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Milí čtenáři,
měsíc utekl jako voda a ve vašich schránkách se opět objevilo další vydání Budějovického
Samsona. A co všechno v prvním jarním čísle najdete?
Hlavním tématem březnového čísla jsou velikonoční svátky, které už klepou na dveře. Kromě
krátkého výletu ke kořenům Velikonoc nabízíme několik zajímavých tipů, kam během
volných dnů vyrazit. Možná máte Velikonoce spojené spíše s velkým úklidem, ale
nezapomeňte, že se nic nemá přehánět. Jarní svátky přece přináší také třeba dobré jídlo,
setkání s přáteli a rodinou nebo hezké tradice, které si můžete se svými blízkými
připomenout. Malým svátečním dnem pro příznivce výletů do historie jistě bude 20. duben.
Na tento den totiž letos připadá Mezinárodní den památek. Vyrazit tak můžete do
Hardmuthovy vily nebo do běžně nepřístupné vodárenské věže. Nezapomeňte si ale včas
rezervovat vstupenky, o akci je totiž každoročně velký zájem.  
Dalším velkým tématem tohoto čísla je plánovaná výstavba Centra halových sportů, které by
mělo nahradit sportovní halu ve Stromovce. Říká se, že co člověk, to názor, Budějovice se
ale rozdělily spíše do dvou velkých táborů. Jedni stavbu podporují, druzí nechápavě kroutí
hlavou. Nestranný soudce v tomto případu není, kasu drží radní, a tak zřejmě hala za dva
roky ve Stromovce opravdu stát bude. Maminky, které by si místo megalomanské stavby
přály více místa ve školkách, ji ale také využijí. Mohou do ní chodit na sportovní tréninky,
aby měly dostatečnou bojovnost, a výdrž a získaly tak pro své ratolesti místo v mateřince. 
Sportovní hala je v této době dějištěm jiných bojů, snad férovějších. Volejbalisté Jihostroje
totiž úspěšně vstoupili do bojů play-off, když dvakrát suverénně přehráli celek z Brna.
Nezapomeňte je přijít podpořit i v dalších zápasech. Určitě by bylo fajn mít zase letos doma
mistry, co myslíte? 

Ať už vyrazíte za kulturou nebo sportem, 
přeji vám hezké jarní dny!

Editorial
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4 Zprávy z Českých Budějovic

Osmnáctiletý Jiří Guth, student
z Gymnázia Jírovcova v Českých
Budějovicích, obsadil třetí místo
v republikovém finále Fyzikální
olympiády, které se na začátku března
konalo v Brně. Vybojoval si tak nominaci
do týmu, který bude v červenci
reprezentovat Českou republiku na
světovém finále v Dánsku. Navíc od
partnera soutěže Skupiny ČEZ získal 
10 tisíc korun na další vzdělávání.
V konkurenci padesáti talentovaných
středoškoláků si s náročnými
teoretickými i praktickými úlohami
poradili lépe jen Lubomír Grund
z pražského gymnázia a Martin Raszyk
z gymnázia v Karviné. „Těší mě, že jsem
se dostal do trojice nejlepších
studentů,“ hodnotí svůj výkon na
olympiádě Jiří Guth a dodává, „zúčastnil
jsem se již loňské olympiády, ale ta
letošní byla náročnější na přípravu.
Nesedla mi úplně experimentální úloha,
zato u teoretických příkladů jsem si byl
jistý.“ Pro Jiřího je to druhý úspěšný
výsledek během posledních dvou

měsíců. Se svojí spolužačkou Janou
Malinovskou dokázali loni v závěru roku
vyhrát druhý ročník soutěže „Temelínský
kvíz aneb Co ví studenti jihočeských
gymnázií o energetice“. „Baví mě
matematické a fyzikální soutěže a sleduji
dění v energetice, takže toto byla pro
mě dobrá příležitost ukázat, co vím,“
říká Guth.

Hlavu si talentovaní fyzikáři lámali nad
čtyřmi teoretickými a jedním
experimentálním příkladem, které
studenti v běžných středoškolských
učebnicích nenajdou. „Letos slavíme
výročí 100 let od objevu Bohrova modelu
atomu. Tato událost inspirovala kolegy
i při vymýšlení jednoho ze soutěžních
úkolů,“ prozrazuje Pavel Řehák,
zástupce organizátorů olympiády.
V rámci doprovodného programu
účastníci olympiády například diskutovali
s předsedkyní Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost Danou Drábovou,
nahlédli do tajemství vesmíru v brněnské
hvězdárně a navštívili zajímavé exkurze. 

Podniková prodejna

  

  

 České Budějovice

Dr. Stejskala 9

tel.: 386 358 068

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

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

doložena certifikátem.doložena certifikátem.

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

- ESKÉ GRANÁTY -- ESKÉ GRANÁTY -

Výkup zlataVýkup zlata

inzerce

Student z Budějovic bude
reprezentovat ČR v Dánsku

Hledá se dobrovolník
na výuku češtiny
PRO CIZINCE
S posledními březnovými dny končí svoji
dobrovolnickou činnost žena, která
vyučovala cizince češtinu. Hledáme
nového dobrovolníka, který může
nastoupit od dubna 2013. Výuka probíhá
v centru Českých Budějovic v charitní
Poradně pro cizince a migranty každý
čtvrtek v podvečer a trvá 60 minut.
Pravidelně na ni v současné době dochází
4–5 osob (občané Ukrajiny, Ruska
a Bulharska). Novému dobrovolníkovi
budou nejprve předány informace o
současných znalostech studentů a budou
mu zapůjčeny výukové materiály. Od
Dobrovolnického centra pak také získá
vstupní proškolení, podporu supervize
a možnost obrátit se na koordinátorku
dobrovolníků s případnými obtížemi.
Výuka probíhá odlišně v liché a sudé
týdny. Lichý týden je od 17 hodin, sudý
týden od 18.15 hodin. Cizinci, kteří žijí
trvale na území České republiky a dochází
na výuku češtiny, získali ve své vlasti

vzdělání, které v naší republice nemohou
uplatnit z důvodu nedostatečné znalosti
našeho mateřského jazyka. Obvykle
pracují v nízkokvalifikovaných
zaměstnáních. Výuka češtiny jim rozšiřuje
možnosti zajímavějšího pracovního
uplatnění a celkově zvyšuje kvalitu jejich
života v České republice. Pokud Vás tato
nabídka zaujala, dejte o sobě vědět na
dobrovolnici@charitacb.cz nebo
telefonicky na číslo 731 604 163. 
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inzerce

Objížďky a zdržení v kolonách čekají
v nejbližších týdnech na motoristy na
Rudolfovské třídě. V polovině března její
část obsadili dělníci. Celá rekonstrukce je
rozdělená na několik částí. Do 12. května
zde budou pracovat plynaři, kteří v úseku
mezi Nádražní a Chelčického ulicí
zrekonstruují potrubí. Během druhé etapy
zde budou další dělníci pracovat na
modernizaci křižovatky Rudolfovské
a Nádražní ulice. V květnu by měla být
dokončena i rekonstrukce viaduktu.
Prozatím se omezení týkají pouze několika
desítek metrů od křižovatky s Nádražní po
ústí Chelčického ulice. Průjezd bude
zakázán až do 7. dubna. „Stavba se

dotkne i chodníku, ovšem přístup
k nemovitostem zůstane zajištěn. Přes
výkopy budou položené lávky,“ popsal
opatření Jiří Stach z odboru dopravy
a silničního hospodářství magistrátu. Už 
1. dubna ale na tato omezení navážou
další uzavírky. Některá vozidla zde budou
moci jezdit po provizorním přemostění.
„Výjimku bude mít záchranná služba,
hasiči, policie, vozidla stavby, městské
hromadné dopravy a linkových autobusů.
Zástupci ČSAD Jihotrans se ale například
vyjádřili, že budou používat objízdnou
trasu,“ přiblížil situaci na Rudolfovské třídě
Jiří Stach z radničního odboru dopravy
a silničního hospodářství.

Rudolfovská se změnila
ve slepou ulici, 
lidé musí vydržet ještě čtyři týdny

Nová okružní křižovatka u Kauflandu
by měla především zvýšit bezpečnost
chodců a zajistit plynulejší silniční
provoz. „Dojde k úpravě stávající
nepřehledné křižovatky ulice Na
Sádkách a Pasovská, kde vznikne
malá kruhová křižovatka, od níž
budou chodci odděleni vodicími
stěnami, a dojde také k rozšíření
komunikace. Tento úsek je hodně
frekventovaný a denně tudy projede
několik stovek vozidel. Lidé jezdí za
nákupy, ale někteří si pouze zkracují
cestu do zaměstnání či domů. Na
místě jsme provedli šetření a zjistili,
že tento stav je skutečně
nevyhovující,“ uvedl náměstek
primátora Kamil Calta. Proto rada
města na svém jednání rozhodla, že
v problémové části vznikne provizorní
kruhový objezd. „Výběrové řízení na
stavební práce za jeden milion korun
už je vypsané. Naše představa je, že
se po nové stavbě řidiči projedou už
v létě,“ dodal náměstek.

