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3Editorial
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Milí čtenáři,

do rukou se vám dostává nové číslo Budějovického Samsona. V dubnovém vydání

vás jako obvykle čekají informace z naší metropole i blízkého okolí, zprávy ze sportu

i kultury. V tomto čísle najdete také hned několik rozhovorů. Bez nadsázky kouzelné je

povídání s Radkem Bakalářem. Talentovaný mladík dělá z kouzel a tance umění a díky

spojení talentu a poctivé práce sbírá jeden úspěch za druhým. Jednou možná nechá

zmizet i Samsonovu kašnu. Tomu říkám pozitivní reklama pro naše město... O talentu

a dřině je i další rozhovor, tentokrát s mladým hokejistou Radkem Prokešem. Má

úspěchy, které mu leckdo může závidět, protože jsou vidět, ale možná zapomínáme

na to, že když my ještě spíme, on už stojí na ledě a trénuje. Třetí rozhovor je asi

nejméně optimistický, týká se totiž často diskutovaných problémů v našem městě.

Zastupitel Stanislav Rataj nedávno trochu zvířil politický rybník, když vystoupil z klubu

HOPB, protože jeho názory na určité problémy se často neshodovaly s názory dalších

členů klubu. Co si myslí o dopravě v krajské metropoli nebo o plánované Sportovní

hale, která se podle posledních zpráv možná nakonec ani stavět nebude, si přečtěte

v našem rozhovoru.

Ráda bych vám, milí čtenáři, na závěr jako obvykle popřála hezké jarní dny, ale

rozmary počasí mi v tom brání. Je totiž možné, že tento dubnový editorial budete číst

v zimním kabátu. Na předpovědi počasí se dnes opravdu spoléhat nedá, musíme se

řídit jednoduchou radou jednoho známého meteorologa. Chceš vědět, jaké bude

počasí? Tak se podívej z okna.

Editorial
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4 Zprávy z Českých Budějovic

inzerce

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí
a mládeže České Budějovice se rozhodlo
již v roce 2009 reagovat na vážnou situaci
v oblasti předškolního vzdělávání, a tak již
čtvrtým rokem dochází do programu
Předškoláci více než 20 dětí ze sociálně
vyloučené lokality českobudějovického
sídliště Máj a Čtyři Dvory. Program, který
probíhá dvakrát týdně v dopoledních
hodinách v Kontaktním centru Maják
u zastávky MHD Milady Horákové,
pomáhá dětem se co nejlépe připravit na
další předškolní nebo přímo školní
vzdělávání. Paralelně s tímto programem
mohou rodinní příslušníci využít i služby
individuálního sociálního poradenství,
které jim nabízejí sociální pracovníci
střediska.

Děti často pocházejí z málo podnětného
prostředí, které jim nedovoluje osvojit si
základní sociální dovednosti, znalost
českého jazyka, základní společenská
pravidla, ale projevuje se zde také
absence kontaktu romského etnika

s většinovou společností atd. „Program
Předškoláci řeší problém nedostatečné
školní přípravy romských dětí ze sociálně
vyloučených lokalit, nedostatek míst
v MŠ a taky nedůvěru rodičů v tato
zařízení,“ říká vedoucí programu
Mgr. Lenka Kolářová. „Naším cílem není
suplovat MŠ, ale to, aby se děti řádně
připravily na další vzdělávání, ať
předškolní, nebo přímo na první ročníky
základní školy,“ dodává Kolářová. 

Pro děti jsou v Kontaktním centru Maják
připraveny různé didaktické hry pro rozvoj
jejich jemné motoriky, vzdělávání, udržení
pozornosti, nechybí ani volná činnost
vedoucí k individuálnímu rozvoji každého
dítěte. Pečlivě sestavený program vnímají
pedagogové jako základní kámen jejich
úspěchů. „Naší odměnou je vždy zjištění,
že dítě, které k nám před rokem nebo
nějakým časem docházelo, nyní bez naší
pomoci a bez problémů zvládá své školní
povinnosti a učivo prvního stupně ZŠ,“
uzavírá Kolářová.  

Obyvatelé Budějovic by se v těchto dnech měli vyhnout mostu
přes Mlýnskou stoku na konci Kněžské ulice směrem
k městským sadům. Až do 30. června zde totiž probíhá
rekonstrukce stavby. „Mostní svršek bude odstraněn a nahrazen
novým. Součástí akce bude například sanace spodní stavby
i nosné konstrukce včetně zacelení trhlin, nové zábradlí, izolace
a odvodnění,“ shrnuje náměstek Kamil Calta s tím, že opravu si
vyžádal jeho velmi špatný technický stav. Oprava mostu za více
než dva miliony korun by měla být hotová do 30. června 2013.
V části parku mezi mostem a ulicí Na Sadech jsou nyní
položené panely jako provizorní cesta pro nákladní dopravu na
staveniště. „Vzhledem k tomu žádáme občany, aby v této
lokalitě přecházeli se zvýšenou opatrností,“ říká náměstek.

Město rekonstruuje
most v Kněžské

Budějovický

BUDVAR
bude investovat 
do modernizace

Přibližně 350 milionů korun letos
dá Budějovický Budvar do
modernizace. Za posledních pět
let státní podnik investoval přes 
1,5 miliardy korun, nejvíce, 
419 milionů korun, v roce 2011. 
Letos v únoru Budvar uvedl do
provozu novou stáčírnu piva do
plechovek za 110 milionů korun,
dosud do nich pivo plnil v pivovaru
Ottakringer ve Vídni. „Stáčírna
plechovek patří mezi naše
nejdůležitější investice
v posledních letech. Prodej piva
v plechovkách nám výrazně roste
a očekáváme, že i do budoucna se
bude poptávka po pivu v tomto
obalu zvyšovat,“ uvedl ředitel Jiří
Boček. Loni Budvar prodal
v plechovkách přes 74 tisíc
hektolitrů piva, zhruba 75 procent
směřovalo na export. Teď podnik
investuje do energetického
hospodářství s cílem snížit
spotřebu elektrické energie.
Například vyměnil staré systémy
chlazení za efektivnější, zprovozní
také speciální zařízení na
odlučování kalů z mladiny,
takzvaný dekantér.

Salesiáni pomáhají
řešit situaci kolem
mateřských školek
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Zákon o hospodaření s energiemi nařizuje vlastníkům
nemovitostí označit budovu průkazem energetické náročnosti,
tzv. energetickým štítkem. „Pro nás to znamená, že pro každou
budovu v majetku statutárního města České Budějovice, ať už
se jedná o radnici, školu, školku či zimní stadion, musíme tento
energetický štítek zajistit,“ konstatuje předsedkyně finančního
výboru Petra Šebestíková. Radnice ale možná tyto peníze
ušetří. Minulý týden totiž představilo Ministerstvo průmyslu
a obchodu novelu, která zavádí možnost doložit energetickou
náročnost budovy vyúčtování energií za poslední tři roky.
„Brusel na takovouto alternativu nemyslel, i když má stejnou
informační hodnotu jako průkaz a není potřeba za tuto
informaci platit,“ řekl ministr Martin Kuba. „Tímto opatřením
zajistíme povinné poskytování informací o energetické
náročnosti budovy, ale zároveň dáme občanům možnost volby.
To je, podle mého názoru, racionální přístup k evropským
předpisům,“ dodal. 

Propojením lokalit Suché Vrbné a Hlinsko
se již podruhé zabývali primátor Juraj
Thoma, starosta Rudolfova Kavalír,
zástupci Policie ČR, projektanti a úředníci
odboru dopravy magistrátu města. Radní
v předchozí diskuzi projekt zamítli, nyní
čtyři radní z Hnutí občané pro Budějovice,
kteří původně návrh na stavbu nové
komunikace nepodpořili, změnili názor.
Primátor, který nejprve pro projekt
nehlasoval, proto nyní jednání znovu
otevřel a propojení prosazuje. „Domluvili
jsme se, že připravíme variantní řešení
propojky, které by mělo vést k výraznému
snížení celkových nákladů. Město by
postavilo jednoduchou extravilánovou
silnici bez původně plánovaného
chodníku, cyklostezky, veřejného
osvětlení a obrubníků. Podle
předběžných odhadů by se tak výše
investice mohla snížit z původně
vyčíslených více než třiceti milionů možná
až o jednu třetinu. Město Rudolfov by se
na této investici podílelo částkou

půldruhého milionu korun,“ shrnul
výsledek jednání Thoma. „Samozřejmě že
změnu postoje našeho koaličního
partnera, byť je překvapivá, vítáme.
O nové propojení zmíněných dvou částí
města, které by nahradilo dosavadní
nevyhovující, už usilujeme delší dobu,“
uvedl první náměstek primátora Miroslav
Joch. Původní rozhodnutí rady kritizovala

také opoziční ODS. „Situace na silnici
spojující Suché Vrbné a Hlinsko je již
dlouhodobé neudržitelná a nesmírně
ztěžuje život lidem, kteří v té lokalitě bydlí.
Jsme rádi, že si vedení města, byť až po
kritice, tuto situaci uvědomilo a věříme, že
najde přijatelné řešení. Vývoj situace
budeme samozřejmě nadále sledovat,“
říká šéf zastupitelů ODS Vladimír Brůha.

Město díky novele může

ušetřit milion
za energetické štítky

PROJEKT „KRČEK“
dostal druhou šanci
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PODNIKOVÁ PRODEJNA

Největší světový výrobce
Českého granátového 

šperku.

