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Milí čtenáři,
nedávné nízké lednové teploty a příval sněhu (kdo by to v zimě čekal, že) zaplnily
stránky všech novin a staly se oblíbeným tématem hovorů. Naši předkové by nad
naším počínáním určitě nevěřícně kroutili hlavou. Mrazy v zimě jim nevadily, protože
nastalo období zábavy, na kterou celý rok neměli čas. Jen hodovali a plesali. Na ja-
ře je totiž zase čekala tvrdá práce a uměli si život užít, bez ohledu na počasí. Mráz
za okny naopak vítali. Věděli, že příroda jej potřebuje, neboť slovy staré pranostiky:
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. Buďme tedy rádi, že mrazy vůbec přišly. Pří-
roda tak třeba dává najevo, že i když ji občas zlobíme, chce nám pomoci. Strádat
tak snad nebudeme.
Úplně si ale ještě gratulovat nemůžeme. Arktické mrazy jsme možná přežili, ale
svátek svatého Valentýna je teprve před námi. Ani nevím, co mi vadí víc. Zřejmě by
ale vyhrála lavina srdcí a kýčovitých přání. Velká gesta, mezi která oslava Valentýna
patří, mi prostě nepřipadají upřímná. Obchodníkům se možná vyplatí, ale láska není
byznys a ve vztazích hrají hlavní roli drobnosti. Nemusí být růžové, sladké a vonět,
ale přesto potěší a zahřejí u srdce. To se pak ty mrazy hned lépe snáší.
Přeji jen hezké dny…

Editorial
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4 Zprávy z Českých Budějovic

Celkem 2 430 dětí přišlo loni na svět
v Českých Budějovicích. V roce 2011 se
jich v krajském městě narodilo 2 331,
což je v porovnání s loňským rokem
o 99 miminek méně. Chlapců bylo 
1 260 a dívek 1 170. „Nejsilnějším měsí-
cem byl červenec, kdy se narodilo 235
dětí. Nejvíce chlapečků přišlo na svět
v květnu (124) a nejvíce holčiček v čer-
venci (115),“ přidala podrobnosti mluvčí
magistrátu Jitka Welzlová. V 69 přípa-
dech si rodiče odvezli z porodnice dvoj-
čata a u 132 dětí byl alespoň jeden z ro-
dičů cizinec. Celkem 961 narozených
miminek pak porodily svobodné matky.

Mezi nejoblíbenější jména budějovic-
kých rodičů patří u dívek nejčastější Na-
tálie, Adéla a Klára, u chlapců pak Jan,

Adam, Daniel a Tomáš. Naopak ta méně
obvyklá byla Tugomír, Zachariáš, Ma-
xim, Maja či Eleonor. 

Více než pět desítek obyvatel Suchého
Vrbného podepsalo před časem petici,
ve které požadovali novou lávku pro
pěší přes Dobrovodský potok. Přemos-
tění vodního toku v ulici U Cihelny mís t -
ním citelně chybělo již léta, místo bylo
nebezpečné zejména s ohledem na dě-
ti, které tudy chodí do školy. „V řeše-
ném území žádná lávka pro pěší neby-

la, a navíc na mostních objektech v ulici
J. Ježka, V. Nezvala a J. Lomského ne-
jsou chodníky, takže lidé přecházeli po
vozovce,“ popsal situaci náměstek pri-
mátora Kamil Calta. „Rada města na
základě těchto argumentů uložila inves-
tičnímu odboru, aby situaci vyřešil.“
Nová šestimetrová lávka stála milion
korun. 

Obyvatelé Budějovic
smýšlejí ekologicky
Nevylévat přepálené tuky a oleje do vý-
levky, ale odevzdat je na speciálním
místě. To byl cíl radních, když nechali
po městě umístit speciální kontejnery na
tento odpad, který dříve působil kompli-
kace v kanalizačním potrubí. Třídění se
mezi lidmi ujalo, a tak v ulicích přibudou
další kontejnery. Kladné odezvy a velmi
zajímavý výsledek přinesl pilotní projekt
společnosti A.S.A. České Budějovice,
která ve spolupráci s městem spustila
novou službu pro obyvatele města. Cí-
lem byla separace použitých olejů a tu-
ků, které enormně zatěžují stokovou síť
a způsobují velké komplikace v kanali-
začním potrubí. „V rámci pilotního pro-
jektu bylo instalováno dvacet nádob na
volně přístupných místech. Za období
od 21. 12. 2012 do 3. 1. 2013 bylo z ná-
dob vybráno celkem 101 kilogramů tu-

ků, uložených v uzavíratelných obalech,
jako jsou PET lahve nebo sklenice. To je
velmi dobrý výsledek, i když se nádoby
staly terčem vandalů a zlodějů, což se
negativně odrazilo na odevzdaném
množství tuků,“ shrnuje náměstek pri-
mátora Kamil Calta s tím, že s přihléd-
nutím na pozitivní ohlasy z řad
občanů zůstanou nádoby
na svých místech. V plá-
nu je i rozšíření působ-
nosti služby a instalace
dalších nádob. Ty by mě-
ly být nově ukotveny
k zemi, čímž se předejde
jejich krádeži a nevhod-
né manipulaci. Použité
potravinářské oleje a tu-
ky jsou recyklovány a použí-
vány například při výrobě biopaliv.

V Českých Budějovicích se loni narodilo 

2 430 dětí, víc bylo kluků

V Suchém Vrbném
se konečně dočkali nové lávky
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Již za dva roky by mohly zaznít první
tóny v Koncertním a kongresovém cen-
tru Antonína Dvořáka, které má vyrůst
v areálu někdejších vojenských kasáren
u sídliště Máj v Českých Budějovicích.
Radní města na svém minulém zasedá-
ní totiž odsouhlasili, že vydají kladné
stanovisko k územnímu rozhodnutí. To
by mělo padnout v březnu. Jednání

o stavbě přezdívané Rejnok se zúčast-
nila také hlavní architektka Eva Jiřičná,
která projekt převzala po svém příteli,
zesnulém architektu Janu Kaplickém.
Nyní na dokumentaci pracuje se svým
týmem pražského ateliéru AI–DESIGN.
Zástupci města ale znovu zdůraznili, že
město nebude projekt nijak financovat,
chtějí znát investora a budou po něm

požadovat určité záruky. Diskutovalo se
především o dopravním napojení objek-
tu v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech
Dvorech. „Až budou dořešeny dvě kři-
žovatky, napojení areálu směrem na
Husovu třídu a na ulici Evžena Rošické-
ho, město vydá kladné stanovisko pro
územní rozhodnutí,“ uvedl primátor Ju-
raj Thoma. Stavba si vyžádá dvě miliar-
dy korun. Kdo je zaplatí, však společ-
nost stále tají. „Nebude to ale žádná
společnost z východu, ani jaderná,“ ře-
kl předseda Jihočeské společnosti přá-
tel hudby Antonín Kazil. 

Podle Kazila by se mohl první koncert
v Rejnokovi uskutečnit v roce 2015.
V Rejnokovi jsou naplánovány dva sály
zhruba pro 1 000 a 400 lidí. Počítá se
i s komerčními prostory. Na setkání bu-
dějovických radních se zástupci inves-
tora se diskutovalo také o galeriích, vý-
stavních plochách či baletním sále.
„Město by si takový objekt zasloužilo.
Jistě by sloužil celému regionu,“ patří
k zastáncům projektu krajský radní
František Štangl. „Samozřejmě o finan-
cování stavby a potom provozu institu-
ce máme určité pochybnosti,“ dodává.

Stavba Rejnoka v Budějovicích 
je zase o něco blíže realitě

V Českých Budějovicích
vyroste další obchodní dům

s nábytkem
Přibližně za dva roky se budou moci
obyvatelé krajského města procházet
uličkami nového obchodního domu
s nábytkem. Stavba vyroste mezi čes -
kobudějovickým sídlištěm Vltava a čás-
tí České Vrbné vedle Bauhausu. Otevřít
brány nakupujícím by měla nejpozději
v únoru 2015.  „V současné době se
vede řízení o povolení stavby,“ potvrdi-
la mluvčí radnice Jitka Welzlová s tím,
že územní rozhodnutí bylo vydáno už
v roce 2010. Plánování stavby se mimo
jiné několikrát zdrželo kvůli nesrovna-
lostem v napojení na silniční síť. V kraj-
ském městě to rozhodně nebude po-
slední stavba nového marketu. Další je
v plánu u Strakonické ulice a také

v tomto případě se má jednat o náby-
tek a bytové doplňky. V budoucnu se
pak obyvatelé Českých Budějovic mo-
hou těšit například na nové obchodní
centrum IGY 2, které by mělo vyrůst
v Pekárenské ulici u Pražské třídy, ne-
bo na centrum Černý pelikán na Lan-
nově třídě. Obchodně společenské
centrum Černý pelikán je projektem
vnitroměstské nákupní galerie v centru
Českých Budějovic. Celková pronají-
matelná plocha bude cca 16 tisíc m2

a kromě maloobchodu, gastro provo-
zoven a služeb je počítáno i s byty
a kancelářemi. Pronajímatelná plocha
pro maloobchod se bude nacházet v 1.
a 2. nadzemním podlaží a částečně

v suterénu, je počítáno s přibližně 
70 obchodními jednotkami. Součástí
projektu je i nadzemní parking, s cca
250 parkovacími místy. Další obchodní
zóna se má stavět u Bavorovic.
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Nedodržení  lhůty, ve které měl z měst-
ských silnic a chodníků zmizet sníh, bu-
de mít zřejmě pro firmu A.S.A. nepříjem-
né následky. Za laxní přístup v době
sněhové kalamity, která krajské město

zasáhla v polovině ledna, hrozí společ-
nosti výpověď Smlouvy o provádění let-
ní a zimní údržby místních komunikací
na území statutárního města České Bu-
dějovice. „V pátek 18. ledna společnost

obdržela naši písemnou výtku, že zcela
evidentně neplní schválený plán zimní
údržby. Ten například pro chodníky sta-
noví lhůtu nejvýše dvou dnů, během
kterých by měly být schůdné v podstatě
všechny chodníky ve městě. Nemluvě
o některých zastávkách MHD, které ne-
byly uklizeny ani v pátek odpoledne,“
konstatuje primátor Juraj Thoma. „Po-
žádal jsem proto pana náměstka Kamila
Caltu, který má komunikaci se společ-
ností A.S.A. České Budějovice, s. r. o.,
na starost, aby jí za nedokončení smluv-
ních činností byla vyměřena finanční po-
kuta. Ta sice nic nezmění na nezvládnu-
tém úklidu a komplikacích, jež pocítili
všichni občané a návštěvníci našeho
města, ale pro firmu by to mělo být dů-
razné varování. Radě města na nejbliž-
ším zasedání navrhnu, abychom smlou-
vu s touto společností vypověděli,“
dodává primátor Thoma s tím, že je ur-
čitě na místě poděkovat každému, kdo
dobrovolně pomohl a uklidil sníh
z městských chodníků.