U Kauflandu
vznikne nová 
křižovatka

BOJ O MÍSTO
ve školce startuje
Již za několik dní vypukne válka mezi rodiči budoucích
předškoláků. Blíží se totiž termín pro zápisy do
mateřinek. Míst ve školkách v krajském městě je stále
nedostatek. Kritéria pro výběr uchazečů budou podle
radních jednodušší než v předcházejících letech.
V Budějovicích je zavedený bodový systém, který hodnotí
bydliště dítěte, věk nebo zaměstnání rodičů. Ani splnění
podmínek pro přijetí ale rodičům klidné spaní nezajistí.
Vloni zůstalo před branami mateřinek zhruba 140
nepřijatých dětí, i když splnily potřebná kritéria. Pro příští
školní rok by mohlo být přijato kolem 850 dětí. „Ale to je
orientační číslo,“ zdůrazňuje náměstek primátora Petr
Podhola. Záležet bude například na počtu odkladů školní
docházky. Od září chce město ještě zvýšit kapacitu ve
školkách o dalších 64 míst, teď jich má k dispozici přes tři
tisíce. Změna asi čeká také hodnoticí kritéria, měla by být
jednodušší. Vliv už by například neměl mít počet
podaných žádostí.
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Více než 60 výrobků, které jsou neustále
připojené, a lidé tak mají možnost
vyzkoušet si je v provozu, nabízí Teka
Centrum v Českých Budějovicích. Jedná
se o největší „živou“ výstavu
kuchyňských elektrospotřebičů v České
republice. Průmyslová skupina Teka na
evropském trhu funguje již téměř 90 let.

První spotřebič spatřil světlo světa v roce
1925, když v závodě v německém
Gelsenkirchen vyrobili troubu. Dnes má
Teka samozřejmě mnohem širší portfolio.
„Nabízíme komplexní zařízení pro
profesionální a domácí kuchyně
a koupelny,“ říká ředitel české pobočky
Juković. „Jsme jedním z největších

světových výrobců kuchyňských dřezů
a jediným technologickým výrobcem na
dnešním trhu, který nabízí plně
integrované řady, dokážeme tedy vybavit
vaši kuchyň od začátku do konce
značkovým zařízením Teka,“ vysvětluje
Juković. „Pokud si vypomůžu srovnáním
s auty, pak TEKA je jako Octavia nebo
Passat mezi spotřebiči. Solidní,
spolehlivá, dostupná,“ popisuje Juković
výrobky TEKA.

Společnosti skupiny Teka se nacházejí
v 37 různých zemích, z nichž se dřezy
z nerezové oceli, koupelnové kohoutky
a příslušenství a kuchyňské spotřebiče
prodávají až do 125 zemí pěti kontinentů.
Prvním městem v České republice, kde
se spotřebiče Teka začaly prodávat, byly
právě České Budějovice. Od roku 1996
tak kuchyňské studio Josef Novák na
Rudolfovské třídě 75 zajišťuje prodej
kuchyňských dřezů, drtičů
a elektrospotřebičů firmy Teka. O 10 let
později se otevřelo nové rozšířené Teka
Centrum ČB, kde máte možnost si
všechny spotřebiče také vyzkoušet. 

Teka Centrum v ČB
nabízí revoluci v kuchyni
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7Pozvánka

9.00
• VODÁRENSKÁ VĚŽ

(komentovaná prohlídka)
• EGGERTOVA VILA

9.30
• RADNICE (nová prohlídka

s kostýmovaným průvodcem)

10.00
• POPELKA z krejčovského salonu
• VODÁRENSKÁ VĚŽ

(komentovaná prohlídka)
• DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER

(speciální prohlídka kostela a kláštera)
• NISSLŮV DŮM – Dětské centrum

Barborka (pohádka divadla 
Máma a Táta)

• EGGERTOVA VILA

10.30
• RADNICE (nová prohlídka

s kostýmovaným průvodcem)

11.00
• HARDTMUTHOVA VILA DDM 
• VODÁRENSKÁ VĚŽ 

(komentovaná prohlídka)
• DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER

(speciální prohlídka kostela a kláštera)

11.30
• RADNICE (nová prohlídka

s kostýmovaným průvodcem)

12.00
• VODÁRENSKÁ VĚŽ (komentovaná

prohlídka)

12.30
• DK SLAVIE – Německý dům

13.00
• HARDTMUTHOVA VILA DDM
• VODÁRENSKÁ VĚŽ

(komentovaná prohlídka)

13.30
• RADNICE (nová prohlídka

s kostýmovaným průvodcem)
• WORTNERŮV DŮM – AJG

14.00
• DVŮR U BERÁNKA
• DK SLAVIE – Německý dům
• VODÁRENSKÁ VĚŽ

(komentovaná prohlídka)

14.30
• RADNICE (nová prohlídka

s kostýmovaným průvodcem)

15.00
• VODÁRENSKÁ VĚŽ

(komentovaná prohlídka)
• DIVADLO ŽÁKŮ ZŠ Matice školské
• RADNICE

(nová prohlídka s kostýmovaným
průvodcem)

15.30
• SOLNICE – Vinárna Solnice

(první železnice na evropské pevnině)

16.00
• VODÁRENSKÁ VĚŽ

(komentovaná prohlídka)

PROGRAM DNE PAMÁTEK (20. 4. 2013) 

Den památek
připomene století páry
České Budějovice se i letos
připojí k tradičnímu
Mezinárodnímu dni
památek.

V sobotu 20. dubna se otevřou brány
pamětihodností a historických sídel,
které bývají pro veřejnost běžně
uzavřeny. Zpřístupněno bude celkem
šestnáct objektů, jejichž historie je
spjata s devatenáctým stoletím, které
je letošním jednotícím tématem dne
památek.

Již dnes si na portálu
www.cbsystem.cz můžete rezervovat
bezplatné vstupenky na všechny
komentované prohlídky (mj. vodárenská
věž, dominikánský klášter, radnice)
a přednášky (koněspřežka). Vzhledem
k omezené kapacitě doporučujeme
s rezervací příliš neotálet. 

Bez platné vstupenky totiž nebude
možné se prohlídek zúčastnit.
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Už letos se cyklisté budou moci projíž-
dět z Budějovic na Hlubokou i po pra-
vém břehu Vltavy. Dlouho slibovaná
stezka je připravena jak technicky, tak
nyní i po finanční stránce. Českobudějo-
vičtí zastupitelé schválili na druhý pokus
příspěvek na vybudování stezky městu
Hluboká nad Vltavou. „Je to něco málo
přes šest set tisíc korun,“ informovala
náměstkyně českobudějovického primá-
tora Ivana Popelová o výsledku prosin-
cového zastupitelstva. Jak dále uvedla,
úsek cyklostezky na katastru Budějovice
až po čistírnu odpadních vod v Hrdějovi-
cích je hotov. Město Hluboká nad Vlta-
vou má na pravobřežní stezku přislíbe-
nou 65procentní dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, přičemž

předpokládané náklady na chystaný
úsek jsou 4,6 milionu korun. Zbylé pe-
níze bude hradit Hluboká společně s pří-
spěvkem od Budějovic ze své kasy.
„Teď bude záležet na schvalování měst-
ského rozpočtu, ve kterém je na pravo-
břežní cyklostezku vyčleněno asi osm
set tisíc korun,“ uvedl starosta Hluboké
Tomáš Jirsa. Město už ve výběrovém ří-
zení vysoutěžilo dodavatele stavby. Do
léta by tak mohl být hotov úsek od hlu-
bockého mostu až k Opatovicím. K do-
končení bude pak zbývat asi 600 metrů
kolem nového rekreačního zařízení Fish
Point, které leží přes řeku zhruba naproti
Bavorovicům. „Těchto 600 metrů nebylo
možné vyprojektovat a povolit z důvodu
komplikovaných majetkových vztahů

a technického řešení,“ vysvětlil Jirsa
s tím, že na tento úsek má Hluboká při-
pravenu žádost do SFDI. Celková výše
investice této části se odhaduje na 
2,7 milionu korun a vybudovat by se
měla v roce 2014. V plánu na rok 2014
mají Hlubočtí i zkratku mezi sportovním
areálem a začátkem cyklostezky na Pur-
karec po levém břehu Vltavy. 

