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Milí čtenáři,
ačkoli to tak při pohledu z okna stále nevypadá, zima se podle kalendáře chýlí ke konci
a snad již brzy převezme žezlo paní Jaro. Někteří z nás na teplejší počasí čekat až do
jara nevydrželi, a vyrazili proto na opačný konec světa. V tomto čísle si tak můžete
přečíst zajímavé povídání o dobrodružné cestě dvou studentů Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity, Markéty Aubrechtové a Josefa Beneše, kteří podnikli dobrodružnou
cestu po Jižní Americe. Při svém putování zažili na vlastní kůži i šamanské rituály. Celá
republika je ale zná spíše díky tomu, že se do vlasti vrátili spolu s prezidentem Václavem
Klausem. Proč k tomu došlo, se dozvíte na stranách 10 a 11. 
Příští měsíc bude nabitý také sportovními událostmi. Fanoušci hokeje, fotbalu i volejbalu
mohou vyrazit podpořit své kluby v jejich bojích. Fotbalisté se na jaře představí dokonce
s novým trenérem. Obyvatelé krajského města ale nemusí strádat ani kulturně. V březnu
do Budějovic zavítají známá jména jako například Monkey Business nebo skupina
Tatabojs, vyrazit můžete na výstavu vláčků nebo přednášky Francouzské aliance
o Marcelu Proustovi. Potěšit můžete také chuťové buňky, a to když vyrazíte na
masopustní menu do CITYrestaurantu nebo ochutnávat alsaskou kuchyni do Solnice.
Novinky čekají již brzy možná také na pejskaře. Město připravuje novou vyhlášku, která
omezí volný pohyb čtyřnohých miláčků, a také by my měla donutit majitele, aby se jejich
venčení obešlo bez nepříjemných důkazů. 
Ne jaro, ale možná přímo hned horké léto čeká budějovickou radnici. Povede totiž dva
soudní spory. Ten první se týká azbestové kauzy, ve které si všichni vinu přehazují jako
horký brambor, ve druhém případě město předčasně ukončilo údajně nevýhodnou
smlouvu s parkovací společností VINCI park CZ, která ale nyní po městě vyžaduje ušlý
zisk. Výsledek obou kauz by zřejmě neodhadl ani jihoamerický šaman, nezbývá tedy než
čekat, na čí stranu se přikloní váhy spravedlnosti…
Hezké jarní čtení!

Editorial
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šéfredaktorka
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NOVÁ VYHLÁŠKA
omezí pohyb psů
Vyhláškou o pravidlech pohybu psů
a jiných zvířat na veřejných
prostranstvích se na svém březnovém
zasedání budou zabývat
českobudějovičtí zastupitelé.
„Dosavadní vyhláška z roku 2005
obsahovala celou řadu ustanovení,
která už nebyla v souladu s platnými
zákony nebo rozhodnutími ústavního
soudu. Proto jsme přistoupili k její nové
tvorbě a rozhodli se zapojit do její
přípravy také místní obyvatele. Tuto
možnost využily desítky občanů,“ uvedl
primátor Juraj Thoma. Podle nové
vyhlášky by tak psi například již bez
vodítka nesměli na Lannovu třídu a na
Sokolský ostrov. Na společných
stezkách pro chodce a cyklisty budou
muset být dokonce uvázáni ne víc než
metr od svého páníčka. Návrh vyhlášky

také pamatuje na tolik problémový úklid
po psech. Povinnost sbírat psí
exkrementy je v ní výslovně zakotvena.
„Když majitel psa neuklidí jeho
exkrementy, hrozí mu za znečištění
veřejného prostranství bloková pokuta
až do 1 000 korun,“ tvrdí mluvčí
strážníků Václav Sup. Pokud se věc
dostane do správního řízení, může se
pokuta za znečištění veřejného
prostranství vyšplhat do maximální
výše 20 tisíc korun.

Ve správním řízení pak hraje důležitou
roli důkazní materiál. „Může to být
svědectví osob, fotodokumentace
i záznam z městské kamery,“ řekl Jan
Kostík, který je pověřen řízením
správního odboru českobudějovického
magistrátu. 

Povolené kácení jednačtyřiceti topolů
v parku Na Dlouhé louce ve Stromovce
provedli pracovníci specializované
firmy ve čtvrtek 14. února. „Dřeviny se
nacházejí ve frekventované části
parku, kudy vede stezka pro pěší
a cyklisty a jsou ve špatném
zdravotním stavu, 
Velké množství větví je proschlých
a vzhledem ke struktuře dřeva topolů

často dochází k jejich zlomům, čímž je
ohrožena bezpečnost návštěvníků
parku,“ shrnuje hlavní důvody zásahu
náměstek primátora Kamil Calta s tím,
že náhradou za pokácené stromy už
byly vysázeny duby, které jsou
přestárlými topoly zcela zastíněné
a utlačované. Další náhradní výsadby
za pokácené dřeviny budou nadále
pokračovat.

KAUZA
azbest
se konečně
dostává před

SOUD
Před více než rokem se v základ-
ních školách na českobudějovic-
kém sídlišti Máj objevil azbest,
ani dnes však lidé neví, kdo za
tento problém nese zodpověd-
nost. Všechny zainteresované
subjekty vinu odmítají, a tak spor
skončí před soudem. Město Čes -
ké Budějovice podá na hlavního
dodavatele rekonstrukce objektů
májských škol, firmu OHL ŽS, ža-
lobu o náhradu škod, které
městu v souvislosti s touto krizo-
vou situací v školských objek-
tech vznikly. Radnice musela ze
své kapsy dát částku ve výši té-
měř 20 milionů korun, aby zajis-
tila stěhování žáků a pedagogů
do náhradních prostor v budějo-
vických školách a jejich dopravu,
ale především sanaci objektů,
které provedla odborná firma. Na
průběh rekonstrukce a staveb-
ních prací byly vypracovány po-
sudky, které se ovšem v závě-
rech a vyhodnocení
subjektu za situaci
zodpovědného liší. 

Ze Stromovky mizí staré topoly
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Náves v Českém Vrbném

budou lemovat 
nové chodníky

Budějovice čeká soud
KVŮLI PARKOVÁNÍ,
firma zažalovala radnici
Tato smlouva je nevýhodná, usoudili
budějovičtí radní při pohledu na
smlouvu se společností VINCI Park CZ
a dali jí vale. Firma, která se v Českých
Budějovicích starala o parkování,
s výpovědi ale nesouhlasí a hodlá se
soudit o ušlý zisk v řádech milionů
korun. VINCI Park CZ měl ve městě
totiž původně působit až do roku 2015.

Magistrát je přesvědčený, že měl na
ukončení spolupráce právo a vše bylo
v pořádku. „Se žalobou a dalšími
připojenými dokumenty se
seznamujeme společně s advokátem
města. Uvidíme, jestli objevíme něco
překvapivého,“ řekl budějovický radní
Tomáš Bouzek, který byl iniciátorem

předčasného ukončení spolupráce
s VINCI Park CZ. O parkovací systém
v krajském městě se od května 2012
stará budějovický dopravní podnik.
Město si pochvaluje, že část výnosů
využívá společnost, jejímž
stoprocentním vlastníkem jsou České
Budějovice.

Tržby z parkování jsou přitom ročně
kolem 23 milionů korun. „Podle
jazykového výkladu smlouvy je
výpověď oprávněná. Jak jsem žalobu
pročítal zatím bez příloh, tak je
argumentace postavená na ustanovení
o dobrých mravech. Podle našeho
názoru by měl soud rozhodnout v náš
prospěch,“ věří Bouzek.

Chystaná obnova návsi v Českém Vrbném spočívá
především v osazení novými chodníky o celkové
délce asi 428 metrů. Zároveň budou opraveny
rozbité kraje vozovky. Vjezdy do nemovitostí budou
zpevněny a osazeny zámkovou dlažbou.
„Prostranství se dočká i nových uličních vpustí
a odvodňovací drenáže umístěné do zeleně. Práce,
jejichž finanční vyčíslení dosahuje téměř třech
milionů korun, budou zahájeny pravděpodobně
v první polovině letošního roku. V nejbližších dnech
bude vypsáno výběrové zřízení na zhotovitele,“
poznamenal primátor Juraj Thoma. O vítězné
nabídce bude rozhodovat Rada města.
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Dotační program je zaměřen na pomoc
vlastníkům kulturních památek, které se
nalézají mimo památkové rezervace
a zóny, popřípadě movitých kulturních
památek pevně spojených se stavbou,

jako jsou například oltáře nebo varhany
v kostelech. Podmínky pro přidělování
dotací určují Zásady pro užití
neinvestičních prostředků z rozpočtu
Ministerstva kultury ČR pro tento

program. „Datum uzávěrky prvního
kola je 28. února 2013. Alokovaná
částka je 1 100 000 korun. Druhé kolo,
kde je 556 000 korun bude mít
uzavírku 30. dubna a případné
doplňkové kolo pak 30. srpna,“ říká
náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Vlastníci kulturních památek najdou
příslušné formuláře na webových
stránkách Ministerstva kultury ČR
nebo na odboru památkové péče
Magistrátu města České Budějovice.
Vyzvednout si je mohou i osobně
přímo v kanceláři odboru v Kněžské
ulici č. 19, 4. patro, č. dveří 510. „Ze
zásad programu vyplývá, že minimální
podíl vlastníka je 10 %, minimální výše
příspěvku je 50 000 korun
a nevyčerpaná kvóta prvního kola se
může převést do kola druhého,“
dodává náměstkyně Ivana Popelová.