Spor o ochrannou známku BUD
se pro budějovický pivovar nevyvíjí příznivě
V jednom z dlouholetých a komplikova-
ných sporů s firmou Anheuser-Busch
českobudějovický Budvar u evropské
justice neuspěl. Tribunál, což je druhý
nejvyšší soud Evropské unie, minulé
úterý zamítl jeho žalobu. V ní chtěl bu-
dějovický pivovar zabránit zápisu
ochranné známky BUD pro pivo ame-
rické společnosti. Proti rozsudku je
možné se odvolat. 

„Z rozhodnutí nejsme nadšeni. Protože
ale verdikt není definitivní, po pečlivém
prostudování rozsudku zhodnotíme na-
še šance na případnou změnu a zváží-
me, zda v této věci podáme dovolání
k Evropskému soudnímu dvoru,“ uved-
la právnička Budvaru Helena Votřelová. 
„V zemích, ve kterých již máme regis-
trované ochranné známky BUD, zůstá-
vají tyto známky i nadále v platnosti,“
dodala s tím, že konkurent tímto roz-
hodnutím nezískal ani žádné nové
možnosti k expanzi. Rozhodnutí se ne-
týká klíčových značek BUDWEISER
a BUDWEISER BUDVAR. „Tento ver-
dikt je zásadní v tom, že rozšíří naši již
tak dost silnou globální ochranu zná-

mek BUD a Budweiser. Teď budeme
mít v zásadě celosvětovou ochranu
k těmto známkám,“ stojí v prohlášení,
které protistrana, tedy pivovar AB In-
Bev, zaslala ČTK. Spor, jehož se dnešní
rozhodnutí týká, se rozhořel již ve dru-
hé polovině 90. let minulého století.
Mezi lety 1996 a 2000 americká 
firma požádala Úřad pro harmo-
nizaci na vnitřním trhu
o zaregis trování obra-
zového a slovního
označení BUD pro
širokou škálu vý-
robků včetně pi-
va. Bud var to
ale napadl a ar-
gumentoval i tím,
že pojmenování
BUD už je v někte-
rých zemích EU
chráněno. Úřad to
odmítl s tím, že roz-
hodnutí nebrání české
firmě v používání označe-
ní BUD v dotčených ze-
mích. Budvar se pak obrátil
na evropskou justici a v prosinci

2008 se dočkal anulování rozhodnutí.
Proti tomuto verdiktu se Anheuser-
Busch odvolal. Soud vyšší instance
poté zrušil významnou část verdiktu
a vrátil věc zpět k dalšímu projednání.

Zlobil vás neuklizený sníh v Budějovicích?

A.S.A. si koleduje o výpověď
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Město letos vyhlásilo dva dotační pro-
gramy. První je zaměřen na podporu
a rozvoj služeb péče o děti do 6 let vě-
ku. Jeho cílem je finanční podpora čin-
nosti osob a podnikatelských subjektů,
které se zabývají péčí o děti do 6 let
věku a na území města provozují celo-
denní hlídání a péči o předškolní děti.
„Tento program nabízí příspěvek na
celoroční provoz v rozmezí od 50 tisíc
až do 200 tisíc korun, přičemž spolu-
účast žadatele je 20 % u nepodnika-
telských subjektů a 40 % u podnikatel-
ských subjektů,“ uvedl náměstek
primátora Petr Podhola s tím, že
k oprávněným žadatelům patří osoby
samostatně výdělečně činné, právnic-
ké nebo fyzické osoby, které vykoná-
vají činnost nebo poskytují služby pod-
le zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, nebo jsou
zapsané v rejstříku škol a školských
zařízení s působností na území Če-
ských Budějovic, vyjma příspěvkových
organizací zařazených do rejstříku škol
bez ohledu na zřizovatele. 

Žádosti se podávají do 4. února tohoto
roku. Druhý dotační program pak smě-
řuje na podporu volnočasových aktivit.
Jde o finanční podporu organizacím,
které zajišťují pravidelnou, kvalitní a roz-
manitou nabídku volnočasových aktivit

dětí a mládeže do 18 let zdravých i han-
dicapovaných. Program je tvořen třemi
příspěvky – na celoroční činnost, na
jednorázové akce a na putovní, příměst-
ské a jiné tábory. 

„Příspěvek na celoroční činnost je určen
jen pro nepodnikatelské subjekty s mini-
mální spoluúčastí 10 % a stejné
podmínky jsou i u příspěvku
na jednorázové akce. Jiná
situace je u příspěvku na
putovní, příměstské
a jiné tábory. O něj se
mohou ucházet jak
nepodnikatelské,
tak i podnikatel-
ské subjekty.
V prvním pří-
padě je spolu-
účast žadatele
20 % a 40 %
u podnikatel-
ských subjektů,“
vysvětlil pravidla
náměstek primátora
Petr Podhola s tím, že
zájemci mohou v tom-
to případě žádat na
všechna tři opatření
od 1. února do 
1. března 
tohoto roku.

Lidé mohou žádat o dotace

Jižní Čechy bojují
s chřipkovou epidemií
Již dva lidé zemřeli v českobudějovic-
ké nemocnici na chřipku typu A. Oba
pacienti se ale primárně léčili s jinými
chronickými onemocněními. Počet ne-
mocných lidí v jižních Čechách se
v porovnání s druhým lednovým týd-
nem zvýšil o téměř deset procent. 
Momentálně připadá na 100 tisíc oby-
vatel 1 745 případů akutních respirač-
ních infekcí. Práh epidemického vý-
skytu přitom znamená 1 600 případů.
„Nemocnost vzrostla v regionu ve
všech věkových kategoriích s výjim-
kou seniorů, největší nárůst jsme za-
znamenali mezi školáky ve věkové ka-
tegorii od 6 do 14 let,“ uvedl František
Kotrba z českobudějovické krajské
hygienické stanice. Na situaci reagují
také zdravotnická zařízení v kraji, cel-
kem sedm nemocnic zakázalo návště-
vy. Toto nařízení vydali v Českých Bu-

dějovicích, Písku, Strakonicích, Tábo-
ře, Českém Krumlově, Jindřichově
Hradci a Dačicích. Návštěvy bez ome-
zení tak smí pouze do nemocnice
v Prachaticích.

Kvůli chřipce omezují svůj provoz i ně-
které domy pro seniory v regionu. Zá-
kaz návštěv platí pro zařízení tohoto
typu ve Chvalkově, na sídlišti Máj
v Českých Budějovicích, v Kaplici,
Čes kém Krumlově i v domově Hvízdal
v Českých Budějovicích nebo v Hlu-
boké nad Vltavou.

Epidemie chřipky v Čechách podle
hlavního hygienika Vladimíra Valenty
pokračuje, vrcholit by mohla v polovi-
ně února. „Dosavadní průběh epide-
mie se nevymyká běžným epidemic-
kým rokům,“ dodal Valenta.
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Otáčivé hlediště
v Krumlově zůstane

Český Krumlov zaujal na veletrhu 
v Brně, a to díky pohlednici od fotogra-
fa Aleše Motejla. Dostal zvláštní cenu
A.T.I.C., čili  Asociace turistických infor-
mačních center Čes ké republiky, za
svoji fotografii centra z horské zahrady
pod zámkem. Krumlov je pro něj věč-
nou inspirací, často se tam vrací – ne-
fotí ho na zakázku, ale do svého archi-
vu. „Vytipoval jsem si čas, kdy se
rýsovalo krásné letní ráno s mlhavým
oparem nad městem. Místo jsem si na-
šel už předem – takové, které není běž-
ně přístupné. Jsem rád, že zrovna moje
fotka zaujala tolik odborníků na cestov-
ní ruch, kteří už leccos viděli,“ uvedl
autor. Pohlednice je složená z pěti
snímků jako panorama. Vznikla asi před
dvěma roky. Na veletrhu hlasovalo v té-
to soutěži 79 odborníků, Motejl uspěl
ve velké konkurenci, protože finále se
zúčastnilo 135 pohlednic od 41 autorů. 

Více než 34 tisíc lidí navštívilo v roce
2012 Informační centrum JE Temelín.
Již třetím rokem je tak zaznamenán
nový návštěvnický rekord, který vždy
překročil magické číslo 30 tisíc. Ze
zahraničí loni na Temelín přijelo 1 943
lidí. 

Ročního rekordu elektrárna dosáhla
především díky nárůstu návštěvnic-
kých skupin. Právě počet návštěvníků
z nejrůznějších zájmových skupin
vzrostl oproti roku 2011 o 2,5 tisíce li-
dí. „Pokračoval trend, kdy se stále
častěji stáváme pravidelnou zastáv-
kou při poznávacích cestách návštěv-
níků jižních Čech. Loni tak například
přijížděly nahlášené skupiny motorká-

řů, cyklistů a skupiny z letních táborů.
Nejvíce nás však potěšil vzrůstající
počet skupin seniorů se zájmem
o energetiku a Temelín,“ říká vedoucí
IC JE Temelín Jana Gribbinová. Cel-
kově od roku 1991, kdy informační
centrum zahájilo svou činnost, na Te-
melín přijelo 460 917 návštěvníků, ze
kterých bylo 28 066 zahraničních. Ze

vzdálených zemí na Temelín letos při-
jeli například turisté z Mongolska, Sin-
gapuru, Kuvajtu, Nového Zélandu či
Konga. „Dlouhodobě tvoří největší
podíl zahraničních návštěvníků Němci
(330 lidí) a Rakušané (316 lidí). Loni
však Temelín přilákal poprvé nejvíce
Poláků, kterých přijelo 478,“ dodává
Jana Gribbinová.  

fo
to

: 
a
rc

h
iv

 T
e
m

e
lí
n

fo
to

: 
a
rc

h
iv

 Č
e
s
k
ý
 K

ru
m

lo
v

Částečně nebo úplně rozebíratelné hlediště a technické zázemí Jiho-
českého divadla mimo zahradu. Tak zní podmínky památkářů v kauze
otáčivého hlediště. Oblíbená atrakce tedy může v Krumlově zůstat, ale
musí změnit svoji podobu. Jihočeští politici, památkáři a zástupci mi-
nisterstva kultury se tak po letech vyjednávání shodli na řešení situace.
Nyní bude vypsána architektonická soutěž na novou podobu scény.
Pro rozhodnutí o vypsání soutěže byl rozhodující postoj Národního pa-
mátkového ústavu, který pozemek vlastní. 