Více než 600 tisíc Jihočechů se náhle
ocitá bez elektřiny. Továrny se zastavují,
území se noří do tmy. Může za to hned
několik zkratů rozvodných linek. Kraj
postihl tolik obávaný blackout. Takový byl
scénář štábního energetického cvičení,
které se v polovině března konalo
v elektrárně Temelín. Do cvičení se
zapojilo 30 specialistů ze společností
ČEZ, ČEPS a E.ON. Energetici
procvičovali zajištění elektřiny pro
elektrárnu Temelín z vodní elektrárny
Lipno. Veškeré kroky probíhaly štábně na
simulátoru temelínské elektrárny. Cvičení
bylo zaměřeno na simulované provedení
nápravných opatření, vzájemnou
koordinaci a komunikaci energetiků. Po
celou dobu byly oba bloky elektrárny
Temelín na plném výkonu. Omezen nebyl

ani provoz Lipna. Cvičení tedy nemělo vliv
na situaci v rozvodné síti. Reakci na
vlastní blackout, tedy situaci, kdy
elektrárna přijde o všech deset zdrojů
elektřiny, trénuje provozní personál
elektrárny Temelín několikrát ročně.
Tentokrát se nově zapojily i energetické
společnosti ČEPS a E.ON. „Scénář
předpokládal, že Temelín nebude moci
získat elektřinu z vnější rozvodné sítě.
K obnovení dodávek v tomto případě
pomůže elektrárna Lipno,“ popisuje
mimořádnou situaci Ladislav Dubský,
směnový inženýr elektrárny Temelín, který
cvičení za ČEZ připravoval. Pokud se do
10 minut nepodaří energetikům obnovit
dodávku elektřiny do rozvodné stanice
v Kočíně, která je s Temelínem přímo
spojena, vyhlašuje se stav nouze. Na

řadu tak přichází elektrárna Lipno. Deset
procent výkonu jednoho ze dvou
lipenských turbogenerátorů je
dostatečných, aby Temelín měl potřebné
množství elektřiny pro chlazení reaktoru.
„Lipno umí startovat tzv. ze tmy, tedy
když v síti není proud. Stačí pustit vodu
na turbínu a během několika minut
vyrábíme elektřinu,“ vysvětluje Bedřich
Kučera, vedoucí provozu lipenské
elektrárny. Hlavním úkolem energetických
dispečerů z firmy E.ON je pak vyčlenit
linku pouze pro Temelín. „Temelín je
v tomto případě priorita. Aby se elektřina
nedostala k jiným spotřebitelům, musíme
tuto linku až do vyřešení situace izolovat,“
popsal hlavní kroky společnosti E.ON
Pavel Klíma. Podle energetiků jsou
podobná cvičení důležitá vzhledem ke
stále častěji hrozícímu přetížení
rozvodných linek. „Riziko blackoutu je
kvůli větrným elektrárnám v Německu
poměrně vysoké. Již v minulosti byla
česká rozvodná síť i díky přetokům
elektřiny ze severu Německa několikrát
na pokraji kolapsu. Zatím se nám toto
riziko podařilo vždy odvrátit. I proto jsou
podobná cvičení koordinace energetiků
v ČR velmi důležitá. Dnešní cvičení
ukázalo, že Temelín je i na tyto krizové
situace připraven,“ zhodnotil cvičení Petr
Froněk ze společnosti ČEPS, která řídí
toky elektřiny v přenosové síti.

Cyklostezka povede
i po pravém břehu Vltavy

POMOC TEMELÍNU 
BY PŘIŠLA Z LIPNA
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V Boršově nad Vltavou dokončili
rekonstrukci jedněch z nejdůležitějších
místních komunikací v samotném centru
obce. Jedná se o komunikace v ulicích
K Pilotovi a Farní. Rekonstrukce si
vyžádala 6,2 milionu korun a přispěla na
ni dotace z ROP Jihozápad.
„Komunikace byly příliš úzké a navíc zde
úplně chyběl chodník. Také křižovatky
byly nevyhovující,“ sdělil starosta obce
Boršov nad Vltavou Jan Zeman. Přitom
komunikace vedou jak k místní obytné
zóně, tak k vodáky oblíbenému kempu
u řeky. Vede na nich také Fritschova
turistická stezka, kterou se turisté
dostanou přes zříceninu hradu Dívčí
Kámen až do Holubova. V neposlední
řadě po ní zejména senioři chodí na
místní hřbitov. „Komunikace jsou velmi
frekventované. Chodí po nich především
rodiče s dětmi, senioři a v létě pak
vodáci a turisté. Chybějící chodník tak
pro chodce představoval velké
nebezpečí,“ dodal starosta. Obec má
v plánu rekonstruovat i další silnice.

„Rádi bychom letos podali žádost
o dotaci z Regionálního operačního
programu Jihozápad na rekonstrukci
místní komunikace v ulici Pod Skálou,
která je už roky v havarijním stavu,“
uvedl starosta. „Komunikace byla
zkolaudována letos v lednu, v únoru

jsme poskytovateli dotace předložili
závěrečnou zprávu s žádostí o platbu.
Nyní čekáme na proplacení dotace ve
výši 4,4 milionu korun,“ uvedl Lukáš
Tryml ze společnosti G-PROJECT, která
na projekt dotaci zajistila a následně
projekt řídila. 

Podél silnice spojující Vráto s Rudolfovem byl
zrekonstruován stávající chodník a na několika místech
byl vybudován chodník nový. Dotací ve výši 513 tisíc
přispěla Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko
v rámci Strategického plánu Leader. 

„Zrekonstruovali jsme stávající část chodníku
a dobudovali chybějící úseky chodníku podél silnice
III/0341. Navázali jsme tak na zrealizovaný projekt
sousední obce Vráto, aby nyní občané mohli bezpečně
chodit podél komunikace spojující Hlinsko s Vrátem,“
uvedl starosta města Rudolfov Vít Kavalír. Stavební
práce se týkaly vybudování a rekonstrukce chodníku na
úseku o celkové délce 176 metrů a šířce 1,5 metru.
Povrch tvoří zámková dlažba. 

Projekt si vyžádal 685 tisíc korun. „Na konci února jsme
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu předložili
žádost o proplacení dotace ve výši 513 tisíc korun. Nyní
už jen čekáme, až úřad projekt zkontroluje a dotaci
městu Rudolfov proplatí,“ uvedl ředitel Místní akční
skupiny Hlubocko-Lišovsko Lukáš Tryml.

NÁKUP • ZPRACOVÁNÍ • PRODEJ

ODVOZ VEŠKERÉHO KOVOVÉHO ODPADU 
NAŠIMI NÁKLADNÍMI AUTY

SBĚRNÉ DVORY + EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
DEMONTÁŽE TECHNNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, 

MONTOVANÝCH HAL ATD.

www.kovosrot.cz | info@kovosrot.cz

ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A NEŽELEZNÝCH KOVŮ, 

AKUMULÁTORŮ, PAPÍRU, PLASTŮ

provozovna České Budějovice – tel. 387 007 411
provozovna Tábor – tel. 724 021 599

provozovna Pelhřimov – tel. 724 021 623
provozovna Písek – tel. 724 021 619

inzerce

V Boršově zrekonstruovali
frekventovanou komunikaci

Rudolfov s Vrátem
spojuje nový
CHODNÍK
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10 Aktualita

Zbourat sportovní halu ve
Stromovce a na jejím místě
postavit nové Centrum
halových sportů. Takový je
záměr vedení města, nad
kterým řada lidí kroutí
hlavou. 

Na rekonstrukci či výstavbu nové
sportovní haly se pomýšlí již řadu let.
Sportovci jistě ocení větší prostory
a moderní vybavení, diváci uvítají více
míst a pohodlnější sezení
v klimatizované budově. Hlavním
problémem současné českobudějovické
sportovní haly je především malá
kapacita, která neomezuje jen
volejbalový Jihostroj, ale i další sportovní
oddíly. Hala navíc svými technickými
parametry nesplňuje požadavky pro
mezinárodní vrcholné soutěže, které by
v budoucnu nalákaly další diváky. Do
architektonické soutěže, kterou město
vyhlásilo loni v listopadu, se přihlásilo
celkem 51 návrhů. Zvítězil projekt
Atelieru 8000 s číslem 13. Nové stavbě,
která se skládá z hlavní haly, tréninkové
haly a atletického koridoru, se začalo
přezdívat Ježek.

Budějovičtí radní původně uvažovali
o výstavbě nové haly v areálu bývalých
kasáren ve Čtyřech Dvorech. Toto řešení
bylo zajímavé hlavně kvůli strategické
poloze mezi dvěma velkými sídlišti
Vltava a Máj a dobré dopravní
dostupnosti. Další variantou byla

rekonstrukce staré haly. Nakonec se ale
radní společně s vedením Jihostroje
rozhodli objekt zbourat a postavit novou
halu. Zarážející je, že na téma výstavby
Centra halových sportů se neuskutečnila
žádná veřejná debata, ani odborná
diskuse se zástupci sportovních klubů
v Českých Budějovicích. Obyvatelé
krajské metropole byli postaveni před
hotovou věc, a tak asi nikoho nepřekvapí,
že návrh vyvolal bouřlivé reakce. Od
února podepisují obyvatelé Českých
Budějovic petici, která se záměrem

radnice nesouhlasí. Cílem petice, jejímž
iniciátorem je českobudějovický
zastupitel Stanislav Rataj, je zabránit
demolici stávající sportovní haly a pokusit
se na základě veřejné a odborné diskuse
najít vhodnější lokalitu pro Centrum
halových sportů. Svůj podpis pod ni
připojilo již více než 800 lidí. K petici se
připojilo i několik sportovních oddílů.
Záměr budějovické radnice kritizuje také
opoziční ODS.