Záruka kvality a pravosti
doložena certifikátem.

ZLATO • STŘÍBRO
ČESKÉ GRANÁTY
VÝKUP ZLATA A VLTAVÍNŮ

České Budějovice, Dr. Stejskala 9

tel.: 386 358 068
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Změnit cenu za první hodinu parkování
z 30 na 60 korun a za druhou hodinu
z 60 na 90 korun chce v budoucnu rada
města. Rozhodnutí o navýšení tarifu
parkovného v centru ostře kritizovala
opoziční ODS. Tvrdí, že by se České
Budějovice staly městem s nejdražším
parkováním v republice. Vedení radnice
prohlásilo, že změna ceníku ještě není
definitivní. „V Českých Budějovicích by
občan za dvě hodiny parkování na
náměstí zaplatil 150 korun, na Václaváku
by za stejnou dobu dal korun 80,“ uvedl
opoziční českobudějovický zastupitel
a ministr průmyslu Martin Kuba s tím, že
tarif by po případné úpravě předčil i ceny
na Václavském náměstí v Praze.
Občanští demokraté považují návrh rady
na změnu ceníku za nekoncepční krok.
Má prý pouze tahat další peníze lidem
z kapes a poškozovat podnikatele
a živnostníky v centru města. Podle
Kuby totiž po případném zdražení
parkovného lidé nebudou tolik jezdit do
obchodů, restaurací a kaváren v okolí

náměstí. „Je to zcela absurdní, ale
přesně to vystihuje styl práce
současného vedení města,“ řekl na
tiskové konferenci Martin Kuba. Rada
hodlá nové tarify schvalovat na svém
zasedání 15. května. Zatím prý není jisté,
jaká bude konečná cena parkovného.
„Nový ceník jsme prozatím vzali na
vědomí a ještě se bude dopracovávat.

Dohodli jsme se, že do rady bude znovu
předložen,“ uvedla náměstkyně
primátora Ivana Popelová. V centru
města nyní existuje téměř 600 placených
parkovacích míst. Radnice počítá
s navýšením současného počtu. To by
se mělo týkat především ulic
vzdálenějších od náměstí, které spadají
do levnějšího tarifu.

Háječek projde
rekonstrukcí
Rada města schválila výsledky ideové ur-
banisticko-architektonické soutěže zamě-
řené na přeměnu parku v Háječku v pří-
jemné místo pro zábavu, odpočinek
a neformální aktivity. Sedmičlenná porota,
v níž v souladu s regulemi České komory
architektů měli většinu opět nezávislí od-
borníci, vybírala z jednadvaceti návrhů. 

Jako nejlepší byl vybrán návrh autorského
kolektivu, který tvoří Viktor Jindra (Brno),
Štěpán Hirsch (Plzeň), Ondřej Kučera (Frý-
dek–Místek), Petr Fabík (Třebíč), Andrea
Prajsová (Brno), L´ubomíra Olasová (Mar-
tin) a Martina Štollová (Horní Bojanovice).
Architektonická soutěž jednoznačně od-
pověděla na otázku ponechání či odstra-
nění stávajícího letního kina. Porotci ve-
dení města doporučují stavbu jako
předimenzovanou, technicky a stavebně
zastaralou a nevyhovující odstranit. „Tak
jako u každé soutěže, i tato bude zveřej-
něna formou výstavy. Zde navíc chceme
udělat i anketu pro obyvatele. Všechny vý-
stupy budou použity k formulování zadání
pro zpracování vlastní projektové doku-

mentace tak, abychom jako město byli
projekčně připraveni pro případnou další
realizaci. Nicméně je třeba podotknout, že
momentální prioritou je rekonstrukce KD
Slavie,“ dodala náměstkyně primátora
Ivana Popelová.

Vizualizace a textové části soutěžních ná-
vrhů, kterým porota udělila první tři ceny,
najdete na radničním webu v sekci Rozvoj
města, Plánování > Háječek. Výstava
všech došlých projektů se uskuteční
v prvním pololetí letošního roku.

Za parkování možná
zaplatíte víc než v Praze

Foto: archiv www.c-budejovice.cz



Jihočeský kraj v rámci pracovní návštěvy
navštívila významná zahraniční delegace,
prezident Republiky Tatarstán Rustama
Nurgalijevič Minnichanov, velvyslanec Ru-
ské federace v ČR Sergey Borisovich Ki-
selev, místopředseda vlády a ministr prů-
myslu a obchodu Ravil Chammatovič
Zaripov. Pozvání českého ministra prů-
myslu a obchodu Martina Kuby přijali
také další významní členové vlády, prů-
myslu a obchodu Republiky Tatarstán.
Hosté si za doprovodu ministra Kuby
a předsedy Jihočeské hospodářské ko-
mory Miroslava Dvořáka prohlédli Jader-
nou elektrárnu Temelín, kde diskutovali
například o rozvoji jaderné energie a zku-
šenostech v této oblasti. Součástí cesty
byla také návštěva akciové společnosti
Motor Jikov. Podle generálního ředitele
Miroslava Dvořáka je návštěva prezidenta
Tatarstánu potvrzením oboustranného zá-
jmu o rozvíjení další spolupráce. Delegace
měla možnost si prohlédnout provoz, pre-
zident Minnichanov se také aktivně zají-
mal o možnost spolupráce v oblasti roz-
voje zařízení na využití takzvaných

alternativních zdrojů pohonných energií,
např. LPG (zkapalněného ropného plynu),
na který jsou zaměřeni v Tatarstánu, nebo
CNG (stlačený zemní plyn), který patří do
programu Motoru Jikov. Prezident Minni-
chanov ocenil
průběh návštěvy
v jižních Čechách
a uvedl, že právě
pozvání ministra
Martina Kuby po-
važuje za po-
tvrzení přátel-
ských vztahů,
protože Martin
Kuba je v tomto
kraji doma
a domů bývají
zváni jen přátelé.
Před odjezdem
delegace si oba
vládní představi-
telé předali dary.
Prezidentu Minni-
chanovi, který je
podle svých slov

vášnivým golfistou, věnoval Martin Kuba
pamětní golfovou hůl, vyrobenou českými
skláři. Martinu Kubovi předal Rustam
Minnichanov pamětní medaili z Univerzi-
ády, která se v Tatarstánu konala.
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Klasické spotřebiče vaří, pečou, grilují,
smaží, chladí nebo mrazí. Výrobky
značky Küppersbusch nabízí mnohem
více, neboť se v kuchyni stávají partnery.
Stačí jim pouze určit cíl, a samy již
pokrm dovedou k dokonalosti. 
Zakladatel firmy Friedrich Küppersbusch
vyvinul svůj první sporák před více než
130 lety a značka si postupem času
našla cestu do exkluzivních domácností.
Do České republiky tradiční výrobce
vestavných domácích spotřebičů

a gastrotechniky dodává své výrobky již
od roku 1968. Stejně jako na počátku
i dnes znamená jméno této firmy
inovativní techniku, nejvyšší funkčnost
a příkladný design. Značka
Küppersbusch získala mnoho uznání
a vyznamenání za technický pokrok
a výjimečný design, oceněný byl
například ökotherm katalyzátor pro
troubu a rozeznávání hrnců ve varných
plochách sklokeramických desek.
Inovace firmy Küppersbusch tak udávají

nový standard v kuchyňských
technologiích.
V současné době se společnost
Küpperschbusch  zaměřuje na výrobu
nových vestavných sporáků a trub, které
mají oproti dřívějším typům vnitřek dvířek
z nerozbitného pozlaceného skla a lehce
vyjímatelné těsnění trouby pro snadnější
čistění nebo halogenové osvětlení a 9 až
12 funkcí ohřevu. Při nákupu hodnotných
kuchyňských přístrojů jde o vysoké
a dlouhodobé investice. Je tedy důležité
sjednotit představy zákazníka s širokou
nabídkou přístrojů firmy Küppersbusch.
Rady odborníka jsou proto při nákupu
nezbytné. Pouze specializované
zastoupení a jeho smluvní prodejci
mohou nabídnout kompetentní
a obsáhlé rady všem zákazníkům.
V Jihočeské kraji máte jedinečnou
příležitost prohlédnout a vyzkoušet si
spotřebiče značky Küppersbusch
v Tekacentru v Českých Budějoviicích.
Jedná se o největší živou výstavu
kuchyňských elektrospotřebičů v České
republice a najdete ji v kuchyňském
studiu Josefa Nováka na Rudolfovské
třídě 75.

Na jih Čech přijela
delegace z Tatarstánu

SPOTŘEBIČE KÜPPERSBUSCH 
ukazují cestu do budoucnosti
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Čestné uznání architektonické soutěže
PRESTA v kategorii „Stavby pro
volnočasové aktivity“ získala jihočeská
Stezka korunami stromů Lipno. Atrakce
se stala jednou z největších turistických
novinek loňského léta. „Stezka korunami
stromů a její věž se tak zařadily mezi
nejprestižnější stavby jižních Čech,“ říká
jednatel společnosti Filip Pekárek.
Stezka měří 675 metrů a návštěvníkům
kromě unikátních výhledů a možnosti
poznat život v korunách stromů nabízí
i nejdelší suchý tobogán v ČR.  
Procházka korunami stromů nabízí
návštěvníkům po celý rok
nezapomenutelný zážitek. „Na své si
přijdou zvláště rodiny s dětmi. Ty mohou
absolvovat dobrodružnou cestu napříč
adrenalinovými stanicemi nebo získat

nové vědomosti u didaktických stanic,“
popisuje nejčastější návštěvníky Filip
Pekárek a dodává, že díky

bezbariérovosti se Stezka těší oblibě
i mezi prarodiči s vnoučaty, rodinami
s kočárky či handicapovanými. 

