:23 ta-
ké o mnohém vypovídá. Samozřejmě
se nechci ani nemohu věnovat tomu
celému podzimu, protože do klubu
jsem přišel až po šestém kole. Po
mém příchodu jsme odehráli deset zá-
pasů s bilancí tří výher, tří remíz a čtyř
porážek s vyrovnaným skóre 9:9.
V těch deseti zápasech jsme ale hráli
šest zápasů doma, a to je pro nás tro-
chu nevýhodné a dvanáct získaných
bodů je málo. Naším cílem bylo nebýt
na sestupových příčkách, a to se nám
nepovedlo.

Změny v kádru 
po příchodu k týmu
Po mém příchodu k týmu jsme změnili
herní styl. Začali jsme hrát v rozestavení
4–4–2. Důvodem bylo to, že jsme měli
v týmu Řezníčka, Markoviče a následně
i Táborského. To jsou hráči, které vidím
jako trojici velice silných útočníků. Bylo
mi líto, aby dva z nich seděli na lavičce.
Vedle těchto změn jsme do A-týmu zpět
přeřadili Linharta a Benáta, do základní
sestavy se vrátili také Machovec a Hon-
za Riegel. Během těch deseti kol se vy-
krystalizovala sestava, která dostávala
největší prostor.

O výsledcích týmu
Odehráli jsme slušné a dobré zápasy.
Měli jsme tam i dobré série, kdy se nám
podařilo bodovat. Přesto ale v celé reka-
pitulaci musím znovu opakovat, že jsme
na domácím hřišti měli uhrát více bodů.
Remízy s Duklou, se Slováckem a prohra
s Boleslaví jsou pro nás jednoznačně
ztráty. Tam jsme měli těch bodů uhrát ví-
ce. Co se týká ostatních zápasů, tak nej-
více nás musí mrzet asi prohra v Jihlavě.
Tam jsme cítili, že máme šanci uspět.
Prohráli jsme dvě minuty před koncem
a to nás samozřejmě hodně mrzí. Pak
poslední zápas s Boleslaví byl pro nás
hodně smolný, a to především po hráč-
ské stránce. Nastoupit nemohli útočníci
Řezníček s Táborským a kvůli nemocem
a zraněním se nám rozpadla i záloha.

O standardních situacích
Nejvíce mě mrzí situace, které jsou nejjed-
nodušším způsobem řešitelné, a to jsou
standardní situace. Tam já vidím tu bodo-
vou ztrátu ještě výraznější, protože my
jsme v podstatě na základě standardních
situací přišli reálně o pět bodů. Hned
v prvním zápase Dukla vyrovnávala ze
standardní situace, tam jsme přišli o výhru.
Remízový bod jsme ztratili také v Jablonci,
kdy se po standardce kopala penalta. Do-
ma jsme prohráli s Plzní a Mladou Bolesla-
ví a v obou zápasech jsme jediné góly do-
stali po standardních situacích. Když
prohrajete 0:1 a jediný gól dostanete ze
standardky, tak je to obrovská škoda.

O vstřelených gólech
Během mého působení u týmu šest
z devíti gólů vstřelili útočníci Řezníček
s Táborským, což ukazuje na dobrou
útočnou kvalitu. Nechci zapomenout ta-
ké na Sandra, který při pohledu na tako-
vé to kanadské bodování přihrál na více
než polovinu gólů, které jsme během
mého působení v Dynamu vstřelili. Sa-
mozřejmě je nepříjemné, že jsme v po-
sledním zápase o tohoto hráče na dlou-
hou dobu přišli. Těžko říci, kdy se vrátí,
ale není reálné, že by se do týmu vrátil
dříve než v dubnu.