Proč nebourat? 
Argumentů, proč nebourat stávající halu,
je hned několik. Sportovní hala, která
byla vybudována v 80. letech, je
v současné době funkční a po provedení
částečných oprav by mohla dalších
dvacet let sloužit k provozování
sportovních a kulturních aktivit města.
„Stávající sportovní hala je zhruba
v polovině své životnosti a z tohoto
pohledu se její zbourání jeví jako
naprosto neekonomické. Za úplně stejné
peníze a možná dokonce za menší
peníze můžeme zachovat jak stávající
halu, tak vybudovat halu novou,“ uvádí
zastupitel Vladimír Brůha. „Jsme
přesvědčeni, že v současné ekonomické
situaci je mnohem efektivnější postavit
novou halu, a získat tak dva prostory pro
sportoviště, kterých v Českých
Budějovicích příliš není,“ dodává další ze

České Budějovice se dočkají
nové sportovní haly.
Je však nutné bourat tu stávající?
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zastupitelů, ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba. Také trenérka
budějovických sportovních gymnastek
Ivana Pokorná tvrdí, že by byla škoda
halu zbourat. V porovnání s jinými halami
po celé České republice je ta
budějovická ještě v dobrém stavu.
Zároveň přiznává, že v budoucnu jsou
opravy nezbytné.
S demolicí je také spojeno nebezpečí
úniku azbestu, který budova obsahuje.
Zbourání haly bude tím pádem technicky
náročné, a tedy i velmi drahé. Nechvalně
známá „azbestová aféra“ na Máji se
městu prodražila. Za odstranění
azbestové zátěže ve dvou základních
školách tehdy město zaplatilo téměř 
20 milionů korun.

Sportovci budou 
bez střechy nad hlavou
Likvidace sportovní haly s sebou nese
i další komplikace. Nové centrum se má
začít stavět příští rok na jaře 2014
a dokončeno by mělo být přibližně za
dva roky. Po tuto dobu budou
v krajském městě citelně chybět kryté
sportovní plochy. Všechny sportovní
kluby, které v současné době halu
využívají, přijdou o zázemí a v Českých
Budějovicích se pravděpodobně nebude
moct hrát vrcholový volejbal. Radní sice
slibují, že sportovcům zajistí náhradní
prostory, žádný konkrétní návrh však
ještě nepředložili. Vladimír Brůha
upozorňuje na fakt, že zajištění
náhradních prostor bude opět vyžadovat
finance. Město zvažuje řešení v podobě
nafukovací haly, to by ale přišlo na
přibližně 10 milionů korun, a tento
prostor by navíc pravděpodobně
nevyhovoval všem sportovním oddílům.
Zarážející je, že doposud neproběhla
žádná diskuse se zástupci sportovních
oddílů, v rámci které by kluby dostaly od
radnice důležité informace. „S námi
nikdo nic neřešil a momentálně vůbec
nevíme, jak to s námi v příští sezoně
bude vypadat. Podporujeme petici,
protože do celé situace samozřejmě
chceme zasahovat. Pokud nebudou
zajištěné náhradní prostory, mohlo by to
znamenat náš konec. V hale totiž
trénujeme, pořádáme tam spoustu
zápasů i turnaje dětí a nemám ponětí,
kam bychom se přestěhovali,“ říká
prezident florbalového klubu Štíři České
Budějovice Jiří Kratochvíl. Halu denně
využívají také sportovní gymnastky.
Sportovní klub moderní gymnastiky
působí v Českých Budějovicích již od
roku 1995 a za tu dobu se gymnastkám
podařilo dosáhnout perfektních
výsledků. Jak to bude s klubem dál,
neví ani trenérka Ivana Pokorná.
„Oficiálně nám ještě nebylo nic
oznámeno. Čekali jsme, že někoho
budou zajímat požadavky jednotlivých
sportovních oddílů na nové sportovní
prostory. Stará hala má totiž mnoho
nedostatků. My bychom například
uvítali úložné prostory pro gymnastické
koberce. Projekt už je ale hotový

a s něčím takovým se v něm vůbec
nepočítá. Z přístupu radnice jsem
zklamaná a mám pocit, že naše práce
a naše úspěchy nikoho nezajímají. Mrzí
mě, že městu nestojíme ani za to, aby
nás trenéry svolalo a seznámilo nás se
svým záměrem,“ líčí své pocity Ivana
Pokorná.

Nejasná investice
Odhady, na kolik demolice a následná
výstavba vyjdou, se různí. Radní počítají
s 250 miliony korun. Tuto částku plánují
hradit z rozpočtu města. Experti však
odhadují, že výstavba haly by mohla
přijít až na půl miliardy korun.
Každopádně se jedná o rozsáhlou

investici, a to se nelíbí řadě obyvatel
Českých Budějovic, kteří již léta
upozorňují na jiné potřebné věci, jako
jsou například mateřské školky. Radní si
však stojí za svým a tvrdí, že nová
sportovní hala je nutná a údajně vyjde na
mnohem menší peníze, než tvrdí experti. 

Přestože se projekt radnice jeví jako
nelogický a neekonomický, bude
pravděpodobně realizován. Podle slov
primátora Juraje Thomy je na jakékoli
petice či protesty již pozdě. „Město je
vázáno výsledkem soutěže. Ten nelze
změnit. Stávající hala bude odstraněna
a na jejím místě bude postavena hala
nová,“ potvrdil postoj radnice Thoma.
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Velikonoce jsou
nejvýznamnějším svátkem
křesťanů. Podle jejich pojetí
jsou spojené s ukřižováním
a zmrtvýchvstáním Ježíše
Krista. Pro katolíky jsou
Velikonoce také
vyvrcholením 40denního
postního období. Kořeny
svátků pravděpodobně
sahají až k pohanským
tradicím a oslavám jara.
Termín Velikonoc je
pohyblivý, určuje se podle
prvního jarního úplňku.
Velikonoce připadají na
první neděli po jarním
úplňku po rovnodennosti.
Mohou tedy proběhnout
kdykoli mezi 22. březnem
a 25. dubnem. 

Pašijový týden aneb Víte, proč je
středa Škaredá?
Svátkům předchází šest postních týdnů
a každá ze šesti nedělí má své jméno
podle dříve udržovaných specifických
rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná,
Kýchavá, Družná, Smrtná, poslední

neděle je Květná. Podle Bible přijel
v tento den Ježíš se svými učedníky do
Jeruzaléma. Název neděle je odvozen
od květů, kterými se zdobí kostely. Svá
specifická pojmenování mají také
jednotlivé dny pašijového týdne. Modré
pondělí představuje poslední
masopustní pondělí, na Šedivé úterý se
vždy uklízelo. Škaredá středa souvisí
s Jidášem. Právě v tento den totiž zradil
Ježíše Krista. Na Zelený čtvrtek se
podle Bible konala v Getsemanské
zahradě poslední večeře Ježíše Krista,
při které byl zatčen. V tento den se také

naposledy před Velikonocemi rozezní
zvony. Jejich zvuk nahrazují řehtačky
a klapačky. Velký pátek je dnem, kdy byl
Ježíš souzen, odsouzen a ukřižován.
Bílá sobota je posledním dnem půstu,
uklízí se, pečou mazance a velikonoční
beránci, zdobí se vajíčka a pletou
pomlázky. Na Boží hod velikonoční vstal
Ježíš Kristus z mrtvých. Pro křesťany se
jedná o nejvýznamnější svátek roku.
V kostele se světí jídlo, které se pak
podává u slavnostní tabule. Velikonoční
pondělí – tento den je spojen
s koledováním, poléváním vodou
a velikonočním zajíčkem.

KAM O VELIKONOCÍCH VYRAZIT
V BUDĚJOVICÍCH A OKOLÍ

Velikonoční hrkání v Českých
Budějovicích
Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým
neboli Pašijovým týdnem patří „odlet
zvonů do Říma“. Na Zelený čtvrtek se
naposledy rozezní zvony a varhany,
které umlknou až do velikonoční vigilie,
a jejich místo zaplní dřevěné hrkače,
řehtačky a klapačky. Tuto tradici
s hlubokými křesťanskými kořeny
můžete vidět a především slyšet také
v Českých Budějovicích. Trasa hrkání
začíná na Piaristickém náměstí
a pokračuje ulicemi Panská, Hradební,
U Černé věže až na náměstí Přemysla
Otakara II. kolem kašny a poté se vrací

VELIKONOCE
– symbol křesťanství i svátek jara
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ulicemi Krajinská a Hroznova zpět na
Piaristické náměstí. Přijďte na Zelený
čtvrtek v 19 hodin, o den později je první
průvod hrkání v 7.45 hodin, od 
8 do 12 hodin bude probíhat tesání kříže
na Piaristickém náměstí, ve 12 hodin
dojde ke vztyčení kříže. Z náměstí pak
vyrazí druhý průvod hrkání a třetí pak
v 18.30 hodin. 