Na přechodech pro chodce loni
zemřelo 35 lidí. Jejich kvalitní osvětlení
může snížit počet těchto úmrtí na
třetinu. Společnost ČEZ se proto
rozhodla instalovat na některé
nebezpečné přechody osvětlení. O tom,
které přechody je potřeba osvětlit,
rozhodne veřejnost v internetovém
hlasování projektu Vaše volba 2013.

O přízeň veřejnosti se v hlasování bude
ucházet i 10 nominovaných přechodů
na území jižních Čech. Dopravní experti
do projektu navrhli na území jižních
Čech přechody v Netřebicích, Volarech,
Záhoří, Veselí nad Lužnicí a Horním
Žďáru. Z dalších návrhů oslovených
obcí a měst v okolí JE Temelín byly
dopravními experty pro hlasování

veřejnosti nominovány přechody v Týně
nad Vltavou, Protivíně,  Vodňanech,
Hluboké nad Vltavou a Dolním
Bukovsku. „Přechod Veselské silnice je
nejpoužívanější spojnicí pro pěší mezi
největším vltavotýnským sídlištěm
Hlinecká a dalšími částmi města.
Každodenně je především užíván dětmi
ze sídliště, které dochází do základních
a středních škol, obyvateli mířícími na
autobusové nádraží, do nákupních zón
nebo do zaměstnání. Jeho osvětlení by
výrazně zvýšilo bezpečnost tohoto
velmi rizikového úseku,“ říká starosta
Týna nad Vltavou Milan Šnorek.
V projektu Vaše volba 2013 
Skupiny ČEZ mohou lidé v termínu 
do 24. května hlasováním na 
webových stránkách ČEZ
www.cezregiony.cz určit, které
přechody jsou podle jejich mínění
nejnebezpečnější a potřebují vybavit
osvětlením. „Nedostatky v bezpečnosti
přechodů jsou bohužel v České
republice zjevné a upozorňuje se na to
opakovaně, rozhodli jsme se proto
zaměřit naši obecně prospěšnou
činnost právě tímto směrem. Veřejným
hlasováním navíc docílíme toho, že tato
pomoc poputuje přesně tam, kde to
lidé doopravdy ocení a kde si to
opravdu přejí,“ říká Šárka Samková ze
Skupiny ČEZ. Průběžné výsledky volby
budou dostupné on-line.

Osvětlené přechody
pomohou chodcům i řidičům

Stezka korunami stromů Lipno
získala prestižní ocenění
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Platnost akce do 31.5.2013
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Osobnější přístup pedagogů
k jednotlivým žákům, těsnější
komunikace, a tím i efektivnější výuka.
Tak je možné popsat výhody malých
venkovských škol. I proto se zřejmě
rozrůstá škola v Boršově nad Vltavou.
Zvyšující se počet žáků si vyžádal také
stavební úpravy, které začnou v těchto
dnech. „Chystáme rozšíření kapacity
školy o další třídu. V období letních
prázdnin pak dostane škola i nový
kabát, celý objekt se dočká zateplení,
na které jsme získali dotaci. Čeká nás
i výměna oken,“ popisuje plánované
stavební akce místostarosta Miroslav

Nejedlý. Ještě před několika lety ale
musel Boršov řešit obdobné problémy
jako řada dalších malých obcí: jak
udržet provoz školy. „Tehdy jsme měli
celkem 38 dětí a rázem jsme se ocitli na
limitu minimálního počtu žáků ve třídě.
Stačilo, aby nám odešel jeden žák,
a nesplňovali bychom zákonné
požadavky,“ vzpomíná Nejedlý. „Od
roku 2006 se ale počet žáků
zdvojnásobil a aktuálně navštěvuje naši
základní školu celkem 75 žáků.“
Za úspěchem základní školy může stát
právě to, že jde o venkovskou školu.
Rodiče však může lákat i přístup

vyučujících a široká nabídka školy.
„Obzvlášť to platí pro nižší stupeň školy,
kde žák poprvé vstupuje do školního
prostředí, zakouší první úspěchy
a neúspěchy a jedině podnětné
podporující prostředí v něm může
vytvořit pozitivní vztah ke vzdělávání,
a ovlivnit tak jeho budoucnost,“
vypočítává možné důvody úspěchu
ředitelka školy Eva Hnudová.

Zachování školy a její další rozvoj je
podle Miroslava Nejedlého primární
starost každé obce. „Úloha školy je pro
život v obci klíčová, a proto jí budeme
i do budoucna věnovat maximální
pozornost. Obec vedle podpory
mimoškolních aktivit žáků investuje i do
stavebních úprav. V minulém roce se
nám podařilo zřídit v budově školy
chybějící výdejnu jídla. Žáci tak už
nemusejí absolvovat dlouhou a mohu
říct i nebezpečnou cestu kolem hlavní
silnice do jídelny mateřské školy,
namísto toho jídlo jezdí za nimi,“ říká
místostarosta Boršova nad Vltavou.

Boršovská základní škola 
PROJDE REKONSTRUKCÍ

Modernizované dětské hřiště, nová parkovací stání
a zpevněné plochy a nově vysazená zeleň potěšily občany
obce Libníč na Českobudějovicku. Obec za více než 
1,2 milionu korun upravila veřejné prostranství před obecním
objektem, v němž sídlí mateřská školka. „Museli jsme vyřešit
veřejné prostranství před obecním objektem čp. 47.
Docházelo zde k chaotickému parkování v okolí celé budovy.
Také dětské hřiště za budovou bylo zchátralé, bylo pro děti už
nebezpečné,“ uvedl Jiří Fencl, starosta obce Libníč. V rámci
projektu došlo k výsadbě zeleně, úpravě zpevněných ploch
a oplocení, vybudování 6 parkovacích stání a modernizaci
dětského hřiště. Obec plánuje dovybavit hřiště ještě novými
herními prvky. „Pokud uspějeme s žádostí o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj, dovybavíme hřiště do konce
tohoto roku,“ dodal starosta. To ocení zejména rodiče s dětmi,
jelikož v rekonstruované části přilehlé budovy sídlí od září
2011 mateřská školka s jednou třídou s 20 dětmi. Hřiště však
mohou využívat i ostatní děti z obce.  Projekt si vyžádal více
než 1,2 milionu korun. Z toho 564 tisíc zaplatí obec
prostřednictvím dotace z Místní akční skupiny 
Hlubocko-Lišovsko. „V květnu předložíme Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu žádost o proplacení
dotace ve výši 564 tisíc korun,“ uvedl Lukáš Tryml, ředitel
Místní akční skupiny Hlubocko-Lišovsko.

V Libníči
zrekonstruovali
dětem hřiště
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Radek Bakalář, vynikající
kouzelník a skvělý tanečník,
přišel s naprosto originální
myšlenkou spojit magii
a tanec dohromady.
Výsledkem je obrovský
úspěch. O jeho talentu
svědčí řada ocenění. Je
několikanásobným mistrem
republiky a držitelem ceny
Posun magie do třetího
tisíciletí. V roce 2010 se
proslavil díky účasti
v soutěži Česko Slovensko
má talent, v níž se
probojoval do finále. Radek
má do budoucna velké
plány a určitě o něm ještě
uslyšíme.

Jak tě napadlo 
propojit magii s tancem?
Miluji tanec, miluji kouzla a od začátku to
šlo ruku v ruce. V okamžiku, kdy jsem
poprvé vystoupil před diváky, bylo
rozhodnuto. Pro diváka, který má rád
kouzla, je mé představení ozvláštněno
tancem a naopak. Hudba, tanec a kouzla
se navzájem krásně propojují. Mou
výhodou je, že mám absolutní sluch
a jsem tanečníkem do morku kostí. Velký
důraz kladu na výběr hudby, tím strávím
hodně času. Vím, že se to vyplatí. Každá
složka mého programu musí být hodně
dobrá. Když se to pak spojí, je to
obrovské.

Nemáš problém s tím, 
že jsi označován jako kouzelník,
ačkoli tvé umění nespočívá 
jen v kouzlení?
Dříve jsem to slovo neměl rád. Od
počátku jsem kouzlil a tancoval
dohromady a oslovení kouzelník mě

řadilo mezi ostatní. Já jsem se nikdy
nepovažoval za klasického kouzelníka.
Dneska už je mi jedno, jak mi lidé říkají.
Hlavní je, že vědí, že dělám zázraky.
Není důležitý pojem, ale to, že jsou lidé
po zhlédnutí mého představení
nadšení.

Jaké musí mít člověk předpoklady
k tomu, aby se z něho stal dobrý
kouzelník?
Věřím, že průměrným kouzelníkem se
může stát každý, kdo bude mít snahu se
to naučit. I v tomto oboru existuje
průměrnost. Pravým kouzelníkem se ale
podle mě člověk stává až v okamžiku,
kdy je tam to něco navíc. Důležité je
odlišit se od průměrnosti. V mém
případě je to tanec. Zásadní je
samozřejmě také logický pohled na věc.
Aby kouzelník mohl dělat zázraky, musí
mít schopnost logického myšlení. No
a také by to měla být osobnost, dobrý
psycholog a moderátor. 