„České Budějovice jako vlastník konstrukce budou pokračovat v pří-
pravě architektonické soutěže. Všichni aktéři museli ustoupit ze svých
nároků, aby se dlouholetý problém vyřešil,“ uvedl budějovický primátor
Juraj Thoma. Klíčovou roli podle něj sehrají projektanti, kteří musí vy-
řešit možnost demontování otáčivého hlediště po hlavní divadelní se-
zoně vždy na konci září. Radost z posunu v jednání měla také místo-
starostka Krumlova Jitka Zikmundová. „Všichni udělali vstřícný krok,“
říká. 

Kauzou divadla v zámecké zahradě se zabývalo také UNESCO, které
kvůli točně hrozilo Krumlovu vyškrtnutím z prestižního Seznamu světo-
vého dědictví. „Varianta kompromisního řešení by mohla mít pozitivní
odezvu i u Výboru UNESCO. Například ve Versailles je rozkládací de-
montovatelný objekt pro několik tisíc lidí a funguje to,“ vysvětlila tisko-
vá mluvčí ministerstva kultury Markéta Ševčíková. 

Temelín loni zaznamenal
rekordní návštěvnost

Pohlednice
Krumlova
získala cenu
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Výlet po řece Vltavě v délce 28 kilome-
trů si budou moci turisté vychutnat již
tuto sezonu. K devět kilometrů dlouhé-
mu splavněnému úseku z Budějovic do
Hluboké přibude 19 kilometrů, díky kte-
rým se lodě dostanou až k Hněvkovické
přehradě. „Otevřením nového úseku se
výrazně zatraktivní plavba v této části
řeky. Nejen že 28 kilometrů je již slušná
délka vodní cesty i pro celodenní výlet,
ale hlavně část plavby z Hluboké nad
Vltavou k přehradě Hněvkovice vede
krásnou krajinou, která se rozprostírá
okolo přehradní nádrže,“ řekl Jan Ska-
lický, pověřený řízením Ředitelství vod-
ních cest ČR, které splavnění realizuje.
Vyjížďky po řece ale podle lodních do-
pravců příliš velký úspěch neměly. 

V letní sezoně jezdily výletní parníky
z Budějovic do Hluboké a zpět čtyřikrát
denně. Z Hluboké pak turisté mohli
dvakrát denně na lodi doplout do Pur-
karce a zpět. K dispozici byly taktéž
okružní plavby v Týně nad Vltavou. Ná-
klady na vybudování plavební komory,
přístaviště a úpravy koryta v Hluboké
nad Vltavou vyšly na 426 milionů korun.
„Pro ty, kteří rádi hovoří o možnosti vy-
užít tyto prostředky na vybudování dál-

nice D3, je možno dodat, že za tuto su-
mu, která zpřístupnila 19 km vodní ces-
ty, by bylo možné postavit přibližně dva
kilometry dálnice,“ uvedl mluvčí Ředi-
telství vodních cest Václav Straka.

V současné době se připravuje stave-
niště pro vybudování nového přístavu.
Vznikne v nevyužívaném meandru�u le-
vého břehu Vltavy pod hlubockým zám-
kem. Stání tu najde 73 malých plavidel
a jedna velká osobní loď. „Umístěním
přístavu přímo pod hlubockým zámkem
vznikne v roce 2014 nový výchozí bod
pro řadu turistů, ale i atraktivní místo
k návštěvě, vhodně doplňující celou
volnočasovou zónu. Až bude v roce
2015 plně splavný úsek Vltavy z Hněv-
kovic do Týna nad Vltavou, počítáme
s tím, že na Hlubokou budou moci při-
jet malá plavidla bez nadsázky třeba až
z Hamburku,“ doplnil Straka.

Vodní kapky jsou společ-
ným humanitárním projek-
tem společnosti Energie
AG Bohemia a Diecézní
charity České Budějovice.

Již čtvrtým rokem se snaží
pomáhat obyvatelům oblasti

Kilwa-Kasenga v africkém Kongu k pří-
stupu k pitné vodě. Od letošního roku
jsou Vodní kapky doma i v České re-
publice, kde se zaměřují na pomoc
především handicapovaným lidem.
„Naším cílem je pomáhat potřebným.
Konkrétní pomoc konkrétním lidem na-
pomáhá zvýšit kvalitu jejich života či
splnit jejich životní sny,“ řekl vedoucí
marketingu a komunikace Energie AG
Bohemia, s. r. o., Ivan Kafka. Energie
AG Bohemia, s. r. o., do níž v České re-
publice patří společnosti ČEVAK, VAK
Beroun, Vodos Kolín, VS Chrudim,
VHOS Moravská Třebová a Aqua Servis

Rychnov nad Kněžnou, se na projekt
Vodní kapky zavázala přispět jedním
haléřem ze svého zisku za každý pro-
daný m3 vody. Za letošní rok činí tato
částka, která podpoří obnovu studní
a opravu čerpadel v Kongu, 240 520
korun. Dalších 147 000 korun bylo po-
užito na podporu a pomoc v Čechách. 

Na provoz českobudějovického centra
Arpida, které již dvacet let pomáhá ro-
dinám pečujícím o děti s tělesným
a kombinovaným postižením, putoval
prostřednictvím Energie AG Bohemia,
s. r. o., výtěžek z charitativní akce ve
výši 15 tisíc korun, k tomu společnost
ČEVAK, a. s., přidala dalších 20 tisíc
korun. Částku 10 tisíc korun získalo
Občanské sdružení Borůvka, Borovany,
jehož hlavní činností jsou týdenní od-
lehčovací pobyty pro těžce tělesně po-
stižené děti. 

Rekonstrukce za celkem 25 mi-
lionů korun čeká historickou
památku Tereziiny lázničky na-
cházející se v anglickém parku
Terčino údolí nedaleko Nových
Hradů. Majitelé objektu se do-
čkali dotace z ROP Jihozápad,
díky níž projde památka kom-
pletní obnovou. Na projekt už
byla jednou dotace z Evropské
unie přidělena, a to v roce
2009. Dotační výzva programu
ROP Jihozápad, do které re-
konstrukce lázní spadala, se
ale následně přehodnocovala
a projekt nakonec zůstal mezi
náhradníky. Po více než dvou
letech nejistoty byla nakonec
dotace ve výši 14,8 milionů 
korun na projekt přidělena.
„Když nám bylo v roce 2009
sděleno, že jsme získali dotaci,
začali jsme s rekonstrukcí. Pak
došlo k přehodnocení 5. výzvy
a my jsme byli zařazeni mezi
náhradníky. Museli jsme tak
okamžitě rekonstrukci zastavit
a stavbu zakonzervovat. Od té
doby jsme čekali, zda dotaci
znovu dostaneme. Jsem rád, že
to konečně vyšlo,“ vedl výkon-
ný ředitel Rezidence Nové Hra-
dy Jakub Dvořák. Tereziiny 
lázničky budou po rekonstrukci
sloužit jako wellness penzion
s minimálně 31 lůžky. Vedle
ubytování a restaurace zde bu-
de umístěno i wellness cen-
trum. „Majitelé objektu nyní če-
kají na podpis smlouvy
s Regionální radou. Ihned poté
zahájí stavební práce, které bu-
dou dokončeny nejpozději
v červnu 2014,“ uvedla Barbora
Benešová ze společnosti 
G-PROJECT, která na projekt
dotaci získala. 

Empírové lázničky nechala na
konci 18. století postavit Tere-
zie Buqoyová. Leží uprostřed
parku, který patří díky rané 
krajinářské tvorbě k nejvý-
znamnějším v zemi a zároveň
je také oblíbeným cílem nejen
jihočes kých turistů.

Z Budějovic doplují lodě
v létě až do Purkarce

Tereziiny
lázničky
v Nových Hradech
čeká rekonstrukce

Vodní kapky pomáhají        
i v České republice
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Buďte pozdraven, pane sta-
rosto! Tuto větu uslyší 
12. února v 16 hodin lidé na
náměstí Přemysla Otakara II.
Rychtář doudlebské koledy
totiž v tento den přijde na
radnici požádat budějovické-
ho primátora o povolení ko-
ledovat. Poté jednotlivé kole-
dy udělají kolečka na počest
primátora a ostatních hostů
i diváků. Veselý rej maškar je
vyvrcholením masopustu. 

„Pod názvem masopust se skrývá celé
období od Tří králů až do Popeleční
středy, hlavně však poslední tři dny, ji-
miž toto období končí,“ vysvětluje Mar-
cela Macková z Jihočeského muzea.
Popeleční středou pak začíná čtyřiceti-
denní půst před Velikonocemi.