Hořické pašijové hry 
v Českém Krumlově
Pokud chcete zhlédnout nejznámější
příběh z historie lidstva zpracovaný do
lehčí formy, vyrazte 31. března do
Českého Krumlova. Čeká vás asi šest
desítek herců i neherců, působivá hudba
Jaroslava Krčka a scénář Jindřicha
Pecky v poetickém, světoznámém
a přitom obyčejném lidském příběhu,
který neztrácí na své aktuálnosti ani
dnes. Představení se koná od 14.30
v Pivovarské zahradě.

Krumlovské velikonoční trhy
Od čtvrtka 28. března do pondělí
1. dubna ožije náměstí Svornosti
velikonočním trhem, kde trhovci

a řemeslníci nabídnou nejen své
výrobky, ale pohostí vás také lidovými
pochoutkami. K mání budou například
velikonoční pomlázky, malovaná vajíčka,
dřevěné výrobky nebo kožešinoví
beránci. Náměstí tradičně provoní
pečené brambory. Na dobrém jídle si
pochutnáte i v místních restauracích.
Malované kraslice, perníčky či panenky
z kukuřičného šustí můžete obdivovat
v R-galerii, kde probíhá od 1. do 
31. března velikonoční prodejní výstava.

Velikonoce na hradě Nové Hrady
Velikonoční trhy nebo šermíři. Takový je
program, který vás během velikonočního
víkendu čeká v Nových Hradech. Na 
II. prohlídkové trase hradu navíc na
návštěvníky čekají tradiční, velikonočně
laděné prohlídky.

Velikonoce v zoo
Vezměte své ratolesti a pobuďte na
velikonoční sobotu mezi zvířátky v Zoo
Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Připraveny jsou pro vás ukázky
tradičních zvyků, malování vajíček, křest
mláďat i soutěže pro děti. Akce se koná
v sobotu 30. března od 10 do 16 hodin.

Tradiční velikonoční pouť v Dobré
Vodě u Českých Budějovic
Největší pouť v jižních Čechách se již
nesmazatelně zapsala do podvědomí
mnoha lidí a svou hojnou návštěvností
dokazuje, že i po mnoha letech neubírá
na atraktivitě. V okolí kostela Panny Marie
Bolestné na návštěvníky od 30. března do
1. dubna i tento rok čeká spousta atrakcí
a v délce téměř 800 metrů stánky
velikonočního jarmarku s bohatou
nabídkou výrobků řemeslníků
a obchodníků, včetně dobrého
občerstvení.
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Kolekce předních módních návrhářů
a světových značek na velké přehlídkové
scéně, prostorová videoprojekční
a multimediální show či laserový
videomapping. To je jen zlomek toho, co
nabídne pořádající agentura
Art4promotion divákům VIII. ročníku
Benefiční přehlídky pro Nadaci Terezy
Maxové dětem. Tradiční charitativní akce
se koná ve středu 10. dubna od 
20 hodin. a stejně jako loni se odehraje
v prostorách moderního multifunkčního
pavilonu T Výstaviště České Budějovice.
Mezi návrháři se představí i módní
návrhářka Petra Balvínová a pestrý
koktejl nejnovějších módních trendů. Na
mole se projdou jak hosté z řad

osobností, vítězky ČESKÉ MISS či
modelky agentury Artmodels. Něžnou
část publika navíc potěší finalisté
soutěže Muž roku. Mezi ty, kdo podpoří
svým vystoupením tento charitativní
projekt, bude i frontman skupiny Charlie
Straight Albert Černý, brazilský hudebník
Santiago Ferreira, finalisté
Československo má talent VERTIGO,
kapela Sixin a další. Jedinečným
zážitkem bude určitě i akrobatická
performance a vzdušný tanec.
Galavečerem provede moderátorské duo
pod taktovkou originální blondýny Ivy
Pazderkové. Součástí akce bude
i výstava fotografií Petra Kurečky
a Marka Škarpy Proměny 2013, v níž se
české osobnosti předvedou v rolích
hrdinů filmového plátna. Pavel Liška se
např. promění v piráta z Karibiku Jacka
Sparrowa a Bolek Polívka v upíra
Nosferatu. Tento večer patří:  „Dětem,
jejichž největší přání je, vrátit se domů.“
I letos pořadatelé věnují finanční výtěžek
Nadaci Terezy Maxové dětem. Věnovaná
částka z minulých ročníků již přesáhla
hranici dvou milionů korun. V předprodeji
vstupenky můžete zakoupit v DK
Metropol, síti TICKETPRO nebo přímo
v pořadatelské agentuře Art4promotion. 

Výstavu grafiky francouzského
výtvarníka s českými kořeny
Francoise Oberfalcera s názvem
Jarní pozdrav z Francie mohou
obyvatelé krajského města vidět
v Galerii Hrozen. Expozice je
součástí Slavností frankofonie
Francouzské aliance Jižní Čechy
a potrvá až do 14. dubna. 

Akademický malíř Francois
Oberfalcer (nar. 1939) pochází
z Kamenného Újezdu u Českých
Budějovic. Vystudoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou
v Praze, v textilním ateliéru
profesora Antonína Kybala 
(1958–1964). V roce 1968 odešel do
Francie, kde žije a pracuje. Po celé
tvůrčí období se paralelně věnuje
tapiserii, malbě a grafice. 

Většina autorových grafik je
vytvářena především technikou
leptu nebo akvatinty. Působí také
jako pedagog. Je členem Sdružení
českých umělců grafiků HOLLAR
a Asociace jihočeských výtvarníků.
Vystavuje doma i v zahraničí a za
svoji tvorbu získal řadu ocenění. 

Na výstavu můžete vyrazit od úterý
do pátku mezi 10. a 13.30 hodinou
a od 14 do 18 hodin. V sobotu je
otevřeno od 9 do 12 hodin.

inzerce

CELEBRITY
FASHION SHOW
POMŮŽE DĚTEM

Přijměte
Jarní
pozdrav 
z Francie

Soutěžíme o 5x 2 vstupenky na Benefiční módní show
Odpovězte na otázku „Kdo jsou moderátoři benefice?“ a zašlete svoji
odpověď na e-mail redakce@budejovickysamson.cz do 7. 4. 2013. Ze
správných odpovědí vylosujeme 5 výherců, z nichž každý dostane 
2 vstupenky na show.
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Nahlédněte do tajemných hlubin řek
a poznejte největší a extrémně vzácné
sladkovodní ryby naší planety. Jakub
Vágner, známý rybář s duší dobrodruha,
navštíví 29. dubna se svým pořadem
Freshwater Giants neboli Sladkovodní
giganti České Budějovice. V rámci
přednášky se s diváky podělí o své
zážitky a zkušenosti z rybářských expedic
uskutečněných téměř po celém světě.
Těšit se můžete například na zajímavé

záběry z povodí řeky Amazonky v Jižní
Americe či řeky Kongo, perly střední
Afriky. Druhá část pořadu bude věnována
dotazům diváků. Cílem Jakubova
projektu pro National Geographic je
mapování, výzkum a následná pomoc
největším sladkovodním rybám světa.
V současnosti je mnoho těchto
pozoruhodných tvorů na pokraji vyhynutí.
Jakub Vágner je držitelem několika
neoficiálních i oficiálních rybářských

rekordů a svým jménem se podílí na
propagaci myšlenky „Chyť a pusť“, kdy
ryby nejsou vnímány jako zdroj obživy
a jsou vraceny zpátky do vody. Do
povědomí široké veřejnosti se dostal
hlavně prostřednictvím televizního seriálu
S Jakubem na rybách. Přednáška se
uskuteční ve společenském sále 
DK Metropol od 19 hodin. Vstupné činí
180 a 200 korun. Vstupenky jsou již
k dispozici. 

Jihočeská
THÁLIE 
zná své vítěze
Divadelní ceny Jihočeská Thálie za rok 2012 jsou již
u svých nových majitelů. V oboru balet zvítězila Cristina
Porres Mormeneo za mimořádný jevištní výkon v roli Julie
v inscenaci Romeo a Julie a Peter Rovó za mimořádný
jevištní výkon v roli Merkucia ve stejné inscenaci. V oboru
činohra ocenění získala Věra Hlaváčková za mimořádný
jevištní výkon v roli Pasquy v inscenaci Dekameron
a Zdeněk Kupka za ztvárnění Bartolomea ve stejné hře.
Za mimořádný výkon v loutkohře obdržela cenu Denisa
Posekaná za roli inspektorky Maixnerové v inscenaci Sto
roků prázdnin. V oboru opera se ocenění dočkali Jana
Šrejma Kačírková za roli Gildy z Rigoletta a Alexandr Beň
za ztvárnění samotného Rigoletta. O dalších cenách
rozhodovali návštěvníci inscenací v divácké anketě. Cenu
Karla Rodena díky nim získal Alexandr Beň a cena
Stanislavy Součkové právem patří Janě Šrejmě
Kačírkové. Cenu diváků za nejlepší inscenaci roku 2012
získala komedie Škola základ života. Na druhém místě se
umístila opera Rigoletto a pomyslný bronz si odnesl
muzikál Hello Dolly!.