RADEK BAKALÁŘ
dává kouzlům nový rozměr



Nedávno jsi zasedal v porotě
mezinárodní kouzelnické soutěže.
Jak ses cítil v roli porotce?
Poprvé jsem si vyzkoušel, jaké to je na té
druhé straně, a zjistil jsem, že to není zas
taková sranda. Rozhodl jsem se, že jestli
mám těm soutěžícím nějak pomoct, tak
rozhodně ne bodováním. Snažil jsem se
prosadit více komunikace se soutěžícími.
Nakonec jsem ale ty lidi obíhal sám
a radil jim. Vzpomněl jsem si na sebe, jak
jsem si vždycky bral rady porotců
k srdci, hodně mě to motivovalo. Je
dobré vědět, co je třeba vylepšit, než
když člověk odjíždí ze soutěže a neví, co
bylo špatně, proč získal malý počet
bodů. Vzhledem k tomu, že už ta kouzla
dělám dlouho, tak mám velký přehled
a pro spoustu kouzelníků jsem se stal
vzorem. Každopádně si myslím, že na
porotcování mám ještě dost času.

Jak zpětně vzpomínáš na účast
v soutěži Česko Slovensko 
má talent?
Bylo to skvělé. Tato soutěž je výjimečná
v tom, že umožňuje umělcům dostat se
na obrazovku v hlavním vysílacím čase.
Dříve to bylo naprosto běžné, umělci
všeho druhu vystupovali v různých
estrádách. Díky této soutěži lidem
dochází, že je tady stále hodně dobrých
umělců. Proto jsem na soutěž
nezanevřel, využil jsem možnost
a povedlo se. Člověk si užije svých pár
minut slávy. Najednou přišlo strašně moc
nabídek a okamžitě mě kontaktovali
hledači talentů. Možná by se tehdy
z mého úspěchu dalo vytěžit víc. Já jsem
si ale vybíral lidi, kteří jsou na stejné vlně
jako já, a neměl jsem potřebu vyhledávat
lidi, ze kterých bych mohl něco mít.
Myslím, že jsem udělal dobře.

Kdo je pro tebe vzorem? 
Je to jednoznačně David Copperfield. Je
i spousta jiných skvělých kouzelníků, ale
on je nejlepší. Vážím si ho jako umělce
a vážím si ho hlavně proto, jak změnil
pohled na kouzla a pozvedl je na umění.
Na jeho vystoupení jsem byl dvakrát,
poprvé v roce 1998 v Praze a pak
nedávno v Las Vegas. Jeho show jsou
naprosto dokonalá. I když jsem 
u 95 procent kouzel věděl, na jakém
principu jsou založená, tak jsem stejně
nakonec seděl s otevřenou pusou a říkal
si, že on ta kouzla snad opravdu dělá.
Byl to pro mě nezapomenutelný a velmi
motivační zážitek.

Neustále se vzděláváš
a zdokonaluješ své umění. 
Kde čerpáš inspiraci?
Pravidelně jezdím na kouzelnické
semináře do zahraničí, kam se sjíždí ti
nejlepší kouzelníci z celého světa. Teď
jsem se zrovna vrátil z kouzelnického
semináře v Itálii. Semináře probíhají od
rána do noci. Po celou dobu si dělám
poznámky a točím. Jeden kouzelník za
druhým vystupuje na pódium a předává
své zkušenosti ostatním. Jsou to věci, na

které by člověk sám nepřišel. anebo by
mu to trvalo mnoho let. Na seminářích je
příjemná atmosféra, žádná rivalita.
Všichni tam jedou za účelem naučit se
něco nového a předat své zkušenosti
dál. Pro mě je úžasné osobně se setkat
s kouzelníky, na které jsem se v devíti
letech díval na videokazetě. To je můj
splněný sen. Návštěvy takových
seminářů mě nabíjí a inspirují, žiju z toho
zážitku pak celý rok.

Ve světě jsou kouzelnické show
velice oblíbené. V České republice
zatím kouzla moc neprorazila. 
Jak si to vysvětluješ? 
U nás jsou podmínky pro kouzelníky
těžké. Je zvláštní, že se u nás nezastaví
žádný z velkých kouzelníků se svou
show. Češi asi zatím nedokážou kouzla
ocenit. Vysvětluji si to tím, že lidé tu mají
rádi věci pod kontrolou. Když je pod
kontrolou nemají, tak je to štve a nechtějí
se trápit přemýšlením o tom, jak jsou ta
kouzla vlastně možná. Neumějí si to
prostě užít. Ale já mám rád výzvy a řekl
jsem si, že udělám vše proto, abych
pohled na kouzla změnil. Udělat u nás
velkou kouzelnickou show je jediným
řešením, jak z toho ven. Má představa je
taková, že bych do pěti let mohl takovou
show udělat, pokud se mi pro to podaří
vytvořit vhodné podmínky. Čeká mě
ještě hodně práce, aby o tu show byl
opravdu zájem.

Momentálně se mluví o tvém
úmyslu nechat zmizet 
Samsonovu kašnu. Můžeš nám
o tom povědět něco víc?
V plánu to mám, a dokonce i město
projevilo zájem. V současné době jsou
jediným problémem finance. Nechci
oslovovat sponzory, protože bych byl
nerad, aby se z toho stal nějaký
obrovský komerční projekt. Ideální by
bylo, kdybych byl jednou schopný

zafinancovat projekt sám. Udělal bych
to, protože mám Budějovice rád
a myslím si, že by to byla výborná věc
pro město. Celé by to přenášely televize
a v dnešní době internetu by to
nezůstalo jen u nás, ale obletělo by to
celý svět. Lidé by se pak sjížděli do
Českých Budějovic a ukazovali by si na
náměstí, kde zmizela ta kašna.

Jaké jsou tvé další plány 
a cíle do budoucna?
Příští rok se chystám na mistrovství
Evropy. Rád bych se minimálně umístil.
Vzhledem k tomu, že jsem zatím jediný,
kdo propojuje kouzla a tanec, tak je
mistrovství nasnadě. Nedávno jsem někde
četl větu: „Najdi svoji výhodu a využij ji,
než ji využije někdo jiný.“ Tak tím se teď
řídím. No a mým cílem je kouzla pořádně
zmedializovat a ukázat Čechům, že
kouzlení je dnes už úplně jinde. Částečně
to vnímám i jako svou povinnost
vzhledem k tomu, že jsem dostal cenu
Posun magie do třetího tisíciletí. Pokud to
ale nepůjde, tak pravděpodobně odcestuji
někam do zahraničí jako většina
výborných kouzelníků. 

Budou mít čtenáři 
v blízké době možnost 
zhlédnout tvé vystoupení?
Momentálně vystupuji spíš na
uzavřených akcích. V plánu jsou ale
i akce veřejné. O těch se čtenáři dozví na
mých stránkách a na Facebooku. Rád
bych čtenáře odkázal na kanál YouTube,
kde najdou má videa. 

Máš na závěr 
nějaký vzkaz pro čtenáře?
Podporujte kouzla, zvěte si kouzelníky
na své akce, ať dojde k nějakému
posunu. Už tak jsme dost pozadu ve
spoustě věcí, a v oblasti kouzlení
bychom být nemuseli, protože tu máme
opravdu dobré kouzelníky.

11

Informace o Radku Bakalářovi
naleznete na
www.radekbakalar.cz a na jeho
facebookovém profilu
www.facebook.com/BC.MAGICIAN.
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Akciová společnost Seco
GROUP, tradiční český
výrobce a významný
exportér žací techniky se
stodvacetiletou tradicí.

S pětinou českého trhu
Tato ryze česká firma, která po
privatizaci z poloviny 90. let minulého
století navázala na úspěšnou tradici
Agrostroje, vyrobila v loňském roce
téměř 7 000 malotraktorů pro zahradní,
parkovou a komunální údržbu. Více než
80 procent produkce směřovalo do
zahraničí, především do Německa,
Francie a dalších zemí Evropské unie.
Zájem o jičínské traktory ale roste i na
mimoevropských trzích, například
v USA, Austrálii, Novém Zélandu nebo
Číně. Dnes se prodává v České
republice sedm základních modelových
řad žacích traktorů v přibližně 
70 variantách. Loni v tuzemsku
společnost prodala 1 333 traktorů, což
znamená zhruba pětinový podíl na trhu
s žací a půdní technikou. Napomohl
tomu i fakt, že značné prostředky
putovaly do špičkové výbavy dílen a nyní
si zhruba 70 procent komponentů vyrábí

podnik sám. Na tuzemských tržbách se
v loňském roce téměř z poloviny podíleli
majitelé soukromých zahrad a jiných
pozemků. Na stejné úrovni se
pohybovaly dodávky malotraktorů
komunálním službám měst a obcí,
zhruba zbývající desetina strojů putovala
na údržbu travnatých, především
fotbalových hřišť.