Masopust znamená 
dobré jídlo a zábavu
Masopust není církevním svátkem, ale
byl zařazen do liturgického kalendáře,
takže se jeho termín určuje podle Veli-
konoc, které jsou pohyblivým svát-
kem. Výpočtem data Velikonoc, a tedy
i masopustu se zabývá nauka zvaná
křesťanská chronologie. „Důležitou
událostí je první úplněk po 21. březnu,
tedy prvním jarním dni,“ vysvětluje
Macková. „Neděle po tomto úplňku je
označována jako Boží hod a je nejdů-
ležitějším dnem Velikonoc,“ dodává

Macková. Od ní nazpět se pak odpo-
čítává sedm postních týdnů. Masopust
byl pro lidi v minulosti oficiálním svát-
kem hodování, během kterého bylo tře-
ba se dosyta najíst. „Souvisí to s celým
ročním cyklem, který měl svá pravidla.
V zimním období lidé nemohli pracovat
venku nebo v hospodářství, podzimní
práce již skončily a s jarními se ještě ne-
mohlo začít,“ říká Macková. Proto byla
vhodná doba na zábavu. Souvisel s tím
i velký počet svateb v tomto období.
„Konaly se zabijačky, lidé museli jídlo
spotřebovat,“ poukazuje na nečekaně
praktické aspekty tradic Macková.

Na Popeleční středu masky
obcházejí stavení a hodují
Vyvrcholením masopustu je úterý před
Popeleční středou. V tento den prochá-
zejí vesnicemi průvody maškar a hraje
se masopustní divadelní představení.

Obchůzky masek nemají závazná pra-
vidla, záleží zejména na krajových zvy-
klostech. Masky obvykle dostaly při
svém putování po staveních v každém
domě něco k zakousnutí, lidé je hostili
také pálenkou a pivem. Ačkoli je v ma-
sopustním reji dovoleno téměř vše,
existuje několik tradičních maškar, které
se objevují v každém průvodu. Patří
mezi ně zvířecí masky – medvěd, někdy
vedený na řetězu medvědářem, klibna,
tedy kobyla, skrývající často dvě osoby,
nebo maska kozy. Podle Mackové jsou
zvířecí masky alegorií plodnosti.

Masopust končil v noci před Popeleční
středou, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval k rozchodu.
Druhý den se pak naposledy konzumo-
valy mastné rohlíky s kávou nebo mlé-
kem, dopoledne ještě byla povolena
kořalka. Oběd však už byl přísně post -
ní, což většinou bývala čočka s vajíč-
kem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené
brambory.

Čtyřicetidenní půst, který následoval,
byl logicky dobou zklidnění, příprav na
Velikonoce.  „Život se v tomto předjar-
ním období vrátil po rozmařilém hodo-
vání do starých kolejí,“ vysvětluje Mac-
ková. V období půstu se lidé dříve
zdržovali zábav a skončila také doba
zabijaček. Dnes již tomu tak úplně není,
protože masopusty, plesy i zabijačky se
konají i poté. O masopustních rejích
z Čech i Moravy jsou dochovány pí-
semné zprávy již z poloviny 13. století,
i když svátek je zřejmě ještě staršího
data a souvisí s některými pohanskými
rituály přechodu zimy v jaro.

Masopustní maškary
budou na budějovickém náměstí tropit
neplechy
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Program
soutěže
19.00 – otevření kulturního
centra Bazilika veřejnosti
19.30 – zahájení soutěže Král
a Královna intruktorů 2013
20.00 – módní přehlídka
společenských šatů Nuance,
stručné představení
semifinalistů – „rychlý rozhovor“
– otázka, odpověď
20.30 – módní přehlídka
sportovního oblečení Jumping®
21.00 – společná sportovní
disciplína – jumping
21.25 – představení partnerů
soutěže
21.30 – vyhlášení 5 finalistů 
a 5 finalistek + rozhovor
22.00 – individuální volné
disciplíny (1 minuta)
22.40 – vyhlášení vítězů Krále
a královny instruktorů
a vedlejších titulů
– ukončení soutěže Král
a královna instruktorů 2013
23.00 – k poslechu i tanci hraje
taneční orchestr Variant
24.00 – půlnoční „překvapení“
02.00 – ukončení City Fitness
plesu.

V Art IGY zvolí
krále a královnu instruktorů
na 2. ročníku City Fitness plesu

Profil

SOUTĚŽÍME O 6 VSTUPENEK NA PLES
Odpovězte na otázku „Jak se jmenují loňský kál a královna instruk-
torů?“ a zašlete svoji odpověď na e-mail redakce@budejovicky-
samson.cz do 10. 2. 2013. Ze správných odpovědí vylosujeme 
3 výherce, z nichž každý dostane 2 vstupenky na City Fitness ples.

Krále a královnu instruktorů
2013 vyhlásí 23. února
v čes kobudějovickém Art
IGY na druhém ročníku 
City Fitness plesu. Akce je 
svého druhu v České re-
publice ojedinělá. Do sou-
těže se totiž mohli přihlásit
všichni aktivní instruktoři
a instruktorky z České re-
publiky i Slovenska s plat-
ným certifikátem jakéhoko-
liv sportu, od jumpingu přes
spinning, zumbu až po pila-
tes nebo jógu.

„Chceme tímto způsobem podpořit in-
struktory, kteří propagují sport a celko-
vě zdravý životní styl. Právě oni doká-
žou lidi zaujmout, motivovat, pobavit
a i v dnešní uspěchané době je dostat
do tělocvičen,“ říkají organizátorky ple-
su Jana Svobodová a Andrea Kopač-
ková  s tím, že účast na této akci může
instruktorům kromě zábavy přinést také
nová přátelství, zkušenosti a kontakty.

Instruktoři vymění sportovní úbor
za šaty a obleky
Lidé se tak se svými oblíbenými prů-
vodci a společníky z tělocvičen mohou
setkat v jiném prostředí. „Sportovní ob-
lečení ale nechejte doma a dejte se do
gala,“ vzkazuje s úsměvem Kopačková.
V letošním druhém ročníku se o přízeň
fanoušků utká v semifinálovém klání 
10 potenciálních králů a 10 královen
z celé republiky, své zástupce 
v soutěž ním klání má i jako v loňském
roce Slovensko. O tom, kdo postoupí
do finále, rozhodují lidé pomocí zasla-
ných SMS zpráv. Ze všech přihlášených
soutěžících postoupilo do semifinálové-
ho kola 10 semifinalistů a 10 semifina-
listek s největším počtem získaných
SMS zpráv. Hlasy v semifinále můžete
zasílat od 1. do 23. února, kdy bude

soutěž ukončena. Zaslané hlasy se ze
základního kola a semifinále sčítají. Pro
soutěžící jsou připraveny příjemné bo-
nusy. Vyhrát totiž mohou například
7denní zájezd od Fit&Spa nebo roční
členství v golfovém klubu Klasik. 

„Hlas dáte svému favoritovi zasláním
SMS na telefonní číslo 900 06 09 (ČR)
nebo 6663 (SR) ve tvaru ,KM x‘ a ,KZ
x‘, kde x je číslo nominované soutěžící
nebo soutěžícího,“ vysvětluje princip
hlasování Kopačková. Cena jedné sou-
těžní zprávy je 9 Kč včetně DPH. Profily
instruktorů si můžete prohlédnout na
stránkách www.fitnessples.cz.

Chceš korunku? Ukaž se při
jumpingu i na mole
Krále a královnu zvolí odborná porota.
Zasednou v ní zástupci partnerů soutě-
že, loňská královna Zuzana Minaříková
a král Josef Heřman, těšit se můžete ta-
ké na známé osobnosti. 

V letošním roce se kromě krále a krá-
lovny zvolí i soutěžící s největším poč-
tem sms zpráv. 

„Na plese čeká soutěžící módní přehlíd-
ka ve společenských šatech Nuance,
ve sportovním oblečení od značky
Jumping®, rozhovor s moderátory Jir-
kou Mádlem a Radkem Tichým, finalis-
té se ukáží také při společné disciplíně
jumping a při volné disciplíně, kde by
měli soutěžící zaujmout nejen porotu,
ale i diváky. Vyvrcholením plesu bude
půlnoční překvapení,“ popsaly organi-
zátorky některá lákadla večera. Náv-
štěvníci se kromě napínavé volby krále
a královny mohou těšit na budějovický
orchestr Variant a spoustu další zábavy.
Lístky na ples jsou stále v prodeji. Mů-
žete je zakoupit přímo v Art IGY nebo
v budějovickém fitness v City Fitness
u Výstaviště. Cena lístku na stání je 290
korun, k sezení si můžete koupit lístek
za 350 korun. Více informací najdete na
stránkách www.fitnessples.cz.
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Výstavou Blind Spot – Mrtvý úhel man-
želské dvojice Aleksandry Vajd a Hynka
Alta otevírá Dům umění v Českých Bu-
dějovicích rok 2013. Expozice v Domě
umění je také první samostatná foto-
grafická prezentace manželů na jihu
Čech. Stěžejním tématem jejich tvorby
je analýza fotografie jako média. Důle-
žitou problematikou pak přehodnoco-
vání vnímání světa, především jeho vi-
zuality. Autoři, kteří zároveň působí
jako vedoucí ateliéru fotografie na
pražské VŠUP, se věnují především te-

matickým cyklům. Již v roce 2001 za-
čal projekt Manwomanunfinished, který
stojí na vzájemném fotografování, osci-
lujícím na hraně portrétu a dokumentu
s patrným zájmem o zachycení chvil-
kové nálady. Dalším cyklem byl Docu-
mentation. V poslední době, pod vli-
vem zkušeností a zážitků z cest, kdy
trávili určitý čas v Mexiku a ve slovin-
ských jeskyních, se oba zabývají
především problematikou přeludu
a klamu, vztahu mezi realitou a jejím
zobrazením. 

Známá herecká jména se objeví v úno-
rové nabídce DK Metropol. 18. února
se můžete pobavit u skvělé konverzační
hry Muži odcházejí, ženy přežijí. Hra,
která se poprvé objevuje v českém pře-
kladu, nabízí inteligentní humor a origi-
nální pohled do ženského světa. Uvidí-
te, jak to vypadá, když se tři dámy
setkají na nóbl večeři – a vůbec jim
v tom nebrání přítomnost mladého mu-
že, který střídavě hraje partnery všech
tří. A protože Angličané mají důvtip
v krvi, na závěr musí přijít i překvapující
pointa. V režii Dariny Abrahámové se
představí Anna Šišková, Jana Krauso-
vá, Jitka Schneiderová a Vojtěch Kotek.
Představení se koná v Divadelním sále

od 19 hodin, lístky v předprodeji stojí
260 a 280 korun. Bránici vám zaručeně
polechtá také další komedie na progra-
mu DK Metropol. V příběhu z pera dra-
matiků P. Palmadeho a Ch. Duthurona
Na útěku, o náhodném setkání dvou
obyčejných žen vydávajících se na ces-
tu za svobodou, dobrodružstvím a no-
vým životem, excelují Zlata Adamovská
a Jana Štěpánková. Jejich cesta ale ze
všeho nejvíc připomíná road-movie, je-
jímž cílem není někam dojet, spíš do-
stat se co nejrychleji pryč. Vstupenky
na představení, které se koná 25. února
od 19 hodin v Divadelním sále DK Me-
tropol, můžete zakoupit v předprodeji
za 260 a 280 korun.