Nevyrovnanost kádru a jeho
posílení
Myslím si, že na určitých postech v ká-
dru jsme měli velmi kvalitní a silné hráče,
naopak na některých postech jsme měli
menší konkurenci a také ta kvalita byla
třeba nižší. To je samozřejmě i teď na za-
myšlení pro nás, abychom nad tím po-
přemýšleli a posílili jsme na těch mís-
tech, kde se nás to nejvíce týká.
Otevřeně říkám, že budeme hledat hráče
na čtyřech postech. Není potřeba tajit,
že budeme hledat hráče na post stope-
ra, budeme shánět pravého obránce
a kvůli zranění Sandra budeme muset
sehnat i krajního záložníka. Případně bu-
deme shánět i nějakého hráče do středu
pole. Dá se očekávat, že tak čtyři až šest
hráčů ze současného kádru v týmu
skončí. Ať už opustí klub definitivně,
a nebo odejdou na hostování.

Trenér Soukup:
Mrzí mě ztráty na domácím hřišti

Fotbalisté A-týmu Dynama mají za
sebou podzimní část sezony 2012/13
a trenér Miroslav Soukup se pokusil
zhodnotit dosavadní průběh ligového
ročníku, po kterém jsou Jihočeši
momentálně na sestupovém
patnáctém místě tabulky.
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Českobudějovický Jihostroj nastoupil
minulou středu k poslednímu zápasu Li-
gy mistrů s německým mistrem z Berlí-
na. Volejbalisty podpořilo celkem 1 700
diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru.
Jihočeši měli v sázce hodně, pouze vý-
hra nad Berlínem jim dávala šanci pokra-
čovat v evropských pohárech. Navíc po-
třebovali získat maximální počet bodů,
protože postup se netýká všech muž-
stev, které skončí na třetím místě. První
set byl zpočátku vyrovnaný, ale v polovi-

ně Berlín získal navrch a set nakonec
bez větších problémů vyhrál. V následují-
cím dějství se Jihostroj zlepšil, odskočil
dokonce na rozdíl pěti bodů.  Jihočeši
zvládli i závěr druhého setu a druhý set -
bol zakončil smečí Venezuelan Rojas.
Třetí set byl poměrně vyrovnaný a kon-
covka dramatická. Jihostroj však situaci
zvládl a třetí set opět zakončil Rojas. 

Na začátku čtvrté sady vedli Jihočeši
o tři body. Zbytek setu už byl ale velice

vyrovnaný až do stavu 24:23 pro Jiho-
stroj. Hned první mečbol Jihočeši využili
díky podání Zapletala a úspěšnému
dvojbloku Macha s Pláteníkem. Nadšená
hala tleskala domácím sportovcům ve -
stoje, kteří díky konečnému vítězství 3:1
odčinili předchozí nepříliš přesvědčivé
výkony v domácí lize. „Útočná síla byla
dnes byla rozdělena na víc hráčů a po-
mohlo nám výborné publikum. Skvělou
práci odvedl Zapletal,“ řekl trenér Jan
Svoboda po utkání. 

Jihostroj v posledním utkání
Ligy mistrů porazil Berlín

První zápas se odehraje 16. 1. (plus minus den, podle TV)
v Českých Budějovicích, odveta je na programu v Ankaře 
23. 1. „Je to atraktivní soupeř, který je hodně silný, ale je to
pro nás další velká výzva,“ reagoval trenér Jan Svoboda
a ihned se pustil do hledání informací o týmu. První zápas se-
hraje Jihostroj doma, druhý u soupeře. „V Poháru CEV platí
pravidlo zlatého setu, nezáleží na tom, jakým poměrem kdo
vyhraje, v případě stavu jedna jedna na zápasy se rozhodne
až ve zlatém setu, který by se tedy hrál v Ankaře, to moc vý-
hoda není,“ kroutil hlavou trenér Svoboda. Semifinále se bude
hrát 6. 2. a 13. 2., finále je na programu 26. 2. nebo 27. 2., od-
veta 2. 3. nebo 3. 3. Ve čtvrtfinále prestižní evropské soutěže
jsou tyto týmy: Jihostroj České Budějovice, Maliye Milli Piyan-
go Ankara, Generali Unterhaching, Andreoli Latina, Halkbank
Ankara, Knack Roeselare, Tours VB a Lokomotiv Charkov.