Jubilant v modrém
Ve výrobním programu najdeme
malotraktory se sběrem pro pravidelně
udržované plochy a mulčovací stroje na
zanedbané porosty. První skupina
zahrnuje loňskou novinku, nejmenší
model Challenge se šířkou záběru 92 cm
pro náročné domácí uživatele, menší
obce i majitele fotbalových hřišť. Také
díky výhodnému poměru cena/užitná
hodnota ho podnik v loňském roce prodal
400 kusů. Aktuálně se vyrábí těchto strojů
50 měsíčně, což svědčí o neutuchajícím
zájmu. Na Challenge navazuje robustnější
a v ČR nejrozšířenější žací traktor Starjet.
Naši techniku využívá na 700 obcí v celé
České republice i řada fotbalových klubů
včetně prvoligových,“ vysvětlil Jiří
Borovka. A pokračoval: „Dlouhodobě
nejprodávanější jsou stroje Starjet určené

primárně k sečení se sběrem, ale
i k mulčování pravidelně udržovaných
ploch. Na celkových tržbách naší
strojírenské divize se podílejí až 80
procenty. Jen loni  sjelo z výrobních linek
6 000 Starjetů. V České republice jsme
jich od roku 1994 prodali přes 13 000.“
U příležitosti dvou významných letošních
výročí podnik uvedl na trh speciální
limitovanou edici modrých traktorů
Starjet s dvouválcovými motory 
Briggs & Stratton Vanguard o výkonu 
16 koní a záběrem 102 cm. I když jde
o malý model, výbavu dostal luxusní –
má již například profesionální převodovku
s uzávěrkou. Celkem jich letos vyrobí
126. Každý traktor má výrobní číslo podle
let od 1888 do 2013 a měsíčně sjede
z linky vždy 25 strojů; výroba celé série
tedy potrvá pět měsíců. První várka byla
rozebraná za dva dny, což svědčí
o správné trefě do vkusu a požadavků
zákazníků.

Prodejní síť v jihočeském regionu
reprezentuje společnost Agrozet, pro
kterou je samozřejmostí profesionální
servis a zkušená zákaznická podpora
dodává vedoucí specializované prodejny
AZ Centrum Jiří Borovka.

inzerce

České zahradní traktory z Agrozetu
MODERNA PODPOŘENÁ TRADICÍ



Českobudějovický podnika-
tel Stanislav Rataj 14. března
opustil zastupitelský klub
Hnutí občané pro Budějo-
vice, ve kterém působil jako
nezávislý a byl známým kriti-
kem některých kroků sou-
časné koalice.

Dlouhodobě kritizujete některá do-
pravní opatření v krajském městě.
Můžete některá konkrétně zmínit?
V jakých bodech jste byl s HOPB
v rozporu?
Dosud uskutečněná a plánovaná do-
pravní opatření v Českých Budějovicích
nejsou řešena plánovitě, tato opatření
nemají koncepci a z důvodu prosazení
zájmů především vlivných politiků velmi
často dochází k porušování základních
technických norem a předpisů. Na no-
vých úpravách komunikací ve městě se
můžeme setkat s porušením, resp. po-
užitím jiných technických ustanovení,
než by měla být. Jedná se především
o minimální šířky odbočovacího pruhu
(ulice Lidická), nevhodný tvar křižovatky
(Rudolfovská –Vodní). O dopravních opa-
třeních ve městě se rozhoduje především
v rovině politické, nikoliv technické. Ne-
ustálé předělávání a přemalovávání vo-
dorovného a svislého dopravního zna-
čení na komunikacích jasně ukazuje na
odbornou neschopnost odpovědných
osob. Pokud jde o koncepci dopravy
v širším měřítku (město + okolní obce),
můžeme se na příkladu tolik diskutované
komunikace v Hlinsku (Krček) opět pře-
svědčit, že politici odpovědní za dopravu
ve městě nejsou schopni komunikovat
se starosty okolních obcí a společně se
domlouvat na těchto projektech. Stále
převládá systém mírné arogance města
vůči okolním obcím. Dobře fungující do-
pravní infrastruktura v českobudějovické
aglomeraci je tou nejzákladnější ideou,
kterou prosazuji.

Jak se díváte na připravovaný Ko-
ridor MHD, který by měl údajně
odlehčit dopravě v ČB? Myslíte si,
že má šanci na úspěch?
Koridory MHD, to je velmi dobrá myš-
lenka. Fungují v mnoha malých i velkých
městech světa. Rozdíl oproti mnoha
ostatním však v Českých Budějovicích
máme. Např. cílem koridoru linky č. 3 je
zrušit, resp. značně omezit osobní auto-
mobilovou dopravu v okolí centra města
a přitom neposkytnout této dopravě žád-
nou alternativu. Vybudování koridoru (in-

vestice v řádech několika desítek milionů
korun) ještě více otráví řidiče osobních
automobilů. Názor, který neustále sly-
šíme od náměstkyně odpovědné za do-
pravu, že většina obyvatel může jezdit
autobusy, je alibistický. Autobusy do
práce jezdí většinou ti, kteří mají praco-
viště na jednom místě a nemusí jezdit
a zařizovat své úkoly na různých místech
města a okolí. Koridor linky č. 3 sice od-
lehčí dopravě Na Sadech, ale tím, že
bude zákaz odbočení z ulice Na Sadech
do Rudolfovské a z Mariánského ná-
městí do Husovy ulice, se přeplní jiné
části města. Dopravní plánovači (spíše
neschopní politici, kteří rozumí úplně
všemu) zneužívají dobrou myšlenku
k prosazení svých zájmů. Samozřejmě že
to, co si vymyslí politici, to projde. Takto
je to nastaveno a „obyčejný“ občan má
pouze možnost vyjádřit své názory v ti-
sku, peticích apod. Síla politické moci
nejen v Českých Budějovicích je dle
mého názoru téměř nepřekonatelná.

V posledních týdnech se diskutuje
také o Sportovní hale. Radnice
chce halu zbourat, vy navrhujete
opravu stavby. Z čeho ve svém
úsudku vycházíte?
Svoji odpověď začnu otázkou. Kdo je ta
radnice? Je to pár vrcholných politiků,
kteří si myslí, že jsou nedotknutelní a že
jejich myšlenky jsou absolutně nejlepší.
Jsou to takoví žolíci, kteří rozumí všemu,
avšak v očích odborné veřejnosti jsou to
naopak nuly. Infrastruktura města by
měla sloužit obyvatelům města, a nikoliv
být prostředkem k politickému byznysu.
Zbourání stávající (zcela funkční) Spor-
tovní haly je opravdu politický byznys.
Tato hala slouží bez jakýchkoliv prob-
lémů svému účelu, je plně vytížená a po
cca 30 letech provozu potřebuje pouze
opravit v řádech jednotek milionů korun,
a nikoliv demolovat. V žádném případě
tato hala není v havarijním stavu, jak se
nám tito žolíci snaží namluvit. Neexistují
žádné statické posudky, existuje pouze
velkolepý plán, jak utratit stovky miliónů

korun s téměř nulovou přidanou hodno-
tou. Vynalézavost je neuvěřitelná. Nere-
spektují se normy, obchází se předpisy
a vnucují se lidem hlouposti týkající se
technických předpisů. Myslím, že velká
většina obyvatel nepochopí myšlenku,
jak se podaří vybudovat menší (druhou)
halu v místě stávající Sportovní haly
a tuto halu nebourat. To je opravdu sci-
ence fiction, se kterou by si neporadil ani
David Copperfield.

Inicioval jste petici. Jsou s ní již
radní seznámeni a jaká byla jejich
reakce?
Pod peticí Proti zbourání stávající Spor-
tovní haly je podepsáno cca 1 600 ob-
čanů. Všichni zastupitelé města Českých
Budějovic (tedy i radní) obdrželi text pe-
tice včetně internetového odkazu. Re-
akce jsou opravdu zajímavé. Čím více se
o stávající Sportovní hale a Centru halo-
vých sportů mluví, tím více zastupitelů
poznává, že zdravý selský rozum musí
zvítězit nad politickým byznysem s neho-
rázným utrácením finančních prostředků
města. Pro mě jsou „vyhozené peníze“
i za projektovou dokumentaci na Cen-
trum halových sportů. 

Chystáte se spolupracovat s jiným
zastupitelským klubem na radnici?
Pokud chcete něčeho dobrého dosáh-
nout, musíte na komunální úrovni spolu-
pracovat se všemi. Pro svobodnou práci
zastupitele není nutné být členem jaké-
hokoliv politického klubu. Nejen v mé
pracovní profesi, ale i v komunální poli-
tice prosazuji myšlenku, že pokud
chcete být nejlepší, nemůžete klesnout
na politikaření. Pokud usilujete o to, aby
město České Budějovice bylo pro život
všech nejlepší, musíte především praco-
vat tak, jako byste pracovali pro sebe.
Musíte mít vize, musíte umět hospodařit
s majetkem efektivně, musíte umět nas-
louchat. V tuto chvíli tyto myšlenky ve
vedení města nevidím, ale doufám, že
příští komunální volby v roce 2014 vy-
mění žolíky za hodnotná esa.
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14 Kultura z Českých Budějovic

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 nabídla pořádající
agentura Art4promotion divákům VIII.
ročníku Benefiční přehlídky pro Nadaci
Terezy Maxové dětem. Tradiční
charitativní akce přilákala 10. dubna do
moderního multifunkčního pavilonu T
Výstaviště České Budějovice více než 
1 600 lidí. „Vznikla největší scéna, jaká
v pavilonu T kdy stála. Využili jsme
každý volný centimetr, postavit ještě
větší scénu v těchto prostorách už ani

nejde,“ řekl jednatel agentury
Art4promotion Rudolf Střítecký. Na
jedinečnou scénu pak navazovalo
téměř 30metrové molo. Letos se po
něm prošli i moderátoři akce Iva
Pazderková a její kolega Petr Vágner,
finalistky ČESKÉ MISS s letošní
vítězkou Gabrielou Kratochvílovou
a druhou vicemiss Monikou Leovou, či
modelky agentury Artmodels. Něžnou
část publika potěšili finalisté soutěže
Muž roku. Mezi těmi, kdo podpořili
svým vystoupením tento charitativní
projekt, byl i frontman skupiny Charlie
Straight Albert Černý, host z Brazílie
Santiago Ferreira, zpěvačka Dannie

a další. Jedinečným diváckým zážitkem
byla i akrobatická performance
a vzdušný tanec finalistů
Československo má talent skupiny
Vertigo. 