Bezinky, dřínky, šípky, trnky, mišpule –
ovoce našich předků se snad kvůli
obrovské nabídce různých exotických
druhů přestalo v posledních letech
vysazovat. Choulostivé exotické
kultivary nahradily původní nenáročné
druhy, které jsou přizpůsobené našim
podmínkám a které po generace
využívali naši předkové. Proto se
propagace a rozšiřování původních
domácích keřů ujalo jihočeské sdružení
„Pro živou krajinu“. „Pro účely
propagace a rozšiřování keřů jsme
zřídili internetové stránky
www.puvodnikere.cz. Dále nabízíme
a organizujeme ukázkové výsadby,
které mají primárně za cíl upozornit na
domácí druhy keřů a seznámit s nimi
širokou veřejnost, ale zároveň mohou
sloužit jako okrasná výsadba
a didaktická pomůcka pro školy.
V Českých Budějovicích ukázková
výsadba vznikla u cyklostezky na
Hlubokou nad Vltavou u sídliště Vltava.
Je zde zastoupeno 22 druhů keřů, které
reprezentují hlavní druhy vyskytující se
původně na území České republiky.
Uživatelé cyklostezky se budou moci
s těmito keři seznámit a na infotabuli se
dozví zajímavosti, jako například z čeho
si vyrobil luk a šípy pravěký muž Ötzi

a na kterých keřích je závislý žluťásek
řešetlákový,“ popsal hlavní činnosti
sdružení jeho předseda Martin Němec.   

S keři samozřejmě souvisí živé ploty
a zahrady, proto se sdružení snaží
upozorňovat na přednosti výsadeb
z různých druhů domácích keřů.
Původní keře se díky své nenáročnosti
hodí výborně do živých plotů a ve volně
rostoucím živém plotě působí přirozeně

a není nutné je pravidelně zastřihovat.
Pestrý živý plot z různých druhů nabízí
lidem neustále se měnící podívanou
a zároveň je velmi prospěšný přírodě.
Každý druh totiž kvete a plodí v trochu
jinou dobu, a tak smíšený živý plot
poskytuje živočichům potravu delší
dobu. V tomto ohledu je v současnosti
nejvíce využívaný živý plot z tůjí
nejméně vhodný, protože nenabízí
potravu žádným živočichům.

Kolem cyklostezky u sídliště Vltava
rostou původní domácí keře

Majitelé kulturních památek 
mohou žádat o dotace
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Stavební práce na objektu za 60 milionů
korun by měly začít v květnu, o rok
později by se obyvatelé krajského
města měli dočkat slavnostního
otevření.  „Na stavbu komunitního
centra Máj je v městském rozpočtu
vyčleněno 35 milionů korun, další
peníze poskytne Evropský fond pro
regionální rozvoj,“ uvedl náměstek
primátora Petr Podhola.
Architektonickou soutěž na nový objekt
vyhrála již na podzim roku 2010
bratislavská firma SLA. Nyní radnice
vybírá zhotovitele stavby. Firmy se
mohly hlásit  do 19. února. V budově
najde zázemí také služebna městské
policie a mateřské centrum. „V jejich
současných prostorách pak budeme
moci zřídit až 32 nových lůžek pro
seniory,“ doplnil náměstek Podhola.
Místo zde bude mít také nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, středisko
primární prevence a terénní služby pro
seniory a zdravotně postižené. Objekt
by měl mít celkem čtyři patra, počítá se
totiž i s využitím střechy pro tělocvičnu
a hřiště. Nejvíc prostoru zabere zařízení
určené pro děti a mladé lidi do 26 let.
Návrh radnice lidem poprvé představila
při prvním veřejném projednávání před
dvěma lety. „V současnosti tady
neexistuje žádná ambulantní sociální
péče, pouze Dům pro seniory Máj
poskytuje ubytování a operují zde
terénní služby. V novém centru bude
dostupný celý komplex služeb a třeba
nízkoprahové zařízení může eliminovat
rizikové chování a nežádoucí jevy mezi
dětmi a mládeží,“ uvedla na veřejném
projednávání Šárka Kovárnová

z odboru sociálních služeb. Lidé
většinou souhlasili s řešením stavby
včetně otevřeného dětského hřiště na
střeše budovy, kritické hlasy byly
ovšem namířeny proti úbytku
parkovacích míst.  

Nová budova zřejmě 
ubere parkovací místa
Obyvatelé na jedné straně oceňují
novou budovu, kde najde zázemí
mládež i důležité služby, které zde
zatím citelně chybí, na druhou stranu
místní ale protestují proti dalšímu
úbytku parkovacích míst. Objekt jich
zabere kolem dvaceti. Budova totiž
vyroste na místě, kde je v současné
době parkoviště. Vedoucí investičního
odboru magistrátu Zdeněk Šeda na

veřejném představení projektu uvedl, že
je připravena i varianta s podzemním
parkováním. Bratislavský ateliér SLA,
který soutěž na návrh budějovického
centra vyhrál, předložil i verzi, která
s podzemním parkováním pro 18 aut
počítá. Stavba by ale byla dražší
o sedm až deset milionů korun. 
Další výtky směřovaly k umístění
objektu v centru sídliště, podle místních
obyvatel by bylo komunitní centrum
vhodnější například v areálu
čtyřdvorských kasáren či bývalého
cvičiště. Podle Šedy je ale zamýšlená
stavba v souladu se všemi předpisy, do
nezastavitelného území veřejné zeleně
zasahuje pouze okrajově, a to
přístupovou rampou a vnějším
oplocením.

Aktualita

Na sídlišti Máj vyroste
komunitní centrum

Nové komunitní centrum
by mělo přibližně za 
15 měsíců vyrůst v ulici
A. Barcala v blízkosti
budov České správy
sociálního zabezpečení
a pošty. Stane se tak
součástí nově vzniklého
náměstí. O výstavbě
moderního objektu na
sídlišti Máj rozhodlo vedení
radnice v rámci
integrovaného plánu
rozvoje města Levý břeh. 
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www.teka.com

JEDNIČKA V OBLASTI VESTAVNÝCH KUCHYNÍ

dřezy • trouby • mikrovlnné trouby • varné desky • digestoře • pračky • myčky • lednice • kuchyňské baterie • drtiče

TEKA CENTRUM
Rudolfovská třída 223/75, České Budějovice

Tel./Fax: 387 411 720, GSM: 602 175 683, 602 496 108
E-mail: teka.drezy@seznam.cz, www.tekacentrumcb.cz

Otevírací doba: Pondělí – Pátek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

To, že na horách je počasí
nevyzpytatelné, je známá věc. Odborníci
však potvrzují, že časté inverze ještě
nemusí znamenat špatnou viditelnost ve
vyšších nadmořských výškách. Dobrou
zprávou pro milovníky výhledů tedy je,
že celoročně otevřená Stezka korunami
stromů Lipno nabízí v Čechách originální
zážitek s neuvěřitelným výhledem, který
může být v zimních měsících až 200 km.
Z vyhlídkové věže tak lze vidět nejen
celé Lipenské jezero, ale i Novohradské
hory a vrcholky Alp.  „Výborná
dohlednost nastává v zimě na horách za
inverzních situací – pod inverzí bývá
mlha nebo alespoň zákal, nad inverzí
průzračný vzduch s dohledností někdy
i 100 až 200 km,“ uvedla
RNDr. Miloslava Starostová z Českého
hydrometeorologického ústavu.
„Obecně lze říci, že sice v létě bývá více
dnů s poměrně dobrou dohledností
kolem 50 km, ale zato méně dnů
s vynikající dohledností přes 100 km,
které bývají v měsících zimních,“ dodala
Miloslava Starostová. Od ledna do

března je Stezka korunami stromů Lipno
otevřena denně od 10 do 16 hodin.
V provozu je i oblíbená skluzavka, která
měří přes 50 m, a je tak nejdelším
suchým tobogánem v Čechách. Pro
lyžaře je k dispozici půjčovna obuvi, pro
nelyžaře pak z centrálního parkoviště
jezdí každou půlhodinu bezbariérový
stezkabus, který je pohodlný pro
přepravu osob i dětských kočárků.
Služby autobusu využila i návštěvnice
z Českých Budějovic, kterou neodradily

ani nízké víkendové teploty. „Přiznávám,
že jsem s návštěvou Stezky vzhledem
k nízkým teplotám a mlze trochu váhala,
ale nakonec jsem se rozhodla vyrazit
i se svými dvěma vnučkami. Jedinečná
atmosféra zmrzlých korun stromů
a neskutečný výhled do okolí nás za
statečnost odměnily. Díky stezkabusu
jsme celý výlet stihly za necelé dvě
hodiny a děti v autobuse cestou dolů
alespoň rozmrzly,“ s úsměvem uvedla
Helena Landová z Českých Budějovic.

inzerce

Zimní výhled z lipenské Stezky
korunami stromů může být až do dálky 200 km
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Více než tisíc nalezených planetek mají
na kontě jihočeští astronomové.
Výzkumný tým z observatoře na Kleti,
který tvoří Jana Tichá, Miloš Tichý, Michal
Kočer a Michaela Honková, se tak zařadil
mezi dvacítku nejúspěšnějších hledačů
planetek na světě. 