Ve čtvrtfinále Poháru CEV 
bude soupeřem Jihočechů turecká Ankara. 
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KRIMI

Pozor na kapsáře v MHD
O peněženku s doklady, platebními kar-
tami a finanční hotovostí přišel během
jízdy v MHD 45letý muž, který cestoval
spojem číslo 5 ze zastávky Nádraží do
zastávky Jana Buděšínského. Když
z trolejbusu vystoupil, zjistil, že mu pe-
něženka chybí. Ale nejenom peněžen-
ka. Drzý zloděj vytáhl muži z kapsy
bundy ještě mobilní telefon zn. Sam-
sung Galaxy a klíče od osobního vozid-

la, včetně dálkového ovládání. Způso-
bená škoda se vyšplhala na částku
bezmála 8 500 korun. Policie varuje
všechny občany, aby si své věci dobře
střežili a měli je neustále na očích. Ob-
zvláště pak během jízdy v prostředcích
městské hromadné dopravy, které díky
vyšší kumulaci lidí kapsáři vyhledávají.
Zloději nebo šikovnému kapsáři stačí
jen pár vteřin. 

Novostavbu rodinného domku v obci
Dobrá Voda navštívil na začátku prosince
nezvaný návštěvník. 

Po překonání dřevěných provizorních
dveří si odnesl různé nářadí a stavební
materiál v hodnotě nejméně 92 tisíc ko-
run. Po zloději nyní intenzivně pátrají su-
chovrbenští policisté. „Neobydlené domy
lákají zloděje hlavně snadnou dostupnos-

tí. Jen málo kdo má zabezpečenou no-
vostavbu tak, aby se do ní vůbec nebylo
možné dostat. Prosíme proto občany
o spolupráci a zároveň je žádáme, aby si
svůj majetek co nejlépe zabezpečili a ta-
ké policii ihned nahlásili každou podezře-
lou ná vštěvu u rozestavěného domku.
Policii mohou občané kontaktovat na
bezplatné lince tísňového volání 158,“ ří-
ká policejní mluvčí Regina Tupá. 

Půjčovala
si peníze,
ale vracet

je nechtěla
Půjčování peněz se nevyplatilo 43le-
té ženě z Budějovicka. V době od
ledna 2010 do března 2012 si vypůj-
čila od dvou poškozených, 29letého
muže a 25leté ženy, finanční hoto-
vost v celkové částce 45 000 korun.
Takto vylákané finanční prostředky
pak obratem užila na úhradu svých
předchozích osobních závazků. Pe-
níze však do současné doby přes
opakované urgence nevrátila. Nyní
žena čelí podezření ze spáchání
trest ného činu podvodu. Trestní zá-
koník na takové jednání pamatuje
odnětím svobody až na dva roky.

Obrovské utrpení zažil 83letý muž z Čes -
kých Budějovic, když ve svém bytě
upadl a několik dní čekal na pomoc. Tu
přivolala starostlivá sousedka. „Paní se
na svého souseda, který žije sám, snaži-
la dozvonit, ale nereagoval. Navíc vědě-
la, že byl před časem na operaci, ale ni-
kdo ho nenavštěvoval,“ uvedl mluvčí
strážníků Václav Sup. 

Po příjezdu na místo strážníci neslyšeli
volání o pomoc, přesto se jim zdálo, že

se za dveřmi ozývá tlumený zvuk. Po
otevření bytu našli muže na zemi u po-
stele. Nebyl schopen pohybu. Na první
pohled bylo jasné, že musel být v bytě
bez pomoci několik dní. 

Trpěl silnou dehydratací a na hlavě měl
velké proleženiny. „Stav muže byl sku-
tečně vážný, ale byl mimo ohrožení živo-
ta,“ doplnila Petra Kafková, mluvčí jiho-
české záchranky s tím, že muže převezli
do českobudějovické nemocnice.