1. února se v DK Metropol usku-
teční již šestý ročník festivalu
Songfest.cz. Zajímáte-li se o čín-
skou kulturu, pak byste si vítání
lunosolárního Nového roku – roku
Hada 2013 neměli nechat ujít. Ve-
čerem bude provázet herec Jaro-
slav Dušek. Těšit se můžete na
koncert čínské zpěvačky Feng-
yűn Song a další čínské umělce.
Speciálním hostem večera bude
Ondřej Smeykal, český profesi-
onální hráč na australský domo-
rodý nástroj didgeridoo. Dále vy-
stoupí Trio PUO s hostem
Martinem Zbrožkem, Traffic Dan-
ce Drum, etnické skupiny z jižní
Asie a Zorita Oriental Dance Stu-
dio. Od 15.00 do 18.30 hodin bude
ve vstupní hale divadelního sálu
pro návštěvníky připraven bohatý
doprovodný program: tvůrčí dílny
pro děti a dospělé, workshopy,
ukázky etnických kultur, původní-
ho zpěvu a tanců, dále prezentace
přírodních produktů a zdravého
životního stylu. Součástí bude
i ochutnávka čajů a různých po-
choutek. Večerní koncert začíná
v 19 hodin. Vstupenky můžete za-
koupit v předprodeji v DK Metro-
pol za 220 a 250 korun. Doprovod-
ný program je zdarma. Lidé
narození ve znamení Hada (1905,
1917, 1929, 1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013) dostanou
speciální dárek. 

V Domě umění vystavují
Aleksandra Vajd a Hynek Alt

Vítání
roku
Hada

V Metropolu 
se představí Jana Krausová,
Zlata Adamovská i Vojta Kotek
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Hned dvě želízka v ohni bude mít Jiho-
české divadlo v širších nominacích na
celostátní cenu Thálie. Porota ocenila
výkon Dany Verzichové v činoherním
dramatu Tramvaj do stanice Touha
a také tanečníka Petera Rovó v baletu
Romeo a Julie. Herečku, která si nyní
užívá mateřské povinnosti, zpráva po-
těšila. „Mám obrovskou radost, to
jsem vůbec nečekala. Teď jsem na ma-
teřské dovolené, takže je to příjemné
vytržení z jiného světa,“ řekla Verzi-
chová, která v Českých Budějovicích
působí už deset let. Její účast v širších
nominacích je dobrou zprávou také

pro šéfa činohry Martina Glasera.
„Každé ocenění pro soubor je skvělé,“
komentoval situaci. Druhý úspěch na
Tháliích Jihočeskému divadlu zajistil
Peter Rovó. Maďarský tanečník zaujal
porotu jako Mercucio�v baletu Romeo
a Julie. „Jsme samozřejmě moc rádi.
V posledních čtyřech letech jsme tam
vždy měli nějakého zástupce a zname-
ná to, že odborníci z Prahy naši práci
sledují, váží sem cestu a všímají si i ci-
zinců, kteří zde působí. A tak dokazují,
že tanec je mezinárodní,“ uvedla só-
listka a asistentka choreografie Linda
Schneiderová.

Chcete se projít minulostí společně
se vzpomínajícím dědečkem? Tenhle
je ale trochu jiný, než jaké znáte. Za-
čínal totiž jako milovník funku a di-
skoték. Tak začíná taneční vystou-
pení Just Dance skupiny Budside
Crew. Při své hodinové show vás ta-
to dvacítka nadaných tanečníků
z Budějovic postupně provede třemi
érami v období od 70. let do sou-
časnosti, a tak na pódiu uvidíte vel-
ké množství hudebních stylů. Těšit
se můžete na nahecovaný street
dance, break dance, ale i smyslný
ženský tanec. Jako hosté vystoupí
kouzelník Radek Bakalář a Robot-
X8203 nebo DJ BlueBerry. O úspě-
chu představení určitě vypovídá také
to, že se jedná již o druhou reprízu.
Navštívit ji můžete 22. února od 
19 hodin na Malé scéně DK Metro-
pol. Vstupenky za 110 korun koupíte
v předprodeji v obchodě Subform na
Lannově třídě 137/32. 

Malou scénu 

roztančí
Budside
Crew

Nominaci na celostátní Thálii
získali Verzichová a Rovó
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Jihočeská univerzita 
má svou Miss
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18. ledna se v prostorách
Art IGY uskutečnil první
ročník soutěže Miss Jiho-
české univerzity. Porota vy-
bírala z deseti soutěžících.
V závěru finálového galave-
čera byla zvolena historicky
první Miss Jihočeské uni-
verzity. Stala se jí dvaadva-
cetiletá studentka Země-
dělské fakulty Jitka Volná.
Nejkrásnější studentka po-
chází z Moravy, v Českých
Budějovicích studuje obor
Biologie a ochrana zájmo-
vých organismů. Její hlas
můžete slyšet na vlnách
studentského rádia K2. 

Jitko, jaké byly Vaše pocity ve
chvíli, kdy porota vyřkla Vaše
jméno?
Když porota oznámila, že vítězkou se
stala dívka s číslem pět, měla jsem
obavu, zda jsem se nepřeslechla. V ta-
kové vypjaté situaci totiž snadno zamě-
níte číslo pět s číslem devět. V okamži-
ku, kdy bylo vysloveno mé jméno, se
samozřejmě dostavil obrovský pocit
štěstí. Byla jsem hrozně ráda. Je to pro
mě nová a velice hezká zkušenost. Vní-
mám to jako veliký úspěch.

Jak jste oslavila vítězství?
Žádné oslavy se nekonaly. Ten den byl
pro mě hodně hektický. Po skončení ve-
čera jsem se ani nepřevlékla, na krátké
šaty jsem si hodila jen kabát a šla pěšky
od IGY až na kolej. Zimu jsem tehdy ani
nevnímala, hřál mě příjemný pocit. Až se
dostanu domů, tak určitě proběhne slav-
nostní večeře s rodinou. Bude to poklid-
né, na žádné velké oslavy moc nejsem. 

Kdo nebo co Vás přimělo k účasti
v soutěži?
Přihlásila jsem se na popud mamky,
především to ale byla moje vlastní inici-
ativa. V listopadu jsem se zúčastnila
castingu soutěže Česká Miss 2013,
který se konal v Českých Budějovicích.
Dostala jsem se do třetího kola. Byla to
moje úplně první zkušenost se soutěží
tohoto typu a hodně mě to bavilo. Když
jsem se pak dozvěděla o soutěži Miss
Jihočeské univerzity, dlouho jsem nevá-
hala. Sympatický mi byl také charitativ-
ní účel večera. 

Co Vám soutěž přinesla?
Předpokládám, že Vám vítězství
otevřelo nové možnosti.
Ano, to je pravda. Překvapil mě velký
zájem médií. Vůbec jsem nečekala, že
by malá regionální soutěž, a ještě k to-

mu první ročník, mohla vzbudit takový
zájem. Už mi volali z modelingové
agentury a pozvolna dostávám nějaké
pracovní nabídky. Člověk se ale musí
ještě více prosadit. Díky soutěži jsem
poznala nové lidi, získala kontakty, to
by mě mohlo zavést zase dál. Momen-
tálně mě velice láká fotomodeling
a mým snem je dostat se k herectví.
Objevilo se samozřejmě i pár negativ-
ních ohlasů. V tomto směru opravdu
nezávidím celebritám. Hrozně mě mrzí,
že lidé soudí člověka, aniž by ho znali.
Pozitivní zkušenosti však převládají. Ví-
tězství mi otevřelo nové obzory a já
dou fám, že toho dokážu správně využít.

Věnovala jste přípravě na soutěž
hodně času?
Několik hodin jsem věnovala nácviku
choreografie. Dvakrát jsem byla v solár-
ku, což mi stejně nepomohlo. Zkoušela
jsem cvičit. Nejsem však moc sportov-
ně založená. Když jsem se pak tři dny
nemohla skoro ani posadit, tak jsem to
vzdala. Víkend před finálovým večerem
jsem bojovala se záchvaty kašle. Na -
chlazení mě hodně vyčerpávalo. Z toho
důvodu jsem také musela odložit něja-
ké studijní povinnosti. Už se mi to ale
podařilo částečně dohnat. 

Která disciplína pro Vás byla
nejnáročnější a kterou jste si
naopak užila?
Náročná pro mě nebyla disciplína jako
taková. Nejnáročnější byly chvíle před
samotným začátkem soutěže. Zahájení
se o půl hodiny opozdilo, a tak se ner-
vozita stupňovala. Své udělaly také de-
seticentimetrové podpatky, na kterých
jsme stály od rána. Druhý den jsem ne-
mohla vůbec chodit. Velice jsem si užila
promenádu v plavkách. Krásný zážitek
pro mě byla i přehlídka večerních šatů.

S výhrou se pojí také několik cen.
Ze které ceny máte největší
radost?
Všechny ceny mě velice potěšily. Získa-
la jsem například víkendový pobyt pro
dva v hotelu Clarion či měsíční proná-
jem auta. S autem už jezdím a jsem
moc spokojená. Těším se také na pro-
jížďku limuzínou, ve které jsem ještě
nikdy neseděla. 

Čemu se věnujete ve svém
volném čase?
Hodně času mi zabere rádio. Tam je
pořád co řešit. V budově Zemědělské
fakulty Jihočeské univerzity jsme získali
nové prostory pro naše studio. V prů-
běhu loňského roku jsme je rekonstru-
ovali a připravovali se na vysílání. Včera
jsme například malovali, takže mám na
sobě ještě zbytky červené barvy. Od
úplně prvního vysílání, které proběhlo
před dvěma lety, jsme ušli obrovský kus

cesty a nyní se radujeme z úspěchu.
Rádio získalo dobré jméno, náš tým se
rozrostl o další studenty.