„Planetka, která má tu čest být tisícím
objevem observatoře Kleť, byla
nalezena 27. února 2003 na snímku
pořízeném teleskopem Klenot. Našli ji
moji dva kolegové – Miloš Tichý spolu
s Michalem Kočerem,“ uvedla
ředitelka Hvězdárny a planetária
České Budějovice s pobočkou na Kleti
Jana Tichá. Pro určení, zda jde
opravdu o planetku, či nikoli, je
rozhodující přesné stanovení její
oběžné dráhy. A to někdy bohužel trvá
i dvacet let,“ vysvětluje ředitelka, proč
se tuto informaci rozhodli oficiálně
zveřejnit až nyní. Planetka teď dostala

předběžné označení 2003 DK 13
a pořadové číslo 350969. Jméno
zatím nemá, ale její objevitelé už nad
ním přemýšlejí. Amatérští
pozorovatelé ji vidět nemohou,
objevuje se jenom na snímcích
z velkých astronomických
dalekohledů. „Tato planetka kolem
Slunce oběhne jednou za 5,28 roku
a její rozměr je přibližně tři kilometry,
takže byste ji z jedné strany na druhou
přešli turistickou chůzí asi za hodinu,
ale to samozřejmě ve vesmíru nejde,“
popsala Tichá.

Vůbec první planetku na Observatoři
Kleť objevili v roce 1977. Do roku 1991
se jejich počet rozrostl jen na 139.
Většina potvrzených objevů, celkem
860, přibyla až za současného vedení
hvězdárny Janou Tichou a planetového
výzkumného programu spuštěného od
roku 1992.

ZDARMAZ

E OOLKK
UUAA

AARMD

ACCEAADD
U OOOOOTT

inzerceDesítky milionů korun musí Jihočeský kraj investovat do
oprav silnic, které jsou po zimě ve špatném technickém
stavu. „Správa a údržba silnic Jihočeského kraje letos
vynaloží na opravy silnic ze svého rozpočtu 135 milionů
korun. Dalších 35 až 40 milionů půjde do oprav po
vyhodnocení finanční náročnosti zimní sezony 2012/2013,“
uvedla mluvčí kraje Kateřina Koželuhová.
Rekonstrukci čeká letos také 11 mostů a dva úseky silnic
na Strakonicku. „Za více než 14 milionů korun bude třeba
rekonstruován most přes Černý potok v Sudoměřicích
u Tábora, za 18,5 milionu most v Kuří na Českokrumlovsku,
silnice se budou opravovat ve Vodňanech a ve Starém
Dražejově,“ uvedla krajská mluvčí.
Další peníze poplynou do oprav a modernizace krajských
silnic ze strukturálních fondů. V rozpočtu má kraj na tyto
projekty schváleno 200 milionů korun. Koncem ledna
schválil výbor ROP Jihozápad seznam příjemců z 21. výzvy.
Jihočeský kraj v ní získal 422 milionů korun, bude za ně
opraveno 46 vybraných úseků silnic.

Jihočeští astronomové
patří mezi dvacítku nejlepších
hledačů planetek na světě

Správa a údržba silnic 
má letos na opravy asi 170 milionů
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Markéta Aubrechtová
a Josef Beneš, studenti
Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích,
se vypravili do zemí Jižní
Ameriky. V závěru už tak
dobrodružné cesty byli
okradeni, přišli o cestovní
doklady, letenky i kreditní
karty. Po několikadenních
útrapách se na studenty
usmálo štěstí. Díky
pomoci ambasády v Chile
se vrátili domů
prezidentským speciálem
společně s Václavem
Klausem.

Začátkem prosince minulého roku se
Markéta vydala na cestu do
jihoamerického státu Peru. První měsíc
zde cestovala s místním Peruáncem,
později se k ní přidal Josef. Nebylo to
jejich první cestování na vlastní pěst.
Markéta již předtím strávila měsíc na
Papui-Nové Guineji a společně
s Josefem procestovali několik zemí
Jihovýchodní Asie. 

Výprava 
do amazonských pralesů
První Markétina a Josefova cesta
v Peru směřovala do amazonských
pralesů. „Do Peru jsme se vydali
hlavně kvůli šamanům a objevování
přírodních krás. Zajímalo nás, jak
probíhají šamanské léčitelské rituály.
Sami jsme chtěli tradiční léčbu
podstoupit,“ uvádí Markéta důvody
jejich cesty. Z města Iquitos, které se
nachází v centrální části Amazonie
v Peru, pokračovali v doprovodu
průvodce lodí hluboko do pralesa. Po
čtyřhodinové plavbě po proudu
Amazonky dorazili do kempu, který byl
tvořen prostými chýšemi z palmových
listů. Zde strávili devět dní mezi
místními domorodci a podstoupili
několik léčebných rituálů. „Šamani zde
léčí nejrůznější choroby pomocí
ayahuascy, což je psychoaktivní odvar
připravovaný z liány z amazonského
pralesa. Liána má neuvěřitelné léčebné
schopnosti, dokáže tělo pročistit jak po
fyzické, tak po duševní stránce. Po
vypití odvaru má člověk vize, které se
vztahují k jeho osobě. Ayahuasca vám
ukáže cestu, kterou se máte v životě
ubírat, a odpoví vám na jakoukoli
otázku,“ vysvětluje Markéta. „I pro
zdravého člověka může být
podstoupení tohoto rituálu velice
přínosné. Ayahuasca totiž otevírá nové

obzory. Například můžete s úspěchem
vyřešit jak stávající psychické problémy,
tak ty, o kterých jen tušíte nebo o nich
dokonce nevíte,“ dodává Josef.

Po posvátné stezce Inků
Z amazonského pralesa jejich další
kroky směřovaly na jih Peru do města
Cuzco. Odtud se vydali po legendární
posvátné stezce Inků k Machu Picchu.
Čekal je čtyřdenní 46kilometrový
pochod ve vysoké nadmořské výšce.
„Převýšení během té cesty se pohybuje
od 2 700 do 4 215 metrů nad mořem.
Jdete pořád nahoru a dolů a to
převýšení během dne zdoláte
několikrát. Výškovou nemoc jsme
překonávali pitím čaje z koky, která je
zde nezbytnou součástí každodenního
života. Navíc bylo zrovna období dešťů,
takže stále pršelo a byla velká zima.
Pochod byl skutečně náročný, ale
rozhodně nelitujeme. Cestou jsme
procházeli ruinami inckých měst a byli
jsme uchváceni nádhernou přírodou,“
líčí studenti. 

Dalším cílem jejich cesty bylo jezero
Titicaca, nejvýše položené jezero na
světě. Návštěva proslulých plovoucích
rákosových ostrovů však byla pro
cestovatele zklamáním. „Plovoucí
ostrovy jsme chtěli vidět, protože jde
o skutečný unikát. Bohužel je to již

Dobrodružná cesta
PO JIŽNÍ AMERICE
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hodně turistické místo. Je to v podstatě
taková lidská zoo. Z původních kultur
tu zůstaly jen nepatrné zbytky. Navíc
jezero bylo v místech, kde jsme se
pohybovali, dost znečištěné.“ Poté
pokračovali do národního parku
v sousední Bolívii. Prošli se největší
solnou plání na světě (Salar de Uyuni)
a pokračovali džípem přes západní část
Bolívie až do Chile. „Projížděli jsme
panenskou přírodou, za celou cestu
jsme nepotkali človíčka. Kromě hor tam
byla k vidění nádherná jezera, která
jsou sídlem tisíců plameňáků, gejzíry,
termální prameny, pouště. Bolivijská
krajina je velice rozmanitá. Co desítka
kilometrů, to úplně jiný biotop,“ vypráví
studenti.   

Chilské peripetie
Přes Chile se Josef s Markétou měli
pouze vracet zpět do Peru. Neměli
v úmyslu zdržet se déle než jeden den,
a nakonec tam nedobrovolně strávili
šest dlouhých dní. „Celý den jsme
čekali na autobusovém terminálu
v Calamě. Už jsme se nešli ani nikam
projít. Říkali jsme si, že raději
zůstaneme u báglů, když je to ten
poslední den, tak ať se nic nestane.“
Přesto jim hodinu a půl před odjezdem
vytrhl asi desetiletý zloděj dvě
zavazadla a zmizel v davu. V tu chvíli
přišli o cestovní doklady, kreditní karty,
letenky, Josefovu fotografickou výbavu,
deníky a mnoho dalších osobních věcí.
Celou věc ihned nahlásili policii. Od
samého počátku však naráželi na
neochotu, lhostejnost a neschopnost
místních policistů. „Dělali si z toho
srandu, nic neřešili a na všechno nám
řekli, že je to náš problém. Navíc ani
nebyli schopní najít na internetu číslo
na ambasádu v Chile,“ líčí nepříjemnou
situaci Josef. Nakonec se studentům
podařilo ambasádu kontaktovat. „Paní
na konzulátu nám dala několik
užitečných rad, například jak získat
peníze, kterých jsme v té chvíli měli

opravdu minimum. Spojili jsme se
s kamarádem z Čech, ten okamžitě
jednal a peníze poslal. Dostali jsme je
ještě v ten den.“ Nutno dodat, že
studenti sice nepřišli o své mobily, ty
ale po dobu jejich pobytu v Chile
nefungovaly. Cestovatelé se chtěli
dostat do Peru jen na kopie pasů, to
jim však nevyšlo. Hrozilo, že se ocitnou
na území nikoho a nebudou vpuštěni
do Peru, ani zpátky do Chile.
Nezbývalo než se vydat na
38hodinovou cestu na velvyslanectví
České republiky do Santiaga de Chile
pro nové doklady. 