Starostlivá sousedka zachránila
nemocného souseda

Zloděj řádil v novostavbě 
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JMELÍ
Již staří Keltové považovali tuto rostlinu za dar z nebes,
zřejmě proto, že jmelí roste vysoko v korunách stromů.
Větvičkami vyháněli zlé duchy a démony. Obecně se tra-
duje, že domů si společně se snítkou jmelí přineseme
štěstí, ale i lásku, odvahu a ochráníme se před nemoce-
mi. Ovšem jen tehdy, pokud nás jmelím někdo obdaruje.
Důležitá je i barva, zatímco zelené jmelí přináší štěstí,
zlaté přitahuje bohatství! Zamilovaní na jmelí zase ocení,
že se pod větvičkami mohou líbat od rána do večera,
ovšem pozor – pouze na Štědrý den. 

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Zelený stromeček symbolizoval
biblický strom poznání a věčný ži-
vot. Plamínky svíček jsou symbo-
lem slunce. Do Čech se zvyk zdo-
bit vánoční strom dostal v první
polovině 19. století ze severního
Německa a lidé si jej oblíbili. První
stromeček u nás ozdobil intendant
Stavovského divadla Johann Karl
Liebich v roce 1812, ale teprve
v 90. letech 19. století se zvyk roz-
šířil do většiny domácností. Pů-
vodní stromečky byly malé, zdo-
bené cukrovinkami, perníčky,
jablky a ořechy. Postupně se při-
dávaly trvanlivé ozdoby ze dřeva,
papíru a skla.

ŠTĚDRÝ DEN
Zřejmě nejvíce zvyků, pověr a praktik se
váže ke Štědrému dni. Již od rána se do-
držují tradice, které mají vliv na to, jaký
bude příští rok. Pokud toužíte po zdraví,
musíte vstát za rozbřesku a umýt se vo-
dou ze studny nebo z potoka. Na vesni-
cích můžete ráno nasypat slepicím zrní
s mákem, aby v dalším roce dobře nesly.
Lidé se naopak mají postit, pak totiž uvi-
dí zlaté prasátko. O Štědrém dni se ne-
má prát, aby se nepřivolala do domu
smůla. Další tradice se vážou přímo ke
štědrovečerní tabuli. Stůl musí být pro-
střený pro sudý počet lidí. Aby se v rodi-
ně držely peníze, dává se pod každý talíř
mince nebo šupina z kapra. Ta měla stej-
ný význam i v peněžence. Po dobu jídla
by se nikdo neměl od štědrovečerního
stolu zvednout. Znamenalo by to, že ro-
dina se příští Vánoce nesejde celá.

VĚŠTĚNÍ Z OŘECHOVÝCH SKOŘÁPEK
Pokud chcete nahlédnout do své budoucnosti, můžete
vyzkoušet pouštění lodiček z ořechových skořápek.  Do
ořechové skořápky se voskem přilepila malá svíčka a za-
pálila se. Lodičku se zapálenou svíčkou vložíme do lavo-
ru. Když se lodičky shlukují k sobě, znamená to rodinné
soužití bez problémů. Partneři mohou vypustit dvě lodič-
ky společně. Pokud budou plout společně, je to symbol
lásky. Pokud vedle sebe plavou dlouho, znamená to
dlouhý a pevný svazek. Čí lodička pluje první, ten je prý
ve vztahu dominantnější. 

Vánoce, Vánoce přicházejí…
Vánoce již klepou na dveře, a tak je ten správný čas připomenout si některé tradice
s nimi spojené. Vánoční zvyky se předávaly z generace na generaci a v dnešní době
většina z nich již nemá původní podobu. Jsou přizpůsobené modernímu světu, a tak
vznikají novodobé tradice postavené na starých základech.

TÉMA
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Punč  
INGREDIENCE: 500 ml vody • 500 ml bílé-
ho vína • 4 hřebíčky • 1 badyán • 1 citron
• celé skořice • 130 ml rumu • 140 g cukru
krupice • 1 pomeranč

POSTUP: Z citronu a pomeranče vymačkáme
šťávu. Vodu smícháme s cukrem, pomerančo-
vou a citronovou šťávou a přivedeme k varu.Pak přilijeme rum s vínem a přidáme koření. Punč opět zahřejeme ažk bodu varu. Horký vánoční punč naléváme do nahřátých sklenic.Každou sklenici zdobíme polovinou plátku pomeranče a citronu.