Nyní se připravujete na casting
Miss Academia. Máte i v této
soutěži ambice na dobré
umístění? Už víte, co Vás na
castingu čeká?
Moc ráda bych se dostala alespoň přes
první casting. Přihlášeno je několik set
dívek, takže nedoufám v nic velkého.
Jedním z bodů je inteligenční test, který
připravuje Mensa České republiky. Le-
tos by to tedy mělo být zaměřené na
IQ. V minulých ročnících byl inteligenční
test zaměřen na vědomosti. Čeká mě
také rozhovor s porotou a promenáda
v plavkách. 

Kritériem při výběru vítězky není
jen fyzická krása. Jaké přednosti
by podle Vašeho názoru měla mít
Miss Academia?
Dívka by měla být reprezentativní, zají-
mavá, pohotová, měla by mít logické
uvažování. Dívka musí umět prodat jak
vnitřní charakter, tak vnější vzhled. Musí
to být prostě osobnost.

Co Vás čeká v následujícím roce
s korunkou?
Momentálně se připravuji na moderování
univerzitního plesu. Čekají mě různé re-
prezentativní akce. Mám před sebou ta-
ké spoustu studijních povinností. Jsem
ve třetím ročníku, takže musím psát ba-
kalářskou práci. Moc ráda bych se podí-
lela na přípravě druhého ročníku Miss Ji-
hočeské univerzity. Projekt mě velmi
nadchl. Obdivuji organizátory této akce.
Dokázali profesionálně uspořádat po-
měrně velkou akci během skutečně krát-
ké doby.

Na Zemědělské fakultě Jihočeské
univerzity studujete obor Biologie
a ochrana zájmových organismů.
Jaká je Vaše představa
budoucího povolání?
Momentálně se ničemu nebráním. Ráda
bych využila možností, které mi soutěž
přinese. Nejsem si úplně jistá, zda chci
setrvat v oboru, ačkoli mě studium moc
baví. Rozhodně si podám přihlášku na
navazující studium a zároveň se budu
poohlížet po nějaké práci. Třeba přijde
nabídka, která se neodmítá. Uvidíme,
co bude dál.

Co byste poradila dívkám, které
by uvažovaly o účasti ve druhém
ročníku této soutěže?
Pokud budou dívky na vážkách, tak
bych jim poradila, ať se určitě přihlásí.
Měly by si však nejprve samy zvážit, zda
je bude bavit focení, poskytování rozho-
vorů atd. Myslím, že je to moc dobrá
zkušenost a navíc ty ceny stojí za to. 
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Květiny, růžová a červená přání, čoko-
lády, plyšoví medvídci a jiné drobnosti
se po roce  opět objevují na pultech
obchodníků nejen v českých městech.
Svátek zamilovaných, svatý Valentýn,
už totiž klepe na dveře. Oslavy vypuk-
nou přesně za 14 dní, svůj den zamilo-
vaní lidé na celém světě slaví 14. února.
Pro inspiraci vám přinášíme několik ti-
pů, jak strávit valentýnský den na jihu

Čech. Láska prochází žaludkem
Pokud věříte starému pořekadlu, že lás -
ka prochází žaludkem, vyrazte se svou
polovičkou například do CITYrestauran-
tu v Českých Budějovicích. Místní při-
pravili (nejen) pro všechny zamilované
speciální Valentýnské menu. A na čem si
ve čtvrtek 14. února od 15 do 22 hodin
můžete pochutnat? Připijete si sklenkou
Bohemia Sekt demi sec. Poté jako před-
krm ochutnáte rozpečenou bruschettu
s olivovým olejem, hovězím roastbe-
efem, doplněnou rajčatovým concasse.
Hlavní chod bude mít podobu grilované

vepřové panenky zabalené v tyrolském
špeku, kterou budeme podávat s bur-
gundskou omáčkou a šťouchanými
brambory. Jako dezert si vychutnáte va-
lentýnské srdíčko s jahodami z vlastní
cukrářské výroby CITYgastro.

Valentýn při svíčkách
Chcete udělat na svou milou dojem
a předvést se jako romantik až do mor-
ku kostí? Pak ji na Valentýna vezměte
do budějovické vinárny Solnice, kde je
připraveno speciální Valentýnské menu
pro dva při svíčkách. Vychutnat si mů-
žete menu o třech chodech – šlehané
Mascarpone s jahodou v parmské šun-
ce a telecí řízeček v grilované bramboře
s malým přípitkem, variace dvou druhů
mas na společném špízu s úžasným
baby přílohovým nádavkem a jako
sladkou tečku vám v Solnici budou ser -
vírovat jablko sváru pečené na sladkém
karamelu v citronové peřině. Na tuto
akci, která začíná 14. února v 19 hodin,
je nutné mít rezervaci. 

Zamilované nákupy 
Je vaše milá/váš milý tak trochu nákup-
ní maniak a občas vám tím jde pěkně
na nervy? Na svatého Valentýna buďte
nad věcí a vyrazte společně třeba do
obchodního centra Géčko. Tady mají
pro podobné věci pochopení a 14. úno-
ra pro každého nakupujícího připravili
na Valentýna malé překvapení. 

Cestou necestou
Říká se, že láska hory přenáší, ale tak
daleko snad ani nemusíte. Překvapte
svou drahou polovičku třeba výletem
do Českého Krumlova. Utečte z každo-
denního shonu a všednosti a najděte si
místo, kde budete mít čas jeden pro
druhého. Malebné uličky a skrytá zá-
koutí středověkého města jsou jako
stvořené pro romantické procházky. Vy-
bírat můžete i z nabídky speciálních
menu v českokrumlovských restaura-
cích nebo z romantických pobytových
balíčků místních hotelů a penzionů.

Valentýnské tipy
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inzerce

Kde se vůbec 

vzal svatý
Valentýn?
O původu i minulosti tohoto svátku existuje hned
několik verzí. Podle jedné byl Valentýn  knězem
v době vlády císaře Klaudia II., a když se krutý cí-
sař jednou rozhodl zakázat všechny sňatky, Va-
lentýn tento nesmyslný zákaz nedodržel a dál
oddával mladé zamilované páry. Jenže jednu noc
císařovi vojáci vtrhli do kostela a Valentýna zaja-
li. Klaudius uvrhl Valentýna do vězení. Lidé se
o jeho zatčení dozvěděli a začali přinášet k jeho
domu dopisy a drobné dárečky a dávali mu tím
najevo, že věří stejně jako on v lásku. Také kněz
Valentýn prožil lásku. Zamilovala se do něj dcera
jeho žalářníka. V den jeho popravy, tedy 14. úno-
ra 269 př. n. l., jí zanechal dopis, ve kterém se jí
vyznává ze své lásky, a podepsal jej: „Od tvého
Valentýna.“ 
Jiná legenda ze starého Říma vypodobňuje Va-
lentýna jako velmi ctnostného a moudrého člo-
věka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i cí-
sař a povolal si jej k sobě. Při rozhovoru mu však
vytýkal, že věří pověrám nazývaným křesťanství.
Valentýn namítl, že císař je tím, kdo věří pově-
rám. Císař pak nakázal městskému prefektu As-
toriovi, aby na sebevědomého Valentýna dohlí-
žel. Prefekt ho tedy ubytoval ve svém domě. Tam
se Valentýn posléze zamiloval do jeho nevidomé
dcery. Astorius pak požádal Valentýna, aby se
modlil za dceřin zrak. Valentýn tak rád učinil,
protože v sílu modliteb věřil a dívku miloval.
Zázrak se opravdu stal a dívka opět spatřila
světlo světa. O zázračném uzdravení si povídal
celý Řím. Pohané odmítli věřit v ten zázrak
a vtrhli do domu prefekta, Valentýna odvedli a za
městem mu oddělili mečem hlavu od těla. Navz-
dory trpkému osudu se ale stal Valentýn symbo-
lem věrné a neutuchající lásky.

Láska v pohybu
Pokud si váš protějšek raději než gurmánské zážitky dopřává ty
sportovní, můžete den zamilovaných oslavit ve Skiareálu Lipno
nad Vltavou. V sobotu 16. února je zde pro všechny návštěvní-
ky připraven zábavný program i soutěže a také sladké překva-
pení – ochutnávka čokolády Milka. 
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Jedním z fotbalistů, na kte-
ré bude trenér Soukup
v jarní části sezony hodně
sázet, je třiatřicetiletý zálož -
ník Jaroslav Černý, který se
po pěti letech vrací zpět do
Českých Budějovic, kde
nastartoval svou nejúspěš-
nější část kariéry. Spolu
s týmem se teď tedy připra-
vuje na jarní část Gambri-
nus ligy.

Jaroslav Černý odešel z Dynama v roce
2008 do pražské Slavie, kde získal dva
mistrovské tituly a zahrál si také napří-
klad zápasy základní skupiny Evropské
ligy. Své kroky následně nasměroval do
tureckého MKE Ankaragücü a poslední
rok hrál ve slovenské Senici. „Už když
jsem se vracel z Turecka, tak jsem byl
s Budějovicemi v kontaktu. Důvodů
k návratu je samozřejmě více. Mám tu
spoustu kamarádů a známých. Hrál
jsem tu dva roky a v té době se mi cel-
kem dařilo. Jsem tedy rád, že se nyní
mohu vrátit,“ říká Jaroslav Černý.

Přestože byl spoluhráči i fanoušky pře-
zdívaný „Čoro“ mimo České Budějovi-
ce dlouhých pět let, nevrací se rozhod-
ně do neznámého prostředí. „Sice se
ten tým hodně změnil, ale s nějakým
seznamováním problém nebude. Znám
prakticky všechny kluky v týmu. Dobře
se znám s Lengym (Roman Lengyel),
hrál jsem třeba také s Táborem (Ivo Tá-
borský) nebo s Benym (Petr Benát).
I ostatní kluky znám ze vzájemných zá-
pasů v lize,“ dodává.