Šťastný návrat s prezidentem
Přes strastiplnou cestu se fyzicky
i psychicky vyčerpaným studentům
podařilo dostat na velvyslanectví, kde
se vše v dobré obrátilo. „Všichni
pracovníci ambasády byli velice
příjemní a postarali se o nás
neuvěřitelným způsobem. Poskytli nám
jídlo, sprchu i ubytování,“ vypráví
nadšeně. V té době měli pracovníci
ambasády i jiné povinnosti, starali se
o Václava Klause, který přijel do
Santiaga de Chile na summit zemí
Evropské unie a zemí Latinské Ameriky.

Studenti čekali na vyřízení nových
cestovních dokladů a zařizovali si cestu
do hlavního města Peru, odkud měli
v plánu letět do Evropy. „V den, kdy
jsme se vraceli z autobusového
terminálu, jsme potkali Davida Kociána,
pracovníka ambasády. Ptal se nás, jestli
už máme koupené letenky do České
republiky. My jsme řekli, že ještě ne,
a on odvětil, že je to moc dobře, že
máme možnost letět s panem
prezidentem. Nemohli jsme tomu vůbec
uvěřit.“ S prezidentem se pak studenti
setkali na palubě vládního letadla,
potřásli si rukou a za vše mu poděkovali.
„Pan prezident byl moc milý, pravidelně
se nás chodil ptát, jak se nám letí,
prohodili jsme s ním pár slov o školství
a ekologii,“ popisují setkání. „Náš velký
dík patří nejen všem pracovníkům
chilské ambasády a Václavu Klausovi,
ale také Zdeňku Kubánkovi, velvyslanci
ČR v Chile, a Tomáši Dubovi, náměstku
ministra zahraničí, kteří se na celé věci
neméně podíleli.“

Příběh studentů měl překvapivý
a hlavně šťastný konec. Momentálně je
nejvíc mrzí ztráta cenných fotografií
z Amazonie, nahrávek šamanských
zpěvů a suvenýrů, které zakoupili
u tamních domorodců. „Přišli jsme
o věci za desítky tisíc. To pro nás však
není tak velká ztráta jako ztráta
vzpomínkových předmětů. Ty sice
neměly hodnotu finanční, ale pro nás
měly nevyčíslitelnou hodnotu.“ Od
cestování je nepříjemný zážitek
rozhodně neodradil. Markéta s Josefem
se shodují, že to byla nakonec dobrá
zkušenost. Propříště vědí, jak předejít
rizikům a jak případně obdobnou situaci
řešit. Jsou přesvědčeni, že se do Jižní
Ameriky ještě vrátí, Chile se však
vyhnou obloukem. Markéta se
dlouhodobě věnuje čínské medicíně
a její nejbližší cesta bude směřovat do
Číny na stáž. Společně s Josefem by se
chtěli vypravit do Afriky a do indonéské
části Papuy-Nové Guineji.   
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Vypravte se do světa

kolejí a vláčků
Pohled do zmenšeného a přitom
dokonale fungujícího světa železnice
nabídne výstava železničních modelů,
která se uskuteční ve velkém sále DK
Slavie 16. a 17. března. Klub
železničních modelářů z Prahy 3
představí například plně funkční
modulové kolejiště v měřítku 1:120
o délce 45 metrů, na němž modeláři
budou simulovat skutečný železniční

provoz. K vidění budou i modely velikosti
H0 v měřítku 1:78, na děti čekají
kolejiště, která mohou samy obsluhovat.
Veškeré předvedené modely kolejišť jsou
prací členů klubu, kteří je vyrobili podle
reálných vzorů. Díky lavičkám na model
dobře uvidí i malé děti. Výstavu můžete
zhlédnout v době od 9 do 17 hodin.
Dospělí zaplatí za vstupné 50 korun, děti
30. Výstava je vhodná pro děti od tří let.

Přednášky, promítání filmů nebo
soutěž ve zpěvu Frankofonní píseň.
To vše nabídne festival Svátek
frankofonie, který se v krajském
městě uskuteční ve dnech 18.–20.
března. Francouzská aliance na
tyto dny připravila například
výstavu na téma frankofonie,
přednášku o Marcelu Proustovi, na
programu budou také již tradiční
akce, jako je turnaj v pétanque,
francouzská diskotéka či Café
français. Bližší informace
k programu najdou zájemci na
webu www.francouzska-
-aliance.cz.

Budějovice
budou slavit

SVÁTEK
frankofonie

Nejen kulturní, ale také gastronomické
zážitky si mohou v březnu vychutnat
obyvatelé krajského města. Se
speciálním menu inspirovaným půstem
přichází například CITYrestaurant
v Českých Budějovicích. Popeleční
středa, která letos připadla na 13. 2.,
a dubnový Velký pátek ohraničují
čtyřicet dní dlouhý půst, který je
obdobím přípravy na Velikonoce. Věřící
by minimálně v tyto dva dny neměli jíst
maso a měli by vynechat jedno ze dvou
hlavních jídel dne. Speciální březnová
nabídka se snaží tuto tradici
respektovat. Dát si tak zde můžete
například hráškovou polévku s krutony,
uzené filátko ze pstruha na rukolovém
salátu s cherry rajčaty a rozpečenými
toasty, čerstvého pstruha na roštu
s bylinkami a pažitkovými brambory
nebo filátko ze pstruha s omáčkou
z citronového másla a šťouchanými
brambory. Sladkou tečku může tvořit
třeba karamelový dort.

V Solnici zase nabízejí v březnu Týdny
alsaské kuchyně. Od 6. do 20. března se
tak můžete seznámit s kuchyní, ve které
se snoubí symbióza vlivů z Německa,
Francie a Středomoří. Ochutnat můžete
typický alsaský „šukrut“ neboli
„choucroute“ (kysané zelí na bílém víně,
uzený bůček, s kouskem libového
uzeného masa a klobásy) nebo kohouta
na ryzlinku se smetanovou omáčkou.
Jako dezert si můžete dát například
Flammeküeche s jablky a mnoho
dalšího! Milovníci Metaxy by si
v kalendáři měli poznamenat datum 
21. března. Od 19 hodin se totiž
v Solnici bude degustovat pěti, sedmi
a dvanáctiletá Metaxa a výborná
třicetiletá Privat Reserva. Aby atmosféra
byla dokonalá, můžete se také těšit na
Řecký raut, kde najdete např. musaku,
plněný pita chléb, marinovaná grilovaná
rajčata, tzatziki, souvlaki atd. Degustaci
povede oblíbený „pan Metaxa“ Robert
Vaněček. Vstupné činí 200 korun.

Potěšení nejen pro
MLSNÉ JAZÝČKY
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Jubilejní Kabaret Kajbar alias večer
hudby, divadla a poezie na počest
legendární českobudějovické postavičky
Ládi Kajbara i série koncertů kapel
velkých jmen v klubovém podání.
Takové plány mají dramaturgové
z budějovického Café Klubu Slavia.
„Lidé zde uslyší takové hvězdy, jako jsou
třeba Monkey Business nebo Tatabojs.
Tyhle kapely znají třeba z letních
festivalů, ale v klubové atmosféře, kde
jsou hudebníci téměř na dosah, si je
mohou vychutnat úplně jinak,“ říká

dramaturg klubu Lukáš Zahradník s tím,
že na koncerty bude jen omezený počet
200 vstupenek. Hvězdný program
odstartují 1. března budějovičtí funk-
rockoví mladíci Strong Coffee, kteří
v klubu pokřtí nový videoklip s názvem
Bliss. Zahrají zde výjimečně
v akustickém podání s doprovodem
piana a smyčcového tria. Hostem
skupiny bude divadelní soubor Arte della
Tlampač, který uvede výběr toho
nejlepšího ze svých představení. 
8. března se návštěvníci mohou těšit na

přední českou pop-funkovou formaci
Romana Holého Monkey Business 
a 22. března na jih Čech dorazí oblíbení
Trabandi. Zajímavý program chystají ve
Slavii také na další měsíce. „Chceme
pokračovat v načatém tempu
a nabídnout ještě zajímavější
a různorodější program, v němž
návštěvníci naleznou také více slavných
jmen,“ slibuje Zahradník. 

V nabídce kulturního programu Café
Klubu Slavia si nyní vyberou i příznivci
Folk & Country. Každý měsíc se zde
totiž na pódiu objeví jeden ze známých
interpretů tohoto žánru. Ke slovu se
dostanou jak folkoví skladatelé
a písničkáři, tak bluegrassové kapely
nebo formace zaměřené na country
music – ať už tu tradiční, českou, či
současný americký country-rock. Jako
první ve Slavii vystoupí ve čtvrtek 
28. března skupina Cop, která staví
svůj projev na přirozené dominanci
zpěváka, kytaristy a baviče Míši
Leichta za energické podpory svých
spoluhráčů. Populární plzeňská
bluegrassová kapela je zárukou večera
plného kvalitní hudby i svěžího
humoru. Šestice svérázných muzikantů
se drží na špičce české country scény
již více než tři desetiletí a je také
držitelem Anděla v oblasti Folk &
Country za rok 2002.