Sladkovodní giganti
s Jakubem Vágnerem
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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

Slyšela jsem, že odstraňujete
mateřská znaménka laserem. Jak
se tento zákrok liší od klasického
chirurgického ošetření?
Odstraňování tzv. mateřských znamének
patří k nejfrekventovanějším zákrokům
asistovaným laserem. Laser v podstatě
nahrazuje chirurgický skalpel, lze ho
nazvat počítačově řízeným
bezdotykovým skalpelem. Lékař přesně
reguluje hloubku i rozsah zákroku. Řez je
naprosto přesný, není odstraněno ani
o milimetr tkáně více, než je nezbytně
nutné. Vzniklá ranka se vzhledem
k šetrnosti řezu nemusí šít, zhojí se
pouze stroupkem. Zjizvení pokožky je
minimální.

Je potřeba před vlastním
zákrokem absolvovat kožní
vyšetření?
Ano. Před odstraněním pigmentových
(hnědých) kožních lézí je nezbytně nutné
útvary vyšetřit. Tradiční dermatoskop,
kde je určité riziko nesprávné diagnózy,
byl v současné době nahrazen digitální
technikou, tzv. počítačovým
dermatoskopem, který je přesnější.
A navíc umožňuje porovnat změnu
útvaru v čase.

Počítačový dermatoskop na základě
digitální technologie stanoví mnoho

specifických rysů pigmentových lézí,
které nejsou jinak okem postřehnutelné.
Po složité, ale velmi rychlé počítačové
analýze sdělí míru nebezpečnosti
kožního defektu a dle výsledku vyšetření
se zvolí nejvhodnější způsob odstranění. 

Znamená to, že laserem nelze
odstranit jakýkoli výrůstek na
pokožce?
Většinu ano, ale rozhodně ne všechny.
Nejčastěji odstraňujeme intradermální
pigmentové névy, nazývané mateřská
znaménka či pihy. Dále fibromy, výrůstky
v barvě kůže. Pendlující fibromky,
označované mnohdy jako bradavičky na
stopce, se nacházejí zpravidla v oblasti
krku či podpaží. Bradavice na ploskách
nohou nebo prstech rukou odstraňujeme
speciální metodou, tzv. fotodynamickou
terapií. 

Laserem lze odstranit útvary cévního
charakteru, jako je hemangiom nebo
névus araneus, laicky řečeno pavouček
či prasklá žilka.

A které útvary odstranit nelze?
Zejména právě v úvodu zmíněný
melanom. Melanom je zhoubný kožní
nádor, který může vzniknout
z existujícího pigmentového kožního
útvaru i ze zdravé kůže. V posledních

letech se výskyt melanomu dramaticky
zvýšil. Každý člověk by měl sledovat
pigmentové projevy své kůže. Má-li
pigmentová kožní léze průměr větší než
5 mm, je-li nesouměrná, nepravidelně
ohraničená nebo vyvýšená, měla by být
neprodleně odborně vyšetřena lékařem.
Zvlášť alarmujícím signálem je, když
znaménko svědí či krvácí, nebo dojde ke
změně jeho velikosti či barvy. Jedinou
spolehlivou prevencí je zmíněný
dermatoskopický screening.

NA NÁVŠTĚVĚ V INSTITUTU
LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY
Stále častěji se mluví o melanomu, lidově řečeno rakovině kůže. 
Tomuto onemocnění lze předejít včasným vyšetřením.

před zákrokem

po zákroku
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Jak vůbec vznikla idea studia, 
ve kterém se budou konat kurzy
vaření?
Prvotní pohnutkou byla potřeba přinášet
nové poznatky z gastronomie. Po několika
letech, kdy jsem kurzy pořádal v několika
restauracích, jsme založili a vybudovali
Studio kulinář v DK Metropol. Už od
počátku jsme ho spojili s obchodem
a poradenstvím pro kuchyni jako takovou.
Po dvou letech jsme Kulináře přestěhovali
do ulice U Černé věže. 

Jaké kurzy vaření nabízíte?
Je jich celá řada a vedle oblíbených
steaků, francouzské a italské kuchyně
vaříme zdravě, učíme se minutky
a rychlovky. Účastníci kurzu se naučí
připravovat třeba ryby a dary moře,
sushi nebo variace na orientální kuchyni,
např. indickou. Z poměrně široké
nabídky, která je na webu, pak do
programu zařazujeme i dílčí kurzy. Stává

se, že se domluví skupina, a pro ni pak
připravíme kurz podle přání. Tady
v novém studiu je to ideální pro 
8–10 osob.

Pro koho jsou kurzy určené 
a jaké dovednosti si účastníci
odnesou?
Kurzy v Kulináři jsou v podstatě pro
každého, pochopitelně vyjma malých
dětí. Kromě toho, že si společně uvaříme
a následně připravené pokrmy i sníme,
se snažíme, aby si každý z přítomných
odnesl spolu s recepty také příjemný
zážitek. Stává se, že se tu při kurzu
sejdou zkušené hospodyně s mladými
lidmi, kteří se opravdu chtějí něco naučit
od základu. Nedávno tu byla mladá paní,
kterou vaření začalo bavit až při
samotném kurzu, a už se hlásí na další.
Navíc zastávám názor, že při vaření má
být také zábava a dobrá nálada, takže tu
bývá dost veselo.

Vedle studia na kurzy vaření je
v provozovně velký
specializovaný obchod. Co v něm
lidé najdou?
Asi by to trvalo celý den, než bych vše
důležité pojmenoval. Nejzásadnější ale
pro nás je každému ze zákazníků poradit
co nejlépe. Protože když se podíváte jen
na pánve, tak můžete volit řekněme 
z 20 druhů. Takže naším cílem je pomoci
každému s výběrem – vysvětlit, případně
přímo ve studiu i ukázat, co považujeme
za nejdůležitější. Postupně na trhu
vyhledáváme zboží, které je kvalitou
a cenou pro naše kuchyně nejlepší, a to
pak označujeme naší registrovanou
značkou kvality. 

Překvapilo mě, 
že prodáváte také koření.
Už od začátku Kulináře nabízíme mnoho
druhů koření, které se běžně nedá
koupit, a v loňském roce jsme zahájili
výrobu a prodej koření v malých
kyblíčcích. Současně máme devatenáct
druhů a dalších šest směsí podle mých
receptů se chystá teď na jaro.

Studio kulinář nabízí inspiraci

POZOR! 
SOUTĚŽ NA STR. 24!
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„Aktivity České Budějovice, o.s.,
se během školního roku starají
o volnočasové kroužky na čtyřech
základních školách a v letních
měsících pořádají sportovní
akce,“ říká organizátor Petr
Požárek.

Sportovní programy připravujete
pro děti od roku 2009, co chystáte
na toto léto?
Jako každý rok, tak i letos se mohou děti
těšit na všestranné příměstské tábory
a na fotbalové kempy.

Na jaký program se mohou
zájemci těšit na letošním
příměstském táboře?
Tento rok s námi děti zažijí
Adrenalinovou cestu kolem světa,
během které získají zajímavé informace
o místní kultuře, zvycích i sportovních
aktivitách v Austrálii, Kanadě, Francii
a Novém Zélandu. Chceme, aby si děti
na táboře vypěstovaly co nejbližší vztah
k přírodě a sportu, zázemí pro tuto
činnost nám poskytuje Sportovně
relaxační areál v Hluboké nad Vltavou.

A jak se připravujete na fotbalové
kempy Jihočeské fotbalové
akademie?
Důležitým prvkem této akademie je
spolupráce s kanadským klubem
sídlícím v Ottawě – Cumberland United 

– Unis Soccer Club. Tato spolupráce
nám umožňuje posílat mladé trenéry od
června do srpna na stáže do jejich
střediska. Jako první letos vyjede Petr
Čížek. Tím, že se starám o školicí
program pro budoucí fotbalové trenéry
na Jihočeské univerzitě na Katedře
tělesné výchovy a sportu, tak ti nejlepší
mají šanci se podívat za moře. Základní
zkušenosti mladí vychovatelé sportovců
naberou u mládeže v SK Dynamo České
Budějovice a poté je dále v Ottawě
rozvinou.

Na co se můžou těšit hráči fotbalu
přímo na kempu?
Snažíme se jít správným směrem, který
si osvěžujeme při zahraničních stážích
či návštěvách. První novinkou je
společný seminář o zdravějším
a vhodnějším stravování. Přednášce
MUDr. Jan Pirnose mohou naslouchat
hráči i rodiče. Další cennou zkušeností
bude pro hráče osobní vyšetření
u fyzioterapeuta Mgr. Vojtěcha
Svobody, který je navíc také
profesionálním hráčem amerického
fotbalu. Novinkou bude balanční trénink
na balanční desce, která spolupracuje
s počítačem. Tuto pomůcku jsem si
oblíbil při spolupráci s bývalým
reprezentačním kondičním trenérem
Alešem Kaplanem, který se stará
například o Tomáše Sivoka, Tomáše
Ujfalušiho a další úspěšné sportovce. 