Před celým klubem stojí výzva v podo-
bě záchrany nejvyšší soutěže. Tým je
po šestnácti kolech až na předposlední
patnácté příčce, a na jaře ho tak čeká
hodně práce. „Budějovice mají kádr na
to, aby se zachránily a aby dál hrály
první ligu. Vůbec nemám problém hrát
v týmu, který bojuje o záchranu. Jsem
rád, že jsem se mohl vrátit do české li-
gy a že mám šanci všem dokázat, že na
českou ligu stále mám,“ věří si Jaroslav
Černý, který si samozřejmě uvědomuje,
že v následujícím půlroce nebude
pouze bojovat o udržení nejvyšší soutě-
že v Českých Budějovicích. „Doufám,
že se nám podaří ligu zachránit. Od to-

ho se pak bude odvíjet moje další pů-
sobení na jihu Čech,“ dodává.

Před svým příchodem do Dynama ne-
musel řešit žádné dilema, pro jaký tým
se rozhodnout. „Jiné nabídky jsem mo-
mentálně neměl. Já mám ještě půl roku
smlouvu v Senici a byl jsem tam s nimi
dohodnutý, že když přijde nějaká na-
bídka, tak mě uvolní. Já se do české li-
gy chtěl vrátit už dříve, ale vyšlo to až
nyní,“ říká. Nejdůležitější bude pro Čer-
ného to, aby se mu vyhýbala zranění,
se kterými měl problémy v minulých
měsících. „V posledním roce jsem měl
zdravotní problémy a moc jsem toho
neodehrál. Základní předpoklad tedy je,

abych byl zdravý a mohl jsem pravidel-
ně hrát. Myslím, že bych si zasloužil,
abych byl už konečně v pořádku a mohl
jsem zase pravidelně hrát,“ dodává
s úsměvem.

Vůbec nemá strach z toho, že na jeho
bedrech bude ležet boj o záchranu tý-
mu v Gambrinus lize. „Myslím, že už
mám v lize něco za sebou, a dá se říci,
že jsem zkušený hráč. Nejsem nejmlad-
ší, takže samozřejmě počítám i s tím, že
na mě bude větší tlak a že právě ode
mě se bude očekávat, že týmu v boji
o záchranu pomůžu. Nebojím se toho
a věřím, že se nám podaří i s mou po-
mocí tu ligu udržet,“ říká závěrem.

Do jarní části sezony půjde Dynamo posílené

o Jaroslava Černého
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Kvalitní výkon předvedli volejbalisté budějovického
Jihostroje předminulou sobotu, když na domácí
palubovce zvítězili nad rivalem z Příbrami hladce
3:0. Díky výhře si tak Jihostroj upevnil postavení
a aktuálně je na 2. místě v tabulce domácí Uniqa
extraligy. „Budějovice byly v utkání jednoznačně
přesnější a ve chvíli, kdy nás zatlačily servisem
a my jsme hůře přihrávali, tak bylo pro naše sme-
čaře velice složité uhrávat míče. Nejsme tak dobře
fyzicky vybaveni jako náš soupeř. Chtěli jsme před-
vést co nejlepší výkon a případně zabodovat, ale
dnes byl Jihostroj jasně lepší,“ uvedl po utkání tre-
nér hostí Petr Brom, který v předchozích letech zí-
skal s jihočeským celkem čtyři zlaté medaile. „Do
utkání jsme vstoupili naprosto koncentrovaně. Vě-
děli jsme, že Příbrami nesmíme ani na chvilku pole-
vit, protože pokud by se soupeř rozehrál, tak by-
chom mohli mít velké problémy. Naštěstí na rozdíl
od minulého utkání jsme lépe bránili univerzála Pa-
tuchu a také jsme lépe podávali, což rozhodlo
o našem vítězství,“ komentoval utkání domácí blo-
kař Radek Mach. Další domácí zápas sehrají budě-
jovičtí volejbalisté již tuto sobotu, kdy od 18 hodin
hostí celek ze Zlína.  

HC Mountfield do obrany 
získal Tomáše Haranta,
klub také prodloužil smlouvu 

s Jakubem Kovářem

Příbramští Kocouři 
odjeli ze Sportovní haly

bez bodu

Nejdříve Vladimír Škoda a Stanislav 
Dietz, nyní navíc přichází obránce To-
máš Harant. Extraligový tým HC Mount-
filed pracuje na rozšíření svého kádru. 

32letý Tomáš Harant už v Českých Bu-
dějovicích dříve působil, v letošní sezo-
ně hájil barvy slovenské Žiliny. V repre-
zentačním dresu své země dvakrát
startoval na mistrovství světa. „Vyhlásili
jsme zájem získat zkušeného obránce,
který by rozšířil naše defenzivní řady
a stal se skutečnou posilou. Tomáš Ha-
rant tyto naše představy splňuje. Do-

mluvili jsme se zatím na spolupráci do
konce sezony,“ říká předseda předsta-
venstva a generální manažer Zdeněk
Blažek. „Tomáš Harant je typem obrán-
ce pro všechny důležité části zápasů,
jako jsou přesilovky, oslabení či jiné
rozhodující momenty,“ říká sportovní
manažer HC Mountfiled Petr Sailer. 

Vedení klubu pokračuje také v dalším
zhodnocování mužstva. Logickým kro-
kem tak bylo prodloužení smlouvy
s brankářem Jakubem Kovářem. „Stá-
vající kontrakt byl platný do konce této

sezony. Nyní jsme se domluvili na jeho
prodloužení do dubna 2014,“ říká Bla-
žek. Českobudějovičtí si tak pojistili
práva na reprezentačního brankáře ta-
ké pro příští hokejovou sezonu. O per-
spektivního gólmana se ale zajímá řada
zahraničních klubů. „Ač jsou nabídky
sice atraktivní, snažíme se jim odolá-
vat. Jakub je důležitou součástí našeho
mužstva. Ovšem nemůžeme si dovolit,
že by například po skončení sezony
mohl odejít bez náhrady. To bychom
neměli ze zodpovědnosti vůči řízení
klubu dopustit,“ říká Zdeněk Blažek.
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Lyžařská sezona je v plném
proudu. Mnozí z vás již vy-
razili vstříc zimním rado-
vánkám, někteří se teprve
chystají. Míst, kde můžete
během jarních prázdnin ne-
bo o víkendech strávit pří-
jemné chvíle s rodinou či
přáteli nejen na lyžích, je
v okolí Českých Budějovic
hned několik. 

Lipno – snowpark, 
běžky i akce pro děti
Oblíbeným místem Budějovičáků je ne-
celých 60 kilometrů vzdálený Skiareál
Lipno. Lyžařský areál Lipno je ideální pro
rodiny s dětmi. Na své si však přijdou
i ostatní lyžaři. Kromě 8,3 km sjezdovek
různé náročnosti a třech čtyřsedačko-
vých lanovek na návštěvníky čekají ski -
crossové dráhy či snowpark. Nabídku
doplňuje dětské výukové hřiště Foxpark
se třemi pojízdnými koberci. Pod dohle-
dem lišáka Foxe a kapitána Lipánka se
zde hravou formou učí lyžovat děti již od
3 let. Pro malé lyžaře je připraven bohatý
program plný her, soutěží a odměn. Kaž-
dou sobotu se zde navíc pořádají zábav-
ná odpoledne s hudbou a soutěžemi.
Milovníci běžek jistě ocení 40 km upra-
vovaných běžeckých tratí, které křižují
přilehlou šumavskou krajinu. V rámci re-
alizace projektu Lipno bez bariér nabízí
Skiareál Lipno také služby pro handica-
pované ná vštěvníky – speciální pomůc-

ky pro výuku v lyžařské škole, speciální
monoski pro děti a dospělé. Výuku zajiš-
ťují zkušení instruktoři, kteří jsou vyško-
leni pro práci s handicapovanými spor-
tovci. Pokud sem vyrazíte 9. února,
máte možnost zapůjčit si vybavení pro
handicapované po celý den zdarma.
V mrazivém počasí můžete vyměnit lyže
za brusle a vyrazit na zamrzlou Lipen-
skou přehradu. Bruslařská dráha ve-
doucí z Lipna nad Vltavou přes Frym-
burk do Přední Výtoně měří 11 km
a byla oficiálně označena za nejdelší
udržovanou bruslařskou dráhu na světě.
Přímo u dráhy se nachází půjčovna
a servis bruslí. Letošní novinkou je mož-
nost spojení lyžování s výletem do ko-
run stromů. Oblíbená Stezka korunami
stromů Lipno se nachází přímo v areálu
a je v provozu celoročně. Své lyže a ly-
žáky můžete v bezpečí zanechat v půj-
čovně speciálních outdoorových bot.

Lyžování u sousedů 
– Hochficht a Sternstein
V blízkosti Lipenské přehrady se nachá-
zí Hochficht – největší rakouský skiareál
mimo Alpy. Lyžařské středisko nabízí
20,8 km atraktivních sjezdovek všech
stupňů obtížnosti. Zkušení lyžaři ocení
2 km dlouhou FIS sjezdovku, na které
se jezdí Evropský pohár. Na příznivce
adrenalinové jízdy zde čeká
boarder&ski-crossová dráha. Pohodl-
nou přepravu na vrchol bez delšího če-
kání ve frontách zaručuje 10 přeprav-
ních zařízení, z toho 3 čtyřsedačkové
lanovky. Vaše děti jistě nadchne nově
upravený Kids-Park s pojízdnými ko-

berci, kolotočem a vyhřívanou chatou.
Výukový svah lze využít také k sáňko-
vání. Každou středu a pátek je v provo-
zu večerní lyžování. Díky příznivé nad-
mořské výšce a sněžným dělům
pokrývajícím všechny sjezdovky jsou
zde dobré sněhové podmínky vždy za-
ručeny. Z parkoviště skiareálu Hoch-
ficht lze nastoupit na upravované bě-
žecké tratě. Běžecký areál Schöneben
– Hochficht nabízí 78km síť běžeckých
stop a je jedním z nejkvalitnějších bě-
žeckých areálů na Šumavě. Při cestě na
Hochficht mohou řidiči využít převozu
v Horní Plané, a zkrátit si tak cestu
o 25 km. 