KAM SLUNCE NECHODÍ
aneb „vodohospodářské podsvětí“ jižních Čech
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií
Slavomíra Kubeše, která začíná 4. března
ve vestibulu Krajského úřadu
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice. Výstava bude
trvat do 29. března.

Fotograf Slavomír Kubeš se narodil 23.
dubna 1969 v Táboře. Studoval na
odborném strojírenském učilišti
v Sezimově Ústí, kde maturoval v roce
1989. Zde také poprvé více přičichl
k fotografování ve školním fotoklubu,
kam jej přivedl Miloš Blecha. V letech
1996–1997 pracoval jako externí
fotoreportér v Jihočeských listech.
Poté krátce působil jako fotograf
v jihočeské redakci MF DNES, kam se
v roce 2001 vrátil.

Do Café Klubu Slavia se na jaře
slétnou hudební hvězdy
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14 Profil

„Jsme obchodní firma působící na trhu
již přes 20 let. Disponujeme
skladovacími a zároveň prodejními
prostorami o velikosti cca 1 900 m2.
V areálu firmy je také k dispozici
prostorné parkoviště. Díky tomu, že
fungujeme nejen jako velkoobchod, ale
také jako maloobchod,  může u nás ze
širokého sortimentu zboží nakoupit
opravdu každý. Vybrat si lze z velké
nabídky domovních spínačů a zásuvek,
LED žárovek, zářivek, svítidel, kabelů,
ventilátorů, bojlerů, jističů, stykačů,
hromosvodů... S výběrem zboží jsou
Vám připraveni pomoci naši zkušení
a pravidelně školení prodavači,“ říká
ředitel Ing. Petr Janovský.

V posledních letech jste se začali
kromě zmiňovaného sortimentu
věnovat také fotovoltaice.
Ano. Fotovoltaická elektrárna je
v dnešní době moderním doplňkem
domácností i firem, je spolehlivou,
výnosnou a zároveň i úspornou

investicí. Díky solárním panelům šetříte
životní prostředí a snižujete závislost
na distributorovi. 

Jaké služby v oblasti fotovoltaiky
nabízíte?
Vytvoříme Vám návrh FVE, kalkulaci
a spočítáme návratnost vložené
investice. Zajistíme kompletní instalaci
FVE, vyřídíme za Vás potřebné
dokumenty, samozřejmostí je záruční
i pozáruční servis.

Fotovoltaika je dnes velmi
aktuální, v jakém rozmezí se
pohybuje návratnost investice
a jaké jsou výkupní ceny?
Návratnost se pohybuje mezi 12 až 15
lety, záleží na instalovaném výkonu
a vlastní spotřebě. Čím je vlastní
spotřeba větší, tím je systém
efektivnější a má kratší návratnost.
V letošním roce jsou rozdílné výkupní
ceny pro elektrárny do 5 kWp a od 
5,01 kWp do 30 kWp. Kvůli změnám

výkupních cen se prodlužuje doba
návratnosti oproti dřívějším letům. Od
pololetí roku 2013 dojde k dalšímu
výraznému snížení výkupní ceny,
proto pokud máte povolení
k připojení, neváhejte nás co nejdříve
kontaktovat!

Jaké produkty v oblasti
fotovoltaiky nabízíte?
Nabízíme kompletní technologii pro
výstavbu FVE – značkové střídače,
fotovoltaické panely renomovaných
výrobců, upevňovací systémy, solární
kabely a ostatní prvky nutné pro
instalaci. Naším partnerem je německá
společnost IBC SOLAR AG, jedná se
o firmu zabývající se fotovoltaikou,
která má ve svém oboru dlouholeté
zkušenosti.

Pokud máte zájem o vybudování FVE
či koupi elektroinstalačního
materiálu, přijďte navštívit naše sídlo
v Litvínovicích.

REPAM ELEKTRO, s.r.o.,
nabízí kvalitní výrobky
a kvalifikovaný personál

REPAM ELEKTRO, s.r.o., Pod Stromovkou 202 – Litvínovice, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 203 104, e-mail: repam@repam.cz, po–pá: 7–17 hod., www.repam.cz

Zabýváme se velkoobchodním i maloobchodním prodejem elektroinstalačního materiálu a svítidel. 
Naší specialitou je fotovoltaika, topné systémy,  nabízíme veliký výběr designů zásuvek, LED

žárovek, úsporných žárovek, domovních vypínačů a dále kompletní materiál a služby pro Vaše
elektroinstalace. Mezi naše dodavatele patří spolehlivé a kvalitní výrobky firem ABB, Eaton,

Schneider Electric, Lovato, Modus, Kopos, DCK a dalších.

Jednoduše, kvalitně a férově, to je REPAM!

inzerce
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Pod Besedou, Na Sadech 18, České Budějovice, www.streetbeat.cz

Fr.Ondříčka 46, České Budějovice

www.amigopizza.cz

Pražská 571/115, České Budějovice

Přijďte ochutnat širokou nabídku 
míchaných drinků a užít si večerní 
program v hudebním klubu!

RESTAURACE  PENZION

pasta,pizza,steaky a Mexico tortillas

SPECIALITY Z CELÉHO SVĚTA AŽ NA VÁŠ STŮL!

tel.: 774 491 915

Macelis otevíráme 16.3. nově zrekonstruované 

prostory a to tradiční jihočeskou zabijačkou!

www.macelis-cb.cz

ROZPIS TRÉNINKŮ BUDSIDE 2012/2013
...no stress...           ...just dance...
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Zamítnutí stamilionové
dotace z Evropské unie
přineslo velké zklamání,
ale neodradilo od hledání
nových cest, jak letiště
připravit na veřejný provoz. 
Evropskou komisí byla na počátku
loňského roku nečekaně zamítnuta již
schválená finanční podpora ve výši 
413 milionů korun na rozvoj
a modernizaci Letiště České Budějovice,
a tak byl rok 2012 ve znamení
přehodnocování plánů a hledání méně
finančně náročného řešení. 

Jihočeský kraj ustanovil pracovní
skupinu složenou ze zástupců vedení
letiště, zástupců akcionářů a zástupců
krajského úřadu. Jejím úkolem bylo
vypracovat redukovanou variantu. Tato
redukovaná varianta počítá s celkovými
náklady 460 až 470 milionů korun a na
rozdíl od původního projektu, který
zahrnoval výstavbu terminálu na zelené
louce, přichází s levnější alternativou,
a to opravit jednu ze stávajících budov.
Nový projekt byl již schválen Úřadem
pro civilní letectví a nyní bude
předložen vedení Jihočeského kraje,
který je vlastníkem areálu letiště.
„Redukovaná varianta přináší úsporná
opatření, která však nebudou

znamenat výraznou změnu projektu.
Bude-li vše schváleno, začne
zastupitelstvo jednat o předloženém
harmonogramu výstavby včetně
financování a výstavba bude zahájena
v příštím roce,“ uvedla Martina
Vodičková, tisková mluvčí společnosti
Jihočeské letiště v Českých
Budějovicích, a. s. V případě schválení
projektu bude letiště připraveno na
veřejný provoz do dvou let od zahájení
stavby.

Na doporučení renomované advokátní
kanceláře se Jihočeský kraj rozhodl
nehledat strategického partnera,
o čemž se v loňském roce uvažovalo,
a pokusit se zafinancovat letiště
z vlastních prostředků. Teprve ve chvíli,
kdy se letiště dostane do fáze
regionálního letiště s otevřeným
provozem, nastane vhodná doba pro
hledání partnera na tzv. rozlétání,
případně provozování letiště. 
Letiště je momentálně v běžném
provozu a modernizace pomalu
pokračují. „Zatímco počet malých
letadel stagnuje, počet mezinárodních
letů výrazně stoupá. Oproti předchozím
rokům se počet zvýšil o 50 procent, což
je významné číslo. Zároveň se zvyšuje
počet větších letadel, tedy letadel nad
dvě tuny,“ sdělila Martina Vodičková.
V nejbližších dnech bude zahájena

největší investice, a sice výstavba 9 km
dlouhého oplocení s několika vstupními
branami. Tento nezbytný bezpečnostní
prvek vyjde téměř na 19 milionů a bude
hrazen Jihočeským krajem. Na provoz
získalo letiště od kraje a města 
17,5 milionu korun, to je o dva miliony
nižší dotace než loni. Podle slov
Martiny Vodičkové však rozvoj letiště již
určitou dobu stagnuje, a tak není nutné
provozní prostředky v současné době
navyšovat. Areál je společností
pronajímán a udržován. Dochází zde
například k likvidaci ekologických
zátěží. Samotné nakládání s majetkem
přináší určitý obchodní zisk, který
pokryje až jednu třetinu provozních
nákladů.

Společnost Jihočeské letiště České
Budějovice již získala potřebné licence,
zajistila vyškolený personál i potřebnou
techniku. V rámci modernizace bude
třeba doplnit ještě světelné vybavení
a radionavigaci. „My jsme připraveni,
udělali jsme vše, co jsme udělat mohli.
Momentálně záleží na tom, jak se
dohodnou politické reprezentace.
Věříme v dobrou budoucnost letiště.
Pravda je, že pokud postavíte 2,5 km
dálnice, tak se nedostanete vůbec
nikam, postavíte-li 2,5 km vzletové
a přistávací dráhy, patří vám svět,“
dodává Martina Vodičková.  