Zdá se, že fotbalem se bavíte…
Přesně tak. Nesloužíme jako běžné
kempy, kde si hráči z větší části hrají,
ale zaměřujeme se na to, abychom
hráče naučili, jak správně trénovat ve
svém klubu. Zaměřujeme se na
technické prvky s míčem, na posílení
tělesného jádra, odstranění svalových
dysbalancí a efektivně rozvíjíme rychlost
s míčem. Preferujeme individuální
a skupinové tréninky v maximálním
počtu čtyř hráčů. 

Když říkáte, že preferujete
individuální a skupinové tréninky,
kolik trenérů se stará o děti?
Snažím se vést správným směrem nejen
děti, ale především trenéry, takže přijede
nadějný trenér z SK Sigma Olomouc
Michal Hrubý a poté budou předávat
naše metody studenti a trenéři
z Jihočeské univerzity.

Kde se na vaši práci můžou
případní zájemci podívat či kde
vás můžou kontaktovat?
Již v minulém roce jsme zprovoznili
webový link, kde se natočená videa
z kempů, příměstských táborů,
z tréninků profesionálních sportovců
z řad olympioniků a budějovických
hokejistů objevují: 
http://feelyourbody.rajce.idnes.cz/. Pro
radu či názor se můžete obrátit na mail:
pozarek.petr@seznam.cz.

Léto na Budějovicku?
SPORT I ADRENALIN
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Hokejisty z jihu Čech v příští hokejové
sezoně povedou nadále jako trenéři Peter
Draisaitl, Radek Bělohlav a Roman Turek,
za jejichž práci zodpovídá Petr Sailer.
„Probíhající sezona sice ještě zdaleka
není u svého konce, takže na její
hodnocení bude ještě dostatek času.
Představenstvo klubu je však
s probíhající prací sportovního vedení
natolik spokojeno, že se po vzájemné

dohodě rozhodlo prodloužit všechny
smlouvy jeho členů i na nadcházející
sezonu,“ uvedl předseda představenstva
a generální manažer HC MOUNTFIELD
Zdeněk Blažek. „Jednoduše chceme,
aby na započatou práci navázali také
v příští hokejové sezoně,“ dodává
nejvýše postavený muž ve vedení klubu. 
Českobudějovičtí již nyní pracují na
doplnění svého kádru. Na začátku

měsíce klub angažoval 21letého obránce
Martina Pláňku, na jih Čech zamíří také
brankář Ondřej Kacetl. Dvaadvacetiletý
gólman poslední dvě sezony plnil roli
brankářské jedničky Znojma
v mezinárodní EBEL lize. „Jsme
přesvědčeni, že bude vhodným
doplněním našeho kádru na postu
brankáře také s perspektivou do
budoucna,“ říká Blažek. Hokejový klub
má tak nyní pod smlouvou Jakuba
Kováře, Pavla Kantora, juniora Pavla
Bláhu a nově také Ondřeje Kacetla.
„Lukáši Sáblíkovi u nás skončila smlouva,
je kmenovým hráčem Karlových Varů,
a u nás tedy už pokračovat nebude. Za
jeho působení mu děkujeme a přejeme
hodně štěstí v další kariéře,“ doplňuje
Zdeněk Blažek. Ondřej Kacetl
v posledních dvou sezonách nastoupil
v EBEL lize k 78 zápasům. Předtím si za
Znojmo v české druhé nejvyšší soutěži
připsal 21 zápasů. „Byl o něj zájem
z několika extraligových klubů. Jednali
jsme tak o jeho příchodu s předstihem
a velice intenzivně. Ondřej Kacetl ve
Znojmě nasbíral na svůj věk už bohaté
zkušenosti, a proto s ním nyní jednáme
o dlouhodobé smlouvě,“ vysvětlil
sportovní manažer HC MOUNTFIELD
Petr Sailer. K týmu se připojí na začátku
měsíce května, kdy startuje letní příprava
Jihočechů, do zcela neznámého
prostředí však nepřijdou. „Oba kluci
město navštívili už v tomto týdnu, kdy se
seznámili s prostředím, trenéry
a realizačním týmem, prohlédli si kabinu
a zázemí,“ sděluje sportovní manažer
Petr Sailer.

inzerce

HC Mountfield prodloužil smlouvy
se sportovním vedením 
a angažuje nové posily
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První dva vítězné zápasy play-off mají za sebou
volejbalisté českobudějovického Jihostroje.
Čtvrtfinálovým soupeřem Jihočechů je stejně jako
v minulém roce Volejbal Brno. V loňské sezoně
Budějovičtí základní část vyhráli o bod před Libercem.
Letos do play-off vstoupili z druhého místa. Brňané letos
dokázali ve vzájemných zápasech uhrát vždy alespoň
jeden set, přesto jsou ve čtvrtfinálové sérii Budějovičtí
favoritem.

Budějovice vstoupily 
DO PLAY-OFF
zápasů s Brnem



20 Krimi z Českých Budějovic 

Podvod za více než 100 tisíc korun 
má na svědomí 50letý muž
z Českobudějovicka. Měl vleklé potíže
s financemi, a tak si v dubnu 2011
vypůjčil od důvěřivé 46leté ženy finanční
hotovost ve výši 120 000 korun a přislíbil
jí hrazení pravidelných splátek. Takto
získané finanční prostředky pak obratem
užil na úhradu svých předchozích

závazků. Poškozené ženě však do
současné doby, i přes opakované
urgence, vrátil v nepravidelných
splátkách pouze 10 000 korun. 
V rámci zkráceného přípravného řízení si
tak nyní 50letý muž na hlubocké policejní
služebně vyslechl podezření z přečinu
podvodu. V případě prokázání viny může
za mřížemi strávit až 5 let. 

Policisté již znají totožnost pachatele,
který se v lednu vloupal do objektu
autodílny na Rudolfovské ulici
v krajském městě. 23letý muž
z Českobudějovicka si z provozovny
odnesl např. vytahovačku plechů,
svářečku, leštičku, brusku, vrtačku,
s sebou vzal i firemní notebook.
Napáchal tak celkovou škodu ve výši
nejméně 126 tisíc korun. Muž nyní čelí
trestnímu stíhání pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže
vloupáním. O jeho vině a případném
trestu nyní rozhodne soud.

Nejméně 46 objektů v lokalitách
sídlišť Vltava, Šumava a Máj
posprejoval od listopadu loňského
roku do letošního února 19letý
mladík z Českých Budějovic.
Terčem jeho útoků byly fasády
rodinných domků, panelových
domů, benzinových čerpacích
stanic, ale i telefonní budky,
autobusové zastávky či reklamní
poutače. Na objekty vytvořil různé
barevné nápisy, některé i víc jak
metr vysoké a šest metrů dlouhé.
Svým protiprávním jednáním
způsobil celkovou škodu za více
než půl milionu korun. K dopadení
pachatele pomohly policistům také
kamerové záznamy a výpovědi
svědků. Čtyřdvorští policisté nyní
samozvaného umělce viní
z trestného činu poškození cizí
věci, za mřížemi tak může strávit 
až tři roky.

Zloděj si zašel
do autodílny pro nářadí

Půjčoval si peníze,
ke splácení se ale neměl 

Sprejer
ničil svým
„uměním“
cizí majetek

ZDARMAZ

E OOLKK
UUAA

AARMD

ACCEAADD
U OOOOOTT
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Kriminalisté hledají
svědky loupeže
Neznámá agresorka přepadla v pondělí 18. března časně 
ráno obsluhu baru v Lidické ulici. Odnesla si s sebou
několikatisícovou hotovost. Přepadení se naštěstí obešlo bez
zranění. Podle dosavadních informací byla pachatelka cca
165 cm vysoké, hubené postavy, v době incidentu měla na
sobě šedivou mikinu s kapucí, modré riflové kalhoty a zimní
kozačky. Mluvila plynně česky bez přízvuku. Kriminalisté se
obrací na občany, kteří by mohli přispět ke zjištění totožnosti
pachatelky. Jakékoliv poznatky k případu je možné oznámit na
lince 158. Případ šetří kriminalisté pro podezření ze spáchání
zločinu loupeže. Nový trestní zákoník pamatuje na takové
jednání trestem odnětí svobody v délce trvání od 2 do 10 let.