Také milovníci módy si letos rozhodně
užili své. Nechyběla extravagance ani
společenský styl. Svou autorskou
kolekci představila Petra Balvínová,
značky KappAhl, Lindex i firma Koutný.
Se svou troškou do mlýna přispěli i mladí
módní návrháři z Katedry designu
Technické univerzity v Liberci, kteří na jih
přivezli svou extravagantní kolekci pod
názvem „Oživlá geometrie“. „Galavečera
se tradičně účastní i děti z jihočeských
dětských domovů, s nimiž se odpoledne
setkala ředitelka Nadace Terezy Maxové
dětem Terezie Sverdlinová. Ta na akci
dorazila s celým svým nadačním týmem.
Osobně přijela i maminka Terezy
Maxové. Osobní účast Terezy Maxové
plánujeme na příští ročník,“ dodává Igor
Mahal z pořádající agentury. Stejně jako
v předchozích ročnících i letos
organizátoři a donátor akce ředitel
společnosti Sanatorium Art Radomír
Thaler slavnostně předali šek s finanční
pomocí Nadaci Terezy Maxové dětem.
Věnovaná částka z minulých ročníků již
přesáhla hranici dvou milionů korun.
Letos se organizátorům podařilo získat
pro Nadaci Terezy Maxové dětem
dalších téměř 400 tisíc korun. Velkou
mírou nadační projekt podpořili
i samotní diváci, kteří své příspěvky
vložili do připravených obálek, a přispěli
tak částkou přesahující sedmdesát tisíc
korun.  

Čaroděj a jeho pomocnice se 30. dubna
postarají u Kulturního domu Slavie
o netradiční zábavu se spoustou soutěží
inspirovaných čarodějnickými
pohádkami. Slet čarodějnic odstartuje
v 17 hodin a ukončen bude ve 21.30.
Na hlavním pódiu se dále představí škola
kouzel a čar s neobvyklými vyučovacími
hodinami, jde například o žonglování,
pantomimu, ale samozřejmě nesmí
chybět ani hudební výchova.
Zaslouženou pozornost jistě vzbudí
i čarodějnice na chůdách. Volit se bude
nejoriginálnější, nejnápaditější
a nejkrásnější  čarodějnice  a čaroděj
Českých Budějovic. Až se setmí, začne
pravý čarodějnický rej v podobě

magické a nezapomenutelné  ohňové
show. V doprovodném programu se
mohou účastníci těšit na
čarodějnickou kuchyni s netradičním
vařením, kde se skvěle pobaví
i ledacos ochutnají.  

Ochranné amulety,
škapulíře a runy si  bude
možno vyrobit
v čarodějnické dílně
a extravagantní
a umělecké malování na
obličeji děti promění v pravé
čarodějnické bytosti.  Pro malé
i velké bude připravena ještě řada
dalších překvapení...

Ke Slavii se slétnou čarodějnice

PURPUROVÁ KŘÍDLA
přinesla dětem naději 
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Kolorované grafické listy, originální předlohové kresby
i malířská díla, jež dosud nebyla publikována. To vše nabízí
výstava Nekonečné perspektivy v českobudějovickém
Wortnerově domě. Expozice je zaměřená na zakladatele
českého krajinářství, zvláštností je také univerzální pojetí
soukromé sbírky, jež patří Patriku Šimonovi. K výstavě vychází
také  stejnojmenná publikace mapující dokumentární
a uměleckou hodnotu krajinných pohledů na města, hrady
a zámky v tvorbě českých, německých a rakouských grafiků,
malířů a kreslířů v letech 1790–1860. Výstavu můžete navštívit
až do 14. července.

Wortnerův dům nabízí

Nekonečné
perspektivy

Scény v ulicích a parcích zaplní během
šestidenního Budějovického majálesu
více než 160 umělců. Multikulturní
festival, který se od roku 2004 koná
v historickém centru Českých
Budějovic, každý rok přiláká tisíce
návštěvníků. Jen loni na akci dorazilo 8
000 lidí. Oslava studentského života se
tak v posledních letech stala největší
a nejnavštěvovanější kulturní akcí ve
městě a jednou z největších v kraji.
Majáles si můžete užít i letos, startuje 6.
května a potrvá do 11. května. Při
studentských oslavách každý návštěvník
najde v programu svůj díl zábavy. Na
rozdíl od ostatních festivalů, které se
obvykle zaměřují jen na jeden žánr, se
na Budějovickém majálesu představí
desítky hudebníků, divadelníků i pouliční
umělci. Šíře záběru festivalu je
mimořádná a každým rokem přibývají
další originální akce, na jejichž přípravě
se podílí velká řada českobudějovických
kulturně aktivních lidí. Festival mají ve
své režii výhradně studenti, kteří festival

organizují ve svém volném čase a bez
nároku na odměnu. A přestože je účast
dobrovolná, v posledních letech se
podařilo proměnit jednodenní
studentskou akci v několikadenní
festival s vysokou dramaturgickou
úrovní. Loni se například na jeho
přípravách podílel tým s více než 30
členy, další desítky mladých lidí
pomáhaly přímo při festivalu se stavbou
pódií, přípravou klubových scén nebo
přesunech materiálu. Nejinak tomu bude
i letos.

Návštěvníci se mohou těšit na autokino,
ve kterém se bude promítat film
Hanebný pancharti, na cestovatelské
besedy, workshopy, majálesové
osvěžovny, volbu krále, největší průvod
masek v ČR s více než 3 000 účastníky,
filmové projekce, diskuze nebo
majálesový piknik. Budějovický majáles
se letos poprvé podílí také na projektu
Studentského krvebraní, jehož smyslem
je získat mladé dárce krve.

Budějovice ožijí
– blíží se majáles
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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
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Snad každá žena touží po hezké
postavě, zvláště touto dobou, kdy
se neúprosně blíží léto, a tudíž
plavková sezona. Jaká metoda
boje s nechtěnými tukovými
polštáři je nejúčinnější?

Při výběru vhodné liposukční metody je
potřeba brát ohled na množství
nadbytečného tuku a jeho konkrétní
lokalizaci. Metod na „zbavení se“
tukových polštářů je několik, masážními
metodami počínaje a klasickou liposukcí
konče. Standardní chirurgický zákrok,
tumescentní liposukci, lze v mnoha
případech nahradit díky pokroku

v lékařských technologiích
neoperativními  metodami, například
ultrazvukovou lipolýzou či kryolipolýzou,
díky kterým se stává tento zákrok zcela
bezbolestným.

Jak probíhá třeba zákrok pomocí
ultrazvuku?
U ultrazvukové lipolýzy je redukce
lokalizovaných tukových nadbytků
dosaženo patentovaným systémem
založeným na kombinované duální
terapii vysoce intenzivního fokusovaného
ultrazvuku HIFU a následné drenáže
UMD, která stimuluje metabolickou
eliminaci tuku v lymfatickém systému. 
Laicky řečeno, na problematické partie
jsou aplikovány ultrazvukové impulzy,
které naruší membránu (buněčnou stěnu)
tukových buněk. Klient je vnímá jako
velmi jemné, bezbolestné chvění. Obsah
buněk, tedy tuk se vylije do
mezibuněčného prostoru a poté je
zmetabolizován. 

A jak funguje metoda, o které se
v poslední době píše v časopisech
nejvíce? 
Máte na mysli kryolipolýzu čili zmrazení,
lépe řečeno podchlazení tukových
buněk? Aplikátor se přiloží na
požadovanou lokalitu. Aktivací přístroje
dojde ke vtažení tukového polštáře do
aplikátoru a odebírání tepla z tkáně.

Jedná se o proces řízeného podchlazení
tukových buněk, což způsobí jejich
rozpad. 

V úvodu jste se zmínila
i o masážních metodách. Jaký vliv
může mít masáž na formování
postavy?
Velký. Spojí příjemné s užitečným.
Dlouhodobě celosvětově uznávanou
léčebnou technologií na odstraňování
celulitidy a formování postavy je masážní
systém LPG – CELLU M6. Princip léčby
spočívá v narušení infrastruktury
celulitické tkáně (rozrušení vazivových
pruhů), oddělení tukových buněk
a stimulaci jejich odplavení nabuzeným
a zrychleným lymfatickým oběhem.
Postižená kůže je vtažena do pracovního
prostoru speciální hlavice, kde na ni
mechanicky působí proti sobě umístěné
válečky pohybující se a otáčející se
v různých směrech při měnících se
rychlostech. Vzhledem k tomu, že masáž
působí opravdu do hloubky, dochází
nejen k obnově porušených elastinových
a kolagenních vláken, ale i k tvorbě
svalové hmoty. Výsledkem ošetření je
redukce celulitidy, zlepšení kvality
(pružnosti, pevnosti a jemnosti) kůže
a zeštíhlení postavy.