O budoucnosti Letiště
České Budějovice se stále jedná
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 INSTITUT LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY, S.R.O.

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

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

mikrojehličková radiofrakce, frakční CO2 laser, 
hydrolifting, mezoterapie, intenzivní pulzní 
světlo, diamantová mikrodermabraze, 
laserová gelová maska

  odstranění pigmentových skvrn, červených žilek
  korekce jizev, léčba akné, celulitidy
  liposukce, ultrazvuková lipolýza, kryolipolýza
  operace očních víček, nosu, ušních boltců
  permanentní make-up
 operace syndromu karpálního tunelu
  operace na odstranění chrápání
  operace hemoroidů laserem
 operace křečových žil laserem

Matice školské 17, 370 01 České Budějovice, 
tel.: 387 730 421, 386 357 008, e-mail: ilk@ilk.cz

www.ilk.cz

inzerce

Věnujete se ve vašem
zdravotnickém zařízení léčbě
cévních onemocnění? 
Ano, onemocnění žil zejména na
dolních končetinách patří k civilizačním
chorobám a postihuje více než polovinu
populace. Navíc křečové žíly jsou
výrazným kosmetickým defektem.
Nicméně kosmetické změny jsou pouze
prvním příznakem celkového
onemocnění žilního systému dolních
končetin. Posléze se objevují další,
většinou již závažnější projevy choroby.
Jsou to pocity tlaku, tzv. „těžké nohy“,
a křeče. 

V souvislosti s léčbou varixů,
lidově řečeno křečových žil, se
často mluví o operaci laserem. 
V čem je tato metoda pro
pacienta výhodná?
Moderní metody léčby tohoto
onemocnění jsou velmi šetrné, ať už je
to zákrok asistovaný laserem, či pomocí
tzv. rotující kličky. Oba zmíněné zákroky
se provádějí ambulantně v lokální
anestezii, délka takového zákroku je asi
1 hodina, poté pacient ihned odchází
domů pouze s elastickým obinadlem,
které stahuje operovanou končetinu.
Rekonvalescence je minimální. Metoda

je vhodná zejména pro pacienty, kteří
z pracovních či jiných časových důvodů
nemohou podstoupit metodu klasickou,
nebo pro pacienty, kteří se obávají
celkové anestezie. 

Odstraňujete kromě křečových žil
na nohou i rozšířené žilky
v obličeji? 
Odstranění metliček a pavoučků
v obličeji provádíme speciálním cévním
laserem. Paprsek tohoto laseru
pronikne do podkoží, aniž by poškodil
pokožku. Absorbuje se v hemoglobinu
(červeném barvivu) a tepelně ho zničí.
Prosvítající žilka mizí přímo pod rukou
lékaře. Zákrok je minimálně bolestivý,
pacient pociťuje pouze lehké štípání.
U červených, fialových či modrých žilek
na nohou používáme též cévní laser
nebo provedeme jejich sklerotizaci. 

K cévním onemocněním patří
také hemoroidy, léčíte i je? 
Hemoroidy jsou rozšířené žilní uzlíky
různé velikosti v oblasti řitního otvoru.
Mohou být uloženy zevně, uvnitř nebo
kombinovaně. Jsou poměrně častým
onemocněním, vyskytují se u více než
50% populace, o něco častěji u mužů
než u žen. Nejmodernější léčba

hemoroidů spočívá v chirurgickém
odstranění hemoroidálních uzlů pomocí
CO2 laseru po předchozím podvazu
hemoroidálních tepének (ligaci) pod
kontrolou ultrazvuku (tzv. HAL
metodou). Všeobecnou výhodou laseru
je tenký, velmi přesný řez, který tepelně
ani jinak nepoškozuje okolní tkáň. Tyto
rány se pak hojí mnohem rychleji než
rány po klasických chirurgických
zákrocích. Prakticky
téměř všechna
možná
rizika,
která
každý
konvenční
chirurgický
zákrok přináší,
laserová terapie
výrazně
minimalizuje.

Profil

NA NÁVŠTĚVĚ V INSTITUTU
LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY
Dříve náročná operace křečových žil prováděná v celkové narkóze 
se díky použití moderní technologie stala ambulantním zákrokem.
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Filozofií společnosti 
PCO – hlídací služba, s. r. o.,
je nabídnout práci lidem se
zdravotním omezením
a zároveň dát firmám
možnost náhradního plnění. 
„Každá organizace, která zaměstnává
více než 25 zaměstnanců, musí
vytvořit také pracovní místa pro lidi se
zdravotním postižením. Pokud tak
neučiní, musí do státního rozpočtu
odvést částku ve výši 2,5násobku
průměrné měsíční mzdy za každou
tuto osobu, nebo odebrat výrobky či
služby od zaměstnavatele s více než
50 % zaměstnanců se zdravotním
postižením,“ vysvětluje základní
principy jednoho z prvků sociální
politiky jednatel společnosti Peter
Bohinský. 

Hlavním impulzem pro zaměstnávání
hendikepovaných lidí byl jejich
zvyšující se počet. I to byl důvod,
proč se společnost PCO v roce 1997
rozhodla vytvořit vhodná pracovní
místa pro postižené osoby na úseku
fyzické ostrahy objektů a následně
v roce 2001 vytvořit chráněnou dílnu.
Již dvanáctý rok spolupracuje nejen
s předními dodavateli pro
automobilový průmysl, ale i s řadou
dalších významných partnerů. 
Cílem společnosti PCO je pracovat
efektivně s důrazem na 100% kvalitu

výrobků. Neplýtvá prostředky, časem
ani pracovními silami. Pracuje
v systému „just in time“. V roce 2004
zde zavedli systém managementu
jakosti ISO 9001:2001 a managementu
životního prostředí ISO 14001:2005.
Zaměstnanci tak například
v chráněných dílnách kontrolují, třídí,
sestavují a balí výrobky partnerských
společností, které využívají možnosti
přesunout část výroby mimo svůj
závod. „Další část zaměstnanců
pracuje ve 12hodinovém směnném
provozu na recepcích nebo na ostraze
různých firem a společností. V našem
portfoliu je téměř 90 spokojených
zákazníků,“ popisuje jednatel
společnosti široké uplatnění svých
zaměstnanců. 
Dnes firma s ročním obratem přes 
200 milionů korun sídlí ve vlastním
objektu bývalých Jihočeských tiskáren
na ploše 5 000 m2. V současné době
zaměstnává celkem 530 lidí, z toho
v montážní dílně více než 220

pracovníků a na úseku ostrahy 270
zaměstnanců. Z toho 95 % je přitom
zdravotně znevýhodněných. To jim
však nebrání odvádět kvalitní práci
a plně se uplatnit v pracovním poměru.

Na možnost pracovního uplatnění se
lidé mohou informovat přímo ve firmě
nebo na úřadu práce, stejně jako to
před šesti lety udělala paní Jana
Veselská. „Po třech letech v plném
invalidním důchodu jsem dostala
nabídku z úřadu práce na práci v této
firmě,“ popisuje své začátky v PCO
paní Veselská. Zpočátku se zabývala
tříděním výrobků, později jí mistrová
nabídla možnost pracovat v kontrole,
kde je až do současné doby. Pracuje
ve dvousměnném provozu, ranní a
odpolední, 8 hodin denně. střídají se
ranní a odpolední směny. „V práci jsem
spokojená, samozřejmě se najdou
nějaké drobnosti, jako všude, ale
nemůžu si stěžovat,“ uzavírá paní
Veselská. 

PCO – hlídací služba, s.r.o.,
nabízí práci lidem se zdravotním omezením
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V polovině srpna tohoto roku opět
vypuknou další boje evropských klubů
v rámci European Trophy. Turnaje se
stejně jako v posledním ročníku zúčastní
32 celků ze sedmi zemí a společně s HC
MOUNTFIELD do něj zasáhnou
z českých klubů také Sparta, Plzeň,
Liberec, Kometa a Chomutov. Největší
hokejový klub z jihu Čech
v českobudějovické Budvar Aréně
přivítá švédský tým Luleå HF, finský
Kärpät Oulu, rakouský EC Red Bull
Salzburg a českou Kometu Brno.
Příznivci HC MOUNTFIELD se tak opět
mohou během léta těšit na atraktivní
hokejové zápasy přímo v jihočeské
metropoli. Z důvodu konání zimní
olympiády byl program soutěže upraven
tak, že základní část European Trophy
skončí do začátku Tipsport extraligy
ledního hokeje. Závěrečný turnaj Red

Bulls Salute bude odehrán v polovině
prosince roku 2013. Celková finanční
dotace soutěže činí 390 000 eur. „Jsme
velmi rádi, že dalšího ročníku European
Trophy se zúčastní stejné týmy jako
vloni. European Trophy je číslem jedna
mezi klubovými soutěžemi v Evropě,“
řekl ředitel turnaje Bo Lennartsson. 
„V rámci European Trophy nechceme
pouze zvyšovat sportovní
a marketingovou úroveň, rovněž se
snažíme budovat dlouhotrvající vazby
mezi jednotlivými kluby skrze pozitivní
spolupráci mezi nimi. Chceme spojovat
kluby mezi jednotlivými zeměmi, toto
nám pomáhá zlepšovat evropský
klubový hokej,“ doplnil Bo Lennartsson.
Všechny tři ročníky měly jiného
šampiona. Nejdříve se radoval Salzburg,
kterého po roce vystřídal Eisbären Berlín
a v posledním ročníku slavila Lulea. 