VÝSUVNÝ ODSAVAČ
PAR CNL1 1001

Přední část z nerezové oceli
s protiotiskovou úpravou 
2 rychlosti + 1 intenzivní
Snímatelný přední panel 

Automatický spínač výsuvem
Výkon 325 m3/h 

Hlučnost 53 dB | Možnost
recirkulace přes uhlíkové filtry

VÝSUVNÝ ODSAVAČ
PAR CNL1 1001

Přední část z nerezové oceli
s protiotiskovou úpravou 
2 rychlosti + 1 intenzivní
Snímatelný přední panel 

Automatický spínač výsuvem
Výkon 325 m3/h 

Hlučnost 53 dB | Možnost
recirkulace přes uhlíkové filtry

MULTIFUNKČNÍ 
TROUBA HE 725

5 programů | 56 litrů 
Teleskopické pojezdy v jedné
úrovni | Protiotisková úprava 

Digitální panel 
Energetická třída A

PLYNOVÝ VARNÝ 
PANEL EX/60 4G AI AL

Systém automatického
zapalování

Bezpečnostní automatický zámek
Litinové mřížky

MULTIFUNKČNÍ 
TROUBA HE 725

5 programů | 56 litrů 
Teleskopické pojezdy v jedné
úrovni | Protiotisková úprava 

Digitální panel  
Energetická třída A

SKLOKERAMICKÝ 
VARNÝ PANEL TCF 604

Zabroušené sklo  
Dotykové ovládání 

Bezpečnostní senzor  
Ukazatel zbytkového tepla

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ
PAR DH2 60

Tlačítkový ovládací panel  
3 rychlosti + 1 intenzivní 
Dvojitý turbínový motor
s výkonem 880 m3/h 

Hlučnost 45 dB | Možnost
recirkulace přes uhlíkové filtry 

MULTIFUNKČNÍ 
TROUBA HE 725

5 programů | 56 litrů 
Teleskopické pojezdy v jedné
úrovni | Protiotisková úprava 

Digitální panel  
Energetická třída A

INDUKČNÍ VARNÝ 
PANEL IR 641

Programování každé varné zóny
Systémem bezp. zablokování

Zabroušené sklo 
Digitální naprogramování času
Spínač s akustickým signálem
Detektor přítomnosti nádoby

VESTAVNÁ MYČKA
DW1 603 FI

Kapacita 12 sad nádobí 
6 programů | 5 teplot mytí 

Systém aquastop 
Systém 3v1 

Energie/mytí/sušení: A+/A/A 
Spotřeba energie/vody: 1,1 kW/14 l 

Hlučnost 49 dB

VESTAVNÁ 
MIKROVLNNÁ 

TROUBA TMW 18 BI
5 stupňů výkonu 
mikrovln (800 W) 
Nerezový interiér

Mechanická minutka (60 minut)
18 litrů | Protiotisková úprava

Původní cena za set: 
21 970 Kč

CENA ZA SET
17.990 Kč

Původní cena za set: 
32 978 Kč

CENA ZA SET
21.990 Kč

Původní cena za set: 
31 470 Kč

CENA ZA SET
24.990 Kč

Původní cena: 
12 990 Kč

AKČNÍ CENA
9.990 Kč

Původní cena: 
8 490 Kč

AKČNÍ CENA
od 4.990 Kč

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

Při nákupu libovolného
základního setu – trouba/varný

panel/odsavač – možnost
výběru myčky nebo mikrovlnné

trouby za akční cenu.

"

10% 
SLEVA

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 | www.teka.com

JEDNIČKA V OBLASTI VESTAVNÝCH KUCHYNÍ
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22 Recepty

Menu
pro každý den

Ingredience
2 cl kokosového sirupu 
2 cl smetany 
9 cl ananasového džusu 
ledová tříšť

Postup
Sklenici dáme chladit do mrazáku. Do
mixéru vložíme plnou hrst ledové tříště,
slijeme potřebné ingredience
a mixujeme, dokud se tříšť úplně
nerozpustí. Do vychlazené sklenky
přelijeme namixovaný koktejl, přidáme
brčko a ozdobíme naříznutým plátkem
ananasu a koktejlovou třešní.

Ingredience
400 g špaget | 400 g mušlí vongole (srdcovky) | 6 stroužků
česneku | 250 g třešňových rajčat | 200 ml bílého vína | olivový
olej | velkolistá petržel | sůl | černý pepř 

Postup
Do osolené vody dáme vařit těstoviny. Na olivovém oleji si
dozlatova orestujeme na tenké plátky nakrájený česnek.
Přidáme mušle, krátce prohodíme, podlijeme bílým vínem,
necháme vyvařit a ochutíme. Poté přidáme třešňová rajčátka
a do připravené omáčky dáme uvařené špagety. Krátce
povaříme a posypeme sekanou velkolistou petrželkou.

Panna cotta 
Ingredience
75 g cukru
plátková želatina 
100 ml mléka 
500 ml smetany na šlehání 
ovoce 
moučkový cukr, máta

Postup
Smetanu, mléko a cukr smícháme
v hrnci a povaříme, dokud se cukr
nerozpustí. Mezitím namočíme plátky
želatiny a necháme je nabobtnat.
Změklou a důkladně vymačkanou
želatinu přidáme do hrnce a ještě
chvíli povaříme. Nalijeme do
formiček. Necháme zchladnout
a ztuhnout v lednici, poté vyklopíme
a zdobíme ovocem, moučkovým
cukrem a mátou.

Piña Colada 

Spaghetti alle vongole 

Krémová pórková polévka 
Ingredience
1 pórek | 3 lžíce másla | 3 lžíce hladké mouky | 1 l vývaru | 250 ml smetany 
50 ml mléka | 1 žloutek | pepř | sůl

Postup
Nakrájený pórek podusíme na másle. Pak ho podlijeme částí vývaru a dusíme
doměkka. Ze zbytku másla a mouky připravíme jíšku. Tu pak rozředíme vývarem,
rozšleháme a povaříme. Přidáme pórek, smetanou a ještě chvíli vaříme. Polévku
rozmixujeme. Nakonec ji zjemníme žloutkem rozšlehaným v mléce. Znovu krátce
povaříme.
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9 6 4 8 1
8 5 7

2 5 3
8

6 4 1
9

4 9 8
1 7 5
8 5 6 9 7

6 9 5
7 8 1
1 2 7 3

6 2
1

5
4 5

8 6 9
2 3 1 4

6 7
8 3 4 2 9

1
2 6 9 3 8

4 9 2 8 1
7

1 6 2 8 7
7 3

5 7 2 8 9
2 1

1 6 4
2 5

4 3 2
9 8

8 6 2
6 4

4 7 9 3 1

6 9 5
7 8 1
1 2 7 3

6 2
1

5
4 5

8 6 9
2 3 1 4

5 9 7
5

4 8 3
2 9 4 7

7 5 6
3 1 6 5

3 5 2
3

2 8 1

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle. Řešení z minulého čísla najdete na straně 24.



Soutěžíme o 20 dárkových balení koření!
Tajenku křížovky zašlete na e-mail
redakce@budejovickysamson.cz. Ze správných
odpovědí vylosujeme 20 výherců, kteří obdrží

dárkové balení koření.

24 Křížovka

V ulici U Černé věže 17... (dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 02/2013: 
Kdo ti povídá o chybách druhých, 
bude i druhým povídat o chybách tvých.

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

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

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

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

Zájmeno Afghánské
město

Součást
povozu Číslovka Setrvávat

na místě Šeřík
Vyplýtvá-
no tekuti-

ny

Kosočtve-
rec v he-
raldice

Spisy Římsky
551

Označení
rakou-

ských le-
tadel

Kožešiny
Vlastní

králi 
vzduchu

Tělocvičný
prvek

Pleso

Dánské
železnice

Evropský
veletok

Madridská
obrazárna 12 měsíců

První část
tajenky

Strž

Druhá
část tajen-

ky

Nemoc-
niční od-

dělen

květina

Anglická
předložka

Zpříčiti se

Uklidněna

Barva
v mariáši

Dým

Temně hu-
čet

Tábořiště

Sídlo v Ar-
gentině

Značka
kosmetiky

Pony

Tichomoř-
ská rostli-

na

Ťapat

Letňanská
automo-

bilka

Luštěnina

60 kusů

Franc.
průmyslo-
vé město

Blázen
Komikso-
vý výraz
pro skok

Vodácký
pozdrav

Orbis

Řecké pís-
meno

Vavřín

Francouz-
sky cesta

Stupnice
kys. roztoků

Příbuzné
(knižně)

Polní plo-
dina

Park plný
zvířat

Prázdní

Třetí část
tajenky

Ukolébat

Čtvrtá
část 

tajenky

Zájmeno

Pátá část
tajenky

Rusky
spád

Přátelsky

Přísada 
do praní

Textilní
vlákno

Kuchyň-
ský servis

Síla čelistí

Druh spo-
jení

Pražská
gumárna

Ve větším
množství

Dívčí jmé-
no

Anglicky
kohout

Skaliska

Nařknout

Kovový
prvek

Dobře

Vánek
(básnicky)

Úžlabí

Tmavé
dřevo

Rusalka

Jitřenka

Bassovy
iniciály

Jm. spis.
Hončara

Běloveská
kyselka

Zestátnění

Špatná

Anglická
číslovka

Sloní
ozdoby

Slovenská
předložka

Slovensky
sběr

Inic. cest.
Holuba

Anglicky
žádný

Kutnohor-
ská SPZ

Javor

Vozkův
povel

Druh 
rozdávání

karet
Dvoukolák Ramena

Opalová-
ny Bidlo Velká 

kočka 
SB; kava; Lens; OE;

Olta; spur; DSB

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

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