Nezbývá dodat, než – přesvědčte se na
vlastní kůži!                                                                        

NA NÁVŠTĚVĚ V INSTITUTU
LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY
Nevíme, jaké plavky se budou nosit letos v létě. Ale zadeček, jako je tento,
bude hitem i letošní sezony. Začněte na něm pracovat už teď pomocí LPG! 



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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18 Sport z Českých Budějovic 

V hokejové extralize
aktuálně vrcholí stále
probíhající sezona, na jihu
Čech se však již naplno
připravuje sezona
nadcházející. 
HC MOUNTFIELD hodlá
pokračovat v započaté
práci, kterou je budování
perspektivního mužstva 
do budoucna. 

„Abychom neuhnuli z tohoto směru
a nastolené vize, musíme příští sezonu
také finančně zajistit. To bude nesmírně
náročné,“ říká Ing. Zdeněk Blažek,
předseda představenstva a generální
manažer klubu z Českých Budějovic. Na
jihu Čech navíc musí řešit velký problém
v podobě partnerství klubu
s Budějovickým Budvarem
a podmíněnou exkluzivitou Radegastu ze
strany BPA. 

Některé kluby ještě sice dohrávají
letošní sezonu, jak to však nyní
vypadá v HC MOUNTFIELD? 
Jsme samozřejmě již v plných přípravách
na novou sezonu. Ze sportovního pohledu
to nejvíce dokumentují příchody mladých
hráčů – obránce Pláňka a brankáře
Kacetla ze Znojma. Měli by zapadnout do
naší koncepce budování perspektivního
týmu do budoucna. Abychom však v této
práci mohli pokračovat, je potřeba zajistit
sezonu finančně, a tím vytvořit klidné
zázemí pro fungování klubu.

V mimosezonním období je tak asi
klíčové jednání s obchodními
partnery. 
Je to tak. Na podpoře našich
obchodních partnerů jsme závislí. Nyní
jsme na začátku všech jednání, kdy jako
první budeme oslovovat s pokračováním
spolupráce především stávající partnery.
Jejich podpory si nesmírně vážíme. Víme
však, že ani jejich současná ekonomická
situace není nejlepší, a proto
nadcházející sezona bude opět nesmírně
náročná. Proto musíme na jejím zajištění
pracovat už nyní. 

Věříte v zachování 
přízně většiny partnerů? 
Samozřejmě bychom si to přáli. Výhodou
by snad mohl být průběh letošní sezony.
Podařilo se nám víceméně splnit cíle,
které jsme před sezonou vyhlásili. Kádr
jsme omladili a zařadili do něj i několik
odchovanců. Sezona byla s přihlédnutím

k rozsáhlé marodce nesmírně náročná.
Noví trenéři se s tím vším museli
popasovat a nakonec se nám podařilo
probojovat se do předkola play-off.
V něm jsme svedli napínavou
a vyrovnanou bitvu s Vítkovicemi.
Vrcholem sezony byl rozhodující duel na
našem ledě, který se protáhl téměř až na
šest třetin a byl pro nás všechny
nevídaným zážitkem. I když se smutným
koncem. Věříme však, že právě tyto
všechny okolnosti vnímají také obchodní
partneři klubu a mají dobrý pocit, že
s prostředky, které do klubu vkládají, je
dobře naloženo ve prospěch
českobudějovického hokeje. 

Pokud mluvíme o obchodních
partnerech, zásadní je asi
podpora těch hlavních partnerů.
Jak to vypadá s nimi?
Jak je uvedeno výše, cítíme, že i na ně
doléhá současná ekonomická situace.
Právě proto si jejich podpory nesmírně
ceníme. Víme však už nyní, že budeme
muset řešit jeden velký problém. Všichni
víme, že Budějovický Budvar v loňské
sezoně vypověděl smlouvu s agenturou
BPA zastupující marketingová práva celé
extraligy. Jeho místo pak zaujala značka
Radegast. Kromě BPA je navíc Budvar
dlouholetým partnerem našeho klubu.
V letošní sezoně má každý klub
podepsanou smlouvu s BPA
samostatně, a ne už společně přes APK.
Na základě této smlouvy má každý klub
za povinnost zajistit na svém stadionu

v příští sezoně výhradní čepování piva
Radegast. Zajistit výjimku pro čepování
jiného piva lze pouze zaplacením částky
ve výši 13 milionů, kterou by jiný pivovar
musel zaplatit. Pokud by tato podmínka
výjimky nebyla dodržena, a klub by
přesto na svém stadionu čepoval jiné
pivo než Radegast, hrozí mu pak
vyloučení ze soutěže. Tuto podmínku
zná, stejně jako my, také Budějovický
Budvar. Po společných jednáních máme
bohužel zatím odezvu, že na to takto
vysoko nastavené vyplacení z výjimky
nebude schopný Budějovický Budvar
reagovat. 

Může se stát, že se nebude
čepovat Budvar na hokeji?
Ač nás to velice mrzí, může se stát, že
se na hokeji v Českých Budějovicích
v Budvar aréně bude čepovat jiné pivo
než právě Budvar. To nás mrzí nejvíce.
Nedokážeme si to příliš představit, a už
vůbec si to asi nedokáží představit naši
příznivci. Jedná se totiž o silnou tradici
a vzájemnou spojitost všech stran,
kterými je nejen hokejový klub HC
MOUNTFIELD a Budějovický Budvar, ale
také statutární město České Budějovice. 

Další hlavní partneři zůstávají? 
Mountfield jako generální partner už
několikrát deklaroval, že v Českých
Budějovicích zůstává, a bude tak
významně podporovat místní hokej
i nadále. Věříme, že se nám podaří
udržet i další významné partnery.

Zajistit rozpočet na příští sezonu

bude nesmírně náročné
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Fotbalisty Dynama České Budějovice
čekají v květnu poslední dvě utkání
letošního ročníku Gambrinus ligy. Klub
si pro své fanoušky připravil na každý
z těchto zápasů zajímavou akci. Jejich
cílem je zvýšit zájem o Dynamo
a přilákat na rozhodující zápasy sezony
co možná největší počet fanoušků. Klub
si moc vážil toho, že na zápas
s Příbramí dorazilo více než tři a půl
tisíce diváků, a podobné množství
fanoušků by na Střeleckém ostrově
přivítal i v závěrečných zápasech
sezony. „Přestože jsme důležitý zápas
s Příbramí prohráli, panovala na zápase
díky volnému vstupnému velmi dobrá
atmosféra. Byli bychom moc rádi,
kdyby podobnou oporu ve fanoušcích
našli hráči i v posledních dvou
zápasech,“ říká obchodní
a marketingový manažer Dynama
Radim Šupka. 

27. kolo Gambrinus ligy: SK
Dynamo ČB – FC Hradec Králové
(pátek 10. května, 18 hodin):
„Fotbal nejen pro muže“
Akce na zápas s Hradcem Králové je

velice jednoduchá. Na toto utkání bude
vstup pro ženy a děti do patnácti let
zcela zdarma. Stačí si jen před zápasem
dojít na jakoukoliv pokladnu
a vyzvednout si vstupenku. 

29. kolo Gambrinus ligy: SK
Dynamo ČB – FC Vysočina Jihlava
(neděle 26. května, 18 hodin):
„Den pro celou rodinu aneb ze zoo
na oběd do McDonalds a nakonec
na Dynamo!“ 
V den posledního zápasu letošního
ročníku Gambrinus ligy budou moci
fanoušci využít spolupráce mezi Zoo
Ohrada v Hluboké
nad Vltavou,
restaurací
McDonalds
a Dynamem
České
Budějovice.
Každý návštěvník
zoo dostane ke
vstupence pro dospělou
osobu zdarma vstupenku pro
dítě. Navíc každý dospělý člověk
dostane k takto zakoupené vstupence
poukaz do restaurace McDonalds, díky
kterému ke každému zakoupenému
výhodnému menu dostane druhé
zdarma (platí včetně Happy Meal!).
K takto zakoupené vstupence do zoo
pak každý návštěvník získá i poukaz na
rodinné vstupné na rodinnou tribunu
pro zápas s Jihlavou s 50% slevou!
Pozor, tato akce platí ale pouze v den
zápasu SK Dynamo ČB, tedy v neděli
26. května!

Klub na poslední 
dva domácí zápasy
PŘIPRAVIL AKCE 
PRO FANOUŠKY

Na jihu Čech minulý týden vypukla bitva, na jejímž konci
by mohl být osmý ligový titul pro celek Jihostroje.
Budějovičtí si účast ve finále zajistili v nejkratším
možném čase, když suverénně porazili příbramské
Kocoury 4:0.  Soupeř budějovického celku vzešel
z druhé semifinálové dvojice  Liberec - Ostravy. Postup
moravského celku je překvapením celé soutěže, protože
v základní části kraloval extralize právě Liberec.
Povzbudit jihočeské volejbalisty můžete 27. Dubna 
a 1. Května v českobudějovické Sportovní hale.

Jihostroj bojuje

OSMÝ TITUL
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Brusle poprvé obul ve třech
letech a o rok později se už
proháněl s hokejkou po
ledě krumlovského zimního
stadionu. „Ke sportu mě
přivedl táta, který byl
hokejový brankář,“
vzpomíná na své začátky
talentovaný mladík Radek
Prokeš. Dnes patří 18letý
útočník k nadějím
extraligového staršího
dorostu v Českých
Budějovicích. 