Fotbalový klub SK Dynamo České Budě-
jovice podruhé v sezoně mění hlavního
trenéra. Těsně před startem jarní části
sezony u A-týmu skončil dosavadní kouč
Miroslav Soukup, kterého prozatím na-
hradí trenérská dvojice Pavol Švantner –
Martin Vozábal. Trenér Miroslav Soukup
převzal tým 7. září loňského roku, kdy na
trenérské lavici vystřídal odvolaného
Františka Cipra. A-tým Dynama pod ve-
dením prachatického rodáka odehrál na
podzim celkem deset ligových zápasů,
v nichž si připsal dvanáct bodů za tři vý-
hry, tři remízy a čtyři porážky. Jihoče-
chům se nevydařila následně zimní pří-
prava, během které vyhráli z deseti
utkání pouze třikrát a z ligových týmů
porazili pouze Hradec Králové. Po odvo-
lání kouče Miroslava Soukupa tým pro-
zatím povedou dosavadní asistenti Pavol
Švantner a Martin Vozábal. „Je to mezi
námi na vzájemné domluvě, kompetence
jsme si rozdělili. Kluci nás dobře znají, ale
snad si udržíme vzájemný respekt. Hráči
si přiznali, že to nebylo ono a je jen na
nich, aby se zvedli. I nám je jasné, že se
vše hned jako mávnutím kouzelným
proutkem neotočí, ale musíme udělat
vše pro záchranu," řekl Švantner.

HC Mountfiled se zapojí 
i do dalšího ročníku turnaje

EUROPEAN TROPHY
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Miroslav Soukup skončil,
tým prozatím povedou Švantner s Vozábalem
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Sněhová pokrývka pomalu
mizí a první hřejivé paprsky
slunce s sebou přinášejí
příjemný čas jarního
zahradničení. Pranostika
sice říká, že se v březnu
budeme hřát u kamen, na
zahrádkáře však už čeká
mnoho práce.

✿ Jarní příprava
Po pominutí mrazů se můžeme pustit
do odkrývání a čistění záhonů. Ve
skleníku vyměníme vyžilou zeminu za
kvalitní zahradnický substrát a šest
týdnů před výsevem můžeme skleník
vydezinfikovat dusíkatým vápnem.
Úrodu zeleniny zvýšíme zapracováním
koňského nebo kravského hnoje, který
lze zakoupit ve formě granulí.

✿ Březen ve znamení výsevů
Březen je dobou výsevů a výsadby
některých druhů zeleniny na venkovní
záhon, do skleníku či pařeniště.
Vyséváme papriky, tyčková rajčata, raný
květák, lilek, celer nebo řeřichu. Za
příznivého počasí lze připravit i přímé
výsevy do volné půdy (špenát, petržel,
karotku). „Ať už jste nakoupili semena
od českých, léty prověřených pěstitelů,
nebo zkoušíte novinky, nepodceňujte
výběr vhodného substrátu. Substrát by
měl být jemně mletý a odlehčený, bez
stop organického materiálu. Zákazníkům
doporučujeme osvědčené substráty od
firmy AGRO z České Skalice. Výsevní

substrát lze také nahradit kokosovými
vlákny, která udržují ideální vlhkost pro
vyklíčení. Dobrá jsou například vlákna
Cocopress značky Rosteto,“ doporučuje
Luboš Ferenčík, majitel zahradnického
centra u Českých Budějovic.

✿ Ovocné stromy
Ovocné stromy hnojíme, prořezáváme,
roubujeme a ošetřujeme proti
škůdcům. „Jádroviny lze ošetřit Jarní
soupravou (Calypso + Sillwet Star).
Postřikem mimo jiné oddálíme nástup
škůdců, a ušetříme si tak dva až tři
pravidelné postřiky,“ radí Luboš
Ferenčík. Pokud je teplé počasí
a jabloně začnou rašit, nezapomeneme
na ochranu proti padlí a strupovitosti.
„Vhodná je souprava Zdravé jablko
(Delan + Discus). Postřik znovu
provádíme ve stadiu květu i plodu.“ 

✿ Okrasná zahrada
Okrasným rostlinám přidáme po zimě
novou zeminu a zapracujeme k nim
dlouhodobě působící hnojivo. V případě
příznivého počasí očistíme trvalky od
odumřelých částí nebo vysadíme nové,
které jsme si pro naši zahradu vybrali.
Je také třeba začít opečovávat růže, ze
kterých odstraníme zimní přikrytí. Za
správný řez se nám růže bohatě
odvděčí velkými a zdravými květy.
V březnu si předpěstujeme sazeničky
letniček, které mají delší vegetační dobu
a jsou citlivé na jarní mrazík. Vděčnou
truhlíkovou letničkou jsou petúnie
a muškáty. V zahradnictví se dají
zakoupit balení sazenic po deseti
kusech. Vždy pečlivě vybírejte silné

a zdravé rostliny bez zažloutlých listů.
„Při přesazování do truhlíků je dobré do
substrátu zapracovat dlouhodobě
působící hnojivo a Careo granulát
s insekticidním účinkem. Ošetříte tak
rostliny na dobu tří měsíců,“ radí Luboš
Ferenčík.

✿ Péče o trávník
Jakmile se trávník zbaví sněhové
přikrývky, je třeba z něj vyhrabat
odumřelá stébla trávy a mech,
případně celá hnědá kola způsobená
sněžnou plísní. Trávník důkladně
provzdušníme pomocí vertikutačních
hrábí. S hnojením počkáme na začátek
dubna. Růst trávníku dobře
nastartujeme například ledkem
vápenatým.
Za užitečné rady děkujeme Luboši
Ferenčíkovi. Pro veškeré zahrádkářské
potřeby i cenné rady si můžete přijít do
Zahradnického centra Ferenčík v Borku
u Českých Budějovic. Přejeme vám
krásnou a plodnou zahradu! 

Březen v zahradě
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Dalším mimořádným úspěchem se
mohou pochlubit českobudějovičtí
kriminalisté – specialisté na
protidrogovou problematiku, jejichž
plně profesionální práce přinesla
kýžené výsledky. Při opatření

zaměřeném na uživatele, výrobce
a distributory drog uvízl v policejní síti
30letý muž z Českobudějovicka.
Kriminalistům se na základě
intenzivního prověřování veškerých
indicií a poznatků podařilo prokázat, že
podezřelý muž v době od prosince
2011 do současné doby, na různých
místech českobudějovického okresu,
v nejméně 93 zjištěných případech
prodal, nabídl nebo bezúplatně poskytl
dalším osobám drogu pervitin. V tomto
období také drogu pervitin v objektu
v jedné z obcí na Lišovsku vyráběl. Při
provedené domovní prohlídce byly na
místě kriminalisty zajištěny předměty

a chemikálie sloužící k nelegální výrobě
této drogové látky. Pervitin, který navíc
pro svoji vlastní potřebu neoprávněně
přechovával, se mu ale stal osudným.
Muž nyní čelí obvinění ze spáchání
trestných činů nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy
a výroba a držení předmětu
k nedovolené výrobě omamné
a psychotropní látky a jedu. Státnímu
zástupci byl podán podnět k návrhu na
vzetí obviněného muže do vazby.
V případě prokázání viny hrozí
podezřelému muži trest odnětí svobody
v délce trvání až pěti let.

Veselý 
tatínek 

VÝTRŽNÍCI
poškozovali 
cizí majetek
Poškozená autobusová zastávka
a dvě osobní vozidla. Tak vypadala
vizitka, kterou za sebou zanechal
výtržník v Otavské ulici v Českých
Budějovicích. Na místo vyrazili ihned
policisté z českobudějovického
oddělení hlídkové služby a 26letého
cizince posilněného alkoholem
zadrželi. Vandal svou „zábavou“
způsobil škodu za nejméně 
5 000 korun. Po vystřízlivění
v protialkoholní záchytné stanici
policisté muži v rámci zkráceného
přípravného řízení sdělili podezření ze
spáchání přečinů výtržnictví
a poškození cizí věci. V případě
prokázání viny mu hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
Alkohol hrál hlavní roli také v dalším
případu, když 35letý muž slovně
napadal obsluhu baru a rozbíjel zde

sklenice. Po obsluze hodil také
nádobu na šampaňské. Jeho řádění
udělali přítrž až policisté oddělení
hlídkové služby. Podezřelý by měl do
dvou týdnů stanout před soudem,
kde bude své jednání vysvětlovat.

Přepadení z benzinky vyřešeno

Toxi tým odhalil dealera drog 

Českobudějovičtí kriminalisté odhalili
identitu dvou nebezpečných recidivistů,
kteří mají na svědomí loupežné
přepadení benzinky v Nové Vsi.
V polovině prosince loňského roku
došlo na benzinové čerpací stanici
v Nové Vsi u Českých Budějovic
k loupeženému přepadení. Dva
maskovaní lupiči vešli do prostor
čerpací stanice a pod pohrůžkou užití
bodné zbraně si na obsluhující
pracovnici vymohli finanční hotovost

v řádech tisíců korun. Spravedlnosti ale
unikali jen necelé dva měsíce.
Českobudějovickým kriminalistům se
podařilo agresory odhalit, a tak nyní
dva 27letí muži z Českobudějovicka čelí
trestnímu stíhání pro podezření ze
zločinu loupeže, spáchaného formou
spolupachatelství. V současné době
jsou již stíháni vazebně. V případě
prokázání viny jim hrozí trest odnětí
svobody v délce trvání od dvou do
deseti let. 