Příznivé podmínky nabízí také lyžařské
středisko Sternstein. Tento rakouský
skiareál leží pět minut jízdy od hraniční-
ho přechodu Vyšší Brod – Studánky.
Svým návštěvníkům nabízí 3 sjezdové
tratě lehké až střední náročnosti s ka-
binkovou a šestisedačkovou lanovkou.
Rodiny s dětmi ocení nové dětské hřiš-
tě Elefuntasia s pojízdným kobercem,
pohádkovým hradem a „sloní“ výcviko-
vou sjezdovkou. Pro ty úplně nejmenší
je připraven minipark na téměř rovina-
tém svahu s pojízdným kobercem.
V okolí Stersteinu jsou pravidelně upra-
vovány i placené běžecké stopy.

Sněhové zpravodajství

Aktuální údaje o výšce sněhu a sta-
vu sjezdovek v jednotlivých středis-
cích naleznete na http://www.lipno-
sternstein-hochficht.cz.
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S dalším případem nezodpovědného řidiče se v polovině ledna setkali
policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu. Při silniční
kontrole, kterou prováděli v Pražské ulici, zjistili u 20letého muže pří-
tomnost amfetaminu, a to v takové koncentraci, která vylučovala
schopnost bezpečně ovládat řízení motorového vozidla a sledovat situ-
aci v silničním provozu. Lehkomyslnému řidiči nyní za přečin ohrožení
pod vlivem návykové látky hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až
na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Mladík řídil 
pod vlivem drog

Velkou radost z amnestie neměla 42letá
žena, která se okamžitě po propuštění
toužila dostat zpět za mříže. „Hned ná-
sledující den, když se otevřely prodejny,
začala krást v jednom z českobudějo-
vických obchodních domů oblečení,“
uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří
Matzner. Žena udělala škodu přibližně
za 1 300 korun a vzhledem k jejímu zá-
měru vrátit se do vězení nebyl žádný
problém s jejím dopadením. „Jednalo
se o recidivistku, takže jsme případ ře-
šili jako trestný čin a bylo velmi rychle
rozhodnuto o vzetí do vazby. Případ se
řešil ve zkráceném přípravném řízení,
kdy měl soud o zlodějce rozhodnout do
48 hodin,“ pokračoval Matzner.

Policisté zadrželi
zloděje hned po činu

Muž si 
loupež
jen vymyslel 

Žena kradla, aby se po amnestii
rychle dostala zpátky do vězení

Včasné oznámení o trestném činu
a rychlý a profesionální zásah policistů
z českobudějovického oddělení hlídkové
služby vedly k dopadení pachatele, který
v areálu firmy v Trocnovské ulici odštípl
a následně odcizil vysokofrekvenční mě-
děný napájecí drát vedoucí k anténě vy-
sílače. 43letý zloděj tak způsobil škodu
ve výši 30 tisíc korun, ale navíc vyřadil
z provozu signál rozhlasu pro celé území
Jihočeského kraje. 

Vůči podezřelému muži zahájil komisař
Služby kriminální policie a vyšetřování
trestní stíhání pro podezření ze spáchání
trestných činů krádeže a poškození

a ohrožení provozu obecně prospěšné-
ho zařízení. O jeho dalším osudu teď
rozhodne soud.
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Celý tým kriminalistů zbytečně několik
hodin zaměstnával muž, který je přivo-
lal k údajnému přepadení. 41letý muž
uvedl, že jej 11. ledna krátce po třetí
hodině ranní přepadli v Lidické ulici tři
neznámí agresoři. Pod pohrůžkou násilí
jim musel dát finanční hotovost a osob-
ní doklady. 

Kriminalisté se pustili do pátrání po ne-
známých útočnících, ale při vyšetřování
vyšlo najevo několik nesrovnalostí. Jak
se ukázalo, údajný poškozený si celý
případ vymyslel. Jednačtyřicetiletý muž
se tak svým nezodpovědným chováním
dopustil přestupku křivého vysvětlení.
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Menu
pro každý den

Ingredience
1,5 cl ginu 
1,5 cl světlého rumu 
1,5 cl vodky
1,5 cl stříbrné tequily 
1,5 cl Triple Sec  
1,5 cl citronové šťávy
1 cl cukrového sirupu
Coca-Cola – střik na dolití
kostky ledu

Postup
Do sklenice vložíme 8 kostek ledu. Přes led
 postupně přidáváme veškeré ingredience včetně
Coca-Coly. Jednou až dvakrát ze dna sklenice
směrem nahoru zamícháme lžící. Ozdobíme
 kolečky citronu.

Ingredience
1 kg vepřových žebírek
1 dcl oleje
2 dcl černého piva
chilli
worcester
barbecue směs 
kmín
5 lžic medu
lžíce octa a hořčice
sůl, pepř

Postup
Na marinádu smícháme med, worcester, barbecue
směs, kmín, sůl, pepř, ocet, hořčici, olej, chilli a černé
pivo. Žebírka omyjeme, osušíme a naložíme do
marinády a necháme do druhého dne marinovat
v chladu.  Žebírka zabalíme do alobalu se zbytkem
marinády a pečeme při 200 °C cca 1 hodinu. Pak je
vyjmeme z alobalu, šťávou z nich je podlijeme
a dáme péct pod gril na 10 minut. Jako přílohu
 doporučujeme pečené brambory.

Ovocné koláčky
Ingredience
Těsto na 12 formiček:
240 g hladké mouky
3 vejce
180 g másla
180 g cukru krupice
kypřicí prášek
ovoce podle chuti

Postup
Ovoce nakrájíme na kousky. Máslo
s cukrem utřeme do lehké pěny. Pak
přidáme vajíčka, mouku a kypřicí prá-
šek. Vše dobře promícháme. Polév-
kovou lžící dávkujeme těsto do for-
miček (nejlépe do pekáče na muffiny,
doporučujeme vymazat) a vmáčkne-
me do něj ovoce. Troubu předehřeje-
me na 180 °C, pečeme dozlatova,
cca 25 min.

Long Island Iced Tea

Polévka z červené čočky se zelím
Ingredience
1,5 l vývaru I velký hrnek červené čočky I
1/2 malé skleničky nakládaného bílého 
zelí I 1/3 láku z objemu téhle skleničky I
1 veliká žlutá cibule I 3 stroužky česneku I
5 dkg slaniny I 3 řapíky celeru I 1 větší
brambora I sůl I pepř I bobkový list I
tymián I majoránka I kmín I sladká paprika I
chilli paprička

Postup
Nakrájíme si nadrobno cibuli, oloupanou
bramboru, slaninu a řapíkatý celer.
 Dozlatova osmahneme na másle. Poté
zalijeme horkým vývarem a přivedeme
k varu. Vsypeme čočku a necháme
10–13 minut vařit, pak rozmixujeme. 
Zelí  pokrájíme a přidáme do polévky
 spolu s nálevem. Okořeníme a necháme
ještě 15 minut provařit.

Marinovaná vepřová žebírka
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5 8 7 2
6 9 8
2 5 3

6 2
9 2 7 8
1 9

7 1 5
3 6 1
9 2 8 4

8 5 
3 9 7
1 2

3 8
4 2 9 5

5 6 1
1 8

9 8 7 6
3 2 4

3 9 2
3 2

2 5 1 6 7
5

3 2 7 4
8

5 7 6 3 1
3 7

6 4 9

8 3 2
3 9 5

1 8
7 4 5 6
6 7 3
9 3 8 7
5 1

7 3 9
2 5 1

2 8 7 1
5 4 6

7 9 3
8 6 5

9
7 1

3 2 8
1 2

1 4

3 8 6
5 1 4

7 3
1 7 4

8 1 3
5 8 9

7 9
4 1 6

2 3 1

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.

Sudoku
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Francois Duc de la Rochefoucauld  
(1613–1680), zakladatel francouzské aforistické 
tradice: „Jen po nemnohém bychom prahli, … (tajenka)“ 

Správné řešení sudoku z čísla 12/2012

Správné řešení vánoční křížovky z čísla 12/2012: 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje redakce.

6 4 7 9 2 3 1 5 8
1 5 8 4 6 7 2 9 3
2 9 3 8 5 1 4 6 7
9 8 6 7 1 2 3 4 5
4 7 1 3 8 5 9 2 6
5 3 2 6 4 9 8 7 1
8 1 9 5 7 4 6 3 2
7 6 4 2 3 8 5 1 9
3 2 5 1 9 6 7 8 4

4 2 5 7 9 8 3 6 1
7 1 8 3 6 4 2 5 9
6 3 9 5 1 2 7 4 8
8 5 7 2 3 1 6 9 4
3 6 4 8 7 9 5 1 2
2 9 1 4 5 6 8 3 7
9 8 6 1 2 5 4 7 3
1 7 2 6 4 3 9 8 5
5 4 3 9 8 7 1 2 6

3 8 2 7 5 1 6 9 4
4 1 9 2 3 6 5 7 8
5 6 7 4 9 8 1 3 2
1 7 3 8 6 9 2 4 5
2 5 6 1 4 7 9 8 3
9 4 8 3 2 5 7 1 6
6 3 4 9 7 2 8 5 1
8 9 5 6 1 3 4 2 7
7 2 1 5 8 4 3 6 9

4 2 3 6 9 5 7 8 1
1 7 5 8 2 3 6 4 9
6 9 8 7 4 1 2 3 5
3 6 4 9 5 8 1 2 7
5 1 2 3 6 7 8 9 4
7 8 9 2 1 4 3 5 6
8 3 6 5 7 9 4 1 2
9 4 7 1 3 2 5 6 8
2 5 1 4 8 6 9 7 3

6 7 3 5 4 2 1 8 9
5 9 4 8 3 1 6 2 7
8 2 1 6 9 7 4 5 3
3 6 5 9 1 8 7 4 2
4 1 2 3 7 6 5 9 8
9 8 7 2 5 4 3 6 1
1 3 9 4 2 5 8 7 6
7 5 6 1 8 9 2 3 4
2 4 8 7 6 3 9 1 5

6 4 5 9 1 8 7 2 3
7 1 8 2 4 3 5 6 9
2 3 9 5 7 6 4 1 8
5 6 7 8 9 4 2 3 1
3 9 4 1 2 5 6 8 7
8 2 1 6 3 7 9 4 5
4 5 6 3 8 9 1 7 2
1 7 3 4 5 2 8 9 6
9 8 2 7 6 1 3 5 4
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