Preclíky
INGREDIENCE: 300 g hladké mouky • 60 g tuku • 1 žloutek• 20 g droždí • špetka cukru na kvásek • 1/8 l mléka • mák (nebo krystalky soli) • lžička soli    

POSTUP: Droždí rozmícháme se špetkou cukru a lžící vlažnéhomléka na kašičku. Do mísy dáme mouku, rozpuštěný tuk, žloutek,kvásek, sůl a vlažným mlékem zaděláme tužší těsto. Necháme vy-kynout. Pak je vyválíme, nakrájíme na kousky, z nichž utvoříme
váleček, který spojíme v preclík. Znovu

necháme kynout. Mezitím v širokém
kastrolu přivedeme vodu k varu. Do

vařící vody vhazujeme vždy něko-
lik preclíků najednou, vařečkou
jimi pohneme, a když plavou, vy-
bereme je vařečkou a vložíme na

pomaštěný plech, posypeme má-
kem nebo krystalky soli a v horké

troubě ihned upečeme.

Vafle 
INGREDIENCE: 150 ml 
mléka • 3 vejce • 7 lžic 
rostlinného oleje
• 175 g hladké mouky
• 1 lžíce cukru krystalu
• 2 lžičky kypřicího prá-
šku • 1/2 lžičky soli

POSTUP: V míse smíchá-
me suché přísady. Bílky
oddělíme od žloutků
a ušleháme dotuha. K su-
chým přísadám přidámeolej, mléko a žloutky a šleháme, dokud není těsto hladké. Při-dáme ušlehané bílky. Hotové těsto nalijeme do přístroje na vaf-le a pečeme asi 5–7 minut. Podáváme s javorovým sirupem,marmeládou, medem nebo nutellou.

Vánoční Vídeň

Pečené kaštany     
POSTUP: Každý kaštan nařízne-
me na vypouklé straně do tvaru
písmene X. Pečeme v rozehřáté
troubě na cca 200 °C asi 10–15
minut. Kaštany v troubě ztmav-
nou a začnou pukat. Po vyn -
dání je necháme mírně
zchladnout a ihned
oloupeme i se slupkou
pod skořápkou.

RECEPTY

Sachr dort    
KORPUS: 180 g čokolády (aspoň 65%) • 140 g másla • 160 g cukru krupice• 8 žloutků • 10 bílků • 120 g hladké mouky NAVRCH: meruňková marmeláda POLEVA: 200 g čokolády na vaření • 4–6 lžic smetany ke šlehání 

POSTUP: Čokoládu do korpusu rozlámeme, přidáme k ní 2–3 lžíce vody a rozpustíme jinad vodní lázní. Změklé máslo utřeme do pěny s cukrem, postupně zašleháme žloutky je-den po druhém a rozpuštěnou vlažnou čokoládu. Bílky ušleháme hodně dotuha a spolus moukou postupně vmícháme do těsta. Vymazanou a vysypanou formu o průměru26 cm naplníme těstem. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 20 minut, pak teplotusnížíme na 150 °C a dopečeme. Korpus opatrně vyklopíme z formy vrchem dolů a nechá-me zchladnout. Pak ho potřeme marmeládou. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu na vaření, po lžících vmícháme horkou smetanu, vymícháme dohladka a polijeme korpus.Necháme ztuhnout. 

Tentokrát jsme navštívili Vídeň. V adventním čase zde doporučujeme za-vítat na  Christkindlmarkt před radnicí. Je to největší a nejznámější vá-noční trh, a tedy i nejnavštěvovanější. Každoročně čítá na 150 stánků,kde se prodává tradiční sortiment – vánoční ozdoby, oblečení, suvenýrya hlavně rozličné laskominy včetně neodmyslitelného punče. Ale co byto bylo za návštěvu Vídně, kdybychom si nedali Sachr dort. Pro ty z vás,kteří to nestihnou, trhy jsou totiž jen do 23. 12., jsme nachystali recepty,které můžete sami vyzkoušet.
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.
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