Značně nejistou chůzí přišel pro
svou dcerku do školky tatínek
z krajského města. Jeho stav se
nelíbil svědkyni, která proto
zavolala městské strážníky.
Uvedla, že muž přijel autem
a neuměl pořádně zaparkovat.
Údajně přeskočil obrubník a přejel
ho asi o metr, navíc měl problémy
i s chůzí, proto usoudila, že je
opilý. „Jelikož muž právě vedl svou
dceru k zaparkovanému vozidlu
a hrozilo, že s ní odjede, rozhodla
se hlídka muže zastavit a provést
dechovou zkoušku. Již z mužovy
nejisté chůze bylo zřejmé, že
patrně pod vlivem alkoholu
skutečně bude, což zkouška
potvrdila,“  řekl mluvčí policie
Václav Sup. 38letý muž nadýchal
skoro 1,5 promile, avšak trval na
tom, že si dal ráno jen dvě piva.
Strážníci přesto přivolali policisty,
kteří převzali další vyšetřování.
Podle policejní mluvčí Reginy Tupé
už zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z ohrožení pod
vlivem návykové látky. V případě
odsouzení hrozí muži až roční
vězení.
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Menu
pro každý den

Ingredience
4 cl citronové vodky
1,5 cl Cointreau 
3 cl brusinkového džusu
1/2 limetky
ledové kostky

Postup
Do míchací sklenice vložte několik kostek ledu,
slijte veškeré ingredience a vymačkejte
polovinu limetky. Vše pečlivě promíchejte
v shakeru a slijte do připravené koktejlové
sklenice na stopce. Ozdobte tenkým plátkem
nakrojené limetky na okraji sklenice.

Ingredience
4 litry vody | 6 lžic hrubé mořské soli | 1 chobotnice |
1 kg brambor (vařené ve slupce) | 1 hrnek extra
panenského olivového oleje | 2 lžičky pálivé papriky

Postup
V hrnci přiveďte k varu vodu s 5 lžícemi soli.
Chobotnici opláchněte a odstraňte ústa a oči.
Napíchněte na velkou vidličku a ponořte do vroucí
vody. Okamžitě vyjměte, když se voda začne znovu
vařit. Tento postup opakujte 3krát. Pak chobotnici
vařte na mírném ohni asi 2 hodiny. Chapadla
nakrájejte na kroužky a tělo na malé kousky. 
Brambory nakrájejte na plátky, na ně poklaďte
kousky chobotnice, posypejte pálivou paprikou,
osolte a pokapejte olivovým olejem. 

Makronky
Ingredience

Těsto:
110 g rozemletých mandlí
200 g moučkového cukru 
3 bílky 
50 g krupicového cukru

Krém:
125 ml mléka
1 lžíce pudinkového prášku
125 g másla 
140 g moučkového cukru 
50 g rozemletých mandlí 
vanilkový cukr

Postup
Rozemleté mandle promíchejte
s moučkovým cukrem. V misce
vyšlehejte bílky a postupně během
šlehání přidávejte cukr. Na pečicí
papír předkreslete kolečka (asi 5 cm).
Pokud máte cukrářské barvivo,
můžete těsto rozdělit a každé
obarvit. Hotovou směsí naplňte
cukrářský sáček a doprostřed
kolečka naneste těsto. Mělo by se
malinko roztéct, ale nepřesahovat.
Nechejte 1 hodinu uležet.
Pečte 15 minut v troubě vyhřáté 
na 160 °C.

Smíchejte mléko a pudink a přiveďte
k varu. Za stálého míchání vařte 
2 minuty. Nechejte vychladnout.
Máslo utřete spolu s oběma druhy
cukru a přimíchejte do něj studený
pudink. Přidejte mleté mandle.
Nakonec makronky slepte krémem.

Cosmopolitan

Francouzská cibulačka
Ingredience
3 žluté cibule | 3 červené
cibule | 60 g másla | sůl,
pepř | cukr | 2 bobkové
listy | tymián | 1 dcl bílého
vína | 1 lžička hladké
mouky | 1 mrkev |
1 petržel | 1/4 celeru |
6 plátků bagety | 50 g sýra
Gruyére

Postup
Zeleninu nakrájejte na
kolečka a oddělte 

1,5 červené cibule na vývar. Zeleninový mix orestujte a pak podlijte vodou.
Rozpusťte máslo a 5 minut restujte všechnu cibuli, aby změkla. Pak přidejte
bobkové listy, bylinky a vrchovatou polévkovou lžíci cukru. Pořádně promíchejte
a nechte 10 minut dusit. Poté do hrnce vlijte malého panáka vína. Promíchejte
a nechte znovu dusit. Proces dušení a podlévání opakujte 2krát, dokud cibulka
není hnědá a zkaramelizovaná. Pak zaprašte moukou a ještě minutu restujte. Na
másle dohněda orestujte červenou cibuli, pak přidejte i zeleninu a po minutce
taky horkou vodu, cca litr. Osolte a opepřete. Vývar přeceďte přes sítko k cibuli
a ještě 20 minut nechte vařit. Poté vyjměte bylinky a přilijte posledního malého
panáčka vína. Nakrájejte bagetu na 1,5 cm silné plátky a nastrouhejte sýr. Sýr na
bagetu rovnou nasypte. Vše položte na nevymazaný pekáč a pod grilem nechte
pár minut zapéct. 

Chobotnice z Galicie
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1 6 2 5
7 9 8

7 3
5 2 1 4

4 9
2 9 5 7

2 7
8 1 9

9 5 1 3

2 7
1 9 3 5

6 4 8
8 6

6 5
8 2 5

3 4 7
7 8

5 2 1

8 3 4 9
2 8 5

7 8
3 1 2

2 8
4 7 3

6 4
3 7 9

7 8 1 2

8 2
5 2 6

2 3 1
8 5 7 2

8 1 9
4 5 6 2

3 4 5
7 9 1

8 2

7 1 6 2
2 5

5 7
1 3 5

6 5
9 7

3
8 7 4 9

9 1 2

1
6 7 2

5 2 4 6
8 7 9 6

1
2 8 5 9

8 2 7 4
4 3 9

1

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.

Sudoku



24 Křížovka

Thomas Mann (1875–1955);  
německý prozaik a publicista. 

Správné řešení sudoku z čísla 01/2013

Správné řešení křížovky z čísla 01/2013: 
Kdybychom dokonale znali to, co si přejeme.

Výherci soutěže z čísla 01/2013: 
Jitka Paulová, Jan Pokorný, Šárka Palečková

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

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

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

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

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

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

Žluť
Na 

kterém
místě

Mouka
vyšší 

kvality
Pihovatá Vyšší 

savec
Ruská 
řeka

Lendlovo
jméno Vítězslav Hláska Starořek Skrýt Zimní

sportovec
První 
osoba

Citoslov-
ce podivu

Pleso

Odiv
Stará 

jednotka
tlaku

Bývalý
primátor

Prahy
Zastavit

Souhlas
Arabský
vládce

První 
část 

tajenky

Mariáš-
nická 
hláška

Sportovní
zkratka

Třetí část
tajenky

Vojenské
uskupení

Rusky
spád

Řezníkovy
nástroje
Mozol

Druhá
část 

tajenky

Anglicky
ptát se

Atletický
pohyb

Slovensky
příbuzný
Anglicky
tabletka

Čili
Anglicky

kořen

Romský
předák

Druh mo-
delu

Finišman

Zaměstna-
nec zahrady
ve Versailles
Rostlinný zával

Slánského
iniciály
Čepice

Chapli-
nův 

kamarád

Komenského
jméno

Nadčasové
ponaučení

Zmáčen
Persie

Listnatý
strom

Město na
Vysočině

Muž. jm.
skandi-

návského
původu

Čtvrtá část
tajenky

Součást
petrolejky

Vlastnost
komína
Zápor

Zájmeno

Zvuk
zvonku

Arabské
muž. jm.
Am. film.

herec

Nerýpat
Prázdná

Buddhis-
tické 
učení

Francouz-
sky tedy
Barokní
andílek

Láteřit
Emoce

Nory
Knock-

out

Sklíčen
Předložka
Maskova-
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Veřejnopráv-
ní médium
Západoč.

město

Výrobna
mouky

Biblické
plavidlo

Druh
pštrosa

Kouzlo
Britský

zásilkový
obchod

Pevná
tkáň

Melvillův
kapitán

Jméno zpě-
vačky Sumac
Součást

pluhu

Končetina

Ozn. road-
steru Audi
Americký

zpr. tv kanál

Plošná míra
Nemocnič-
ní oddělení

Čínské
učení

Benjamin

Inic. praž.
spisovat.
Reinerové

Mimo obydlí
Hmyzo-
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Franc.

předložka

Pátá část
tajenky

Zájmeno

Protestní
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Latinská
spojka
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značka 

cínu
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oký 

jedinec

Druh
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serie

ASOS; donc; gnom;
pill; temp; torr.