„Chtěl jsem jít do brány, ale táta mě z ní
vyhnal, a tak jsem skončil jako útočník.
První zápasy jsem odehrál v pěti letech,
to už jsem byl v týmu se staršími kluky.
Protože jsem ale byl nejmladší, někdy
jsem si to musel na střídačce na bidýlku
odsedět jako hráč do počtu,“ popisuje
nelehké první krůčky své sportovní
kariéry mladík, který na dresu nosí číslo
10, stejně jako třeba český veterán Pavel
Patera.

Z krumlovského ledu 
do Budvar arény
Za svého prvního trenéra považuje tátu,
který jej podporoval na každém tréninku
i zápase, v dobrém vzpomíná také na
krumlovského kouče Štěpána, jehož
rady si vždycky bral k srdci. „Táta se
taky snažil radit a vlastně pořád radí,
spíše tedy kritizuje, ale je to myšleno
dobře, snaží se, abych se zlepšil,“ říká
mladík, kterého si v 5. třídě stáhli trenéři
do Českých Budějovic, kde hraje
dodnes. Na své hokejové začátky
v Krumlově rád vzpomíná, má je totiž
spojené také s dobrou partou
spoluhráčů. „Se spoustou těch kluků
jsem pořád v kontaktu, u hokeje zůstala
v nějaké podobě přibližně třetina, hodně
z nich skončilo v dorosteneckém věku,“
říká Prokeš.  

Trénink, škola i Partička
Nadějný hokejista vypadá jako typický
středoškolák, barevné pruhy na hlavě ale
nejsou protestem proti dospělým, nýbrž
výrazem týmové sounáležitosti po právě
absolvovaném play-off. Do dne jinak
obyčejného teenagera se ale musí vejít
mnohem víc aktivit, než jaké obvykle
mají jeho vrstevníci. Když Radkovi
spolužáci ještě spí, on už míří na
hokejový stadion, aby si odpracoval svůj
ranní dril na ledě. Stejný scénář mají také
jeho odpoledne. Ze střední zemědělské
školy, kde studuje obor dopravní

a servisní služby, obvykle míří rovnou do
Budvar arény. Tam ho čeká trénink nebo
suchá příprava v posilovně. Náročný
denní program zvládá také díky podpoře
ze strany rodiny i pedagogů. „Ve škole
mi vychází vstříc, samozřejmě to nesmím
flákat, ale vždycky se domluvíme, jak
absenci nahradit. Příští rok budu
maturovat a úspěšné absolvování školy
je pro mě důležité,“ chválí si spolupráci
s učiteli. Mezi Radkovy oblíbené
předměty patří dějepis a zeměpis,
naopak příliš nefandí odborným
předmětům. „Rád bych chodil na
tělocvik, ale ten je v pátek odpoledne
a to už většinou hrajeme,“ dodává
s úsměvem. Také mimo sezonu se mladý
hokejista snaží na sobě pracovat, věnuje
se přípravě v posilovně, kromě toho si
rád zahraje třeba fotbal. Na další koníčky
ale nezbývá čas ani energie. „Večer jsem
obvykle tak unavený, že si zapnu televizi
a u ní většinou usnu. Vzhůru jsem, když
dávají Partičku, u té se vždycky dobře
pobavím,“ tvrdí mladík.

Ruce jako Hemský, 
hlava jako Eliáš
Radkovým cílem je hrát extraligu
a v budoucnu se dostat do zahraničí. Za
svůj hokejový vzor považuje hokejisty
Patrika Eliáše a Aleše Hemského. „Eliáš
je prostě nejlepší, líbí se mi, jaký má
přehled ve hře, Aleš Hemský má zase
strašně šikovné ruce,“ chválí české
hokejisty. O NHL zatím jen sní, ale také
on se už dokázal prosadit. V kanadském
bodování staršího dorostu se pohybuje
v první pětce. K tomu, aby si jednou svůj
sen o zahraničním angažmá splnil, ale
potřebuje kromě drilu na ledě
a v posilovně mít také klidnou hlavu.
„Během sezony se mi někdy stalo, že
jsem několik zápasů nedal gól a začal
jsem o tom hodně přemýšlet,“ vysvětluje
mladý hokejista.  „Pak se člověk
zasekne a prostě to tam nepadá. Lepší
je jít do zápasů s čistou hlavou, to ale
zatím neumím a musím na tom
pracovat,“ uzavírá se sympatickou
sebekritikou. 

RADEK PROKEŠ
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Diskreditace referenta finančního úřadu
byla hlavním důvodem společné
dohody pachatelů, z nichž jeden je
příslušníkem Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje, konkrétně
Oddělení hlídkové služby v Českých
Budějovicích.

Pracovník Specializovaného finančního
úřadu provedl u jedné z firem daňovou
kontrolu zaměřenou na nadměrné
odpočty DPH a rozhodl o nevyplacení
neoprávněně nárokovaného
nadměrného odpočtu v řádech několika
desítek milionů korun českých. Navíc
chtěl provést kontroly za další
zdaňovací období, a tomu se pachatelé
rozhodli zabránit. „Pachatelé se
domluvili na podání pervitinu
poškozenému bez jeho vědomí.
Následně zprostředkovali provedení
kontroly řidiče dopravní hlídkou na
přítomnost drog. Takto chtěli pachatelé
způsobit poškozenému újmu na dobré
pověsti, dostat ho do role podezřelého
z protizákonného jednání, a tím
znemožnit jeho další výkon zaměstnání
u příslušného finančního úřadu,“ řekla
mluvčí Generální inspekce

bezpečnostních sborů Radka
Sandorová. Akce s názvem Spojka se 
pak na začátku dubna uskutečnila na
Budějovicku. „Při zadržování jednoho
z pachatelů, který na výzvy k zastavení
vozidla nereagoval, snažil se z místa
ujet a následně způsobil dopravní
nehodu s nezúčastněným civilním
vozidlem, došlo Útvarem rychlého
nasazení k použití střelné zbraně,
přičemž bylo vozidlo pachatele
několikrát zasaženo. Ke zranění osob
při zákroku nedošlo,“ popsala zatýkání
Sandorová.

Vyšetřovatel generální inspekce zahájil
trestní stíhání příslušníka Policie České
republiky kvůli zločinu násilí proti úřední
osobě, přečinu zneužití pravomoci
úřední osoby a přečinu poškození cizích
práv. Zadržený policista z oddělení
českobudějovické hlídkové služby bude
postaven mimo službu. „S ohledem na
závažnost protiprávního jednání bude
ředitel jihočeské policie pravděpodobně
rozhodovat i o jeho propuštění,“ uvedl
jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Stíhány jsou další dvě civilní osoby,
jedna z nich navíc ještě z přečinu
nedovolená výroba a jiné nakládání

s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy. V současné

době jsou všichni tři
pachatelé ve
vazbě.

Muži zdrogovali 
zaměstnance finančního úřadu

inzerce

Kriminalisté
ROZKRYLI
ROZSÁHLÝ
internetový
PODVOD
Českobudějovičtí specialisté na
odhalování hospodářské trestné
činnosti rozkryli rozsáhlé podvodné
jednání 21leté ženy a 40letého
muže z Českobudějovicka. Podle
kriminalistů oba podezřelí nabízeli
v průběhu loňského roku na
různých internetových portálech za
výhodné ceny k prodeji široký
sortiment elektroniky – především
mobilní telefony, počítačovou
techniku a herní konzole. Zboží,
které nabízeli, ale nikdy nevlastnili.
Od zájemců inkasovali platbu
předem, kterou si nechávali zasílat
na svůj účet. Nezákonně se tak na
úkor nejméně 271 poškozených
obohatili o částku 546 000 korun.
Oba podezřelé nyní
českobudějovičtí kriminalisté
obvinili ze spáchání trestného činu
podvodu. Žena se podvodných
praktik dopustila opakovaně –
v uplynulých třech letech byla za
obdobnou trestnou činnost
pravomocně odsouzena
a potrestána, a proto je nyní ve
vazbě. 

SLEVOVÝ KUPÓN PŮVODNÍ CENA 1200,- 
CENA S KUPÓNEM 599,-

WWW.INFIGUR.CZ|INFIGUR studio pro štíhlé a zdravé tělo, Riegrova 36, 370 01 České Budějovice|mob. 777 882 160, e-mail: patkova@infigur.cz

– odstranění tukových polštářů zmrazením
– neinvazivní liposukce s trvalým odstraněním tukových buněk
– bezpečně a bezbolestně ztratíte po první aplikaci 25–35% tukové tkáně
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www.studentagency.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Lannova 27 (naproti OD Prior)
tel.: 386 111 000
e-mail: cb@studentagency.cz

   autobusové a vlakové jízdenky

  letenky do celého světa

  dovolená, ubytování

  pracovní a au pair pobyty

  jazykové a studijní pobyty

Navštivte nás i osobně

inzerce

Jeden pár spojù jede po trase Brno – 
Jihlava – Pelhøimov – Tábor – Èeské 
Budìjovice a zpìt; druhý pak po trase 
Brno – Tøebíè – Telè – Jindøichùv Hradec 
– Èeské Budìjovice.

„Nová linka Èeské Budìjovice – Brno 
se v podzimní anketì mezi cestujícími 

dopravu.

Nový jízdní øád nabízí dva spoje v obou 

s kompletním palubním servisem 

mítání filmù nebo individuální poslech 
tak prostøednictvím prodejních míst 

ních prodejcù s prodejem vnitrostátních 

 a 

Brno s Èeskými Budìjovicemi. 
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6

9 4 7
6 8 7 2 9

8 9 3
9

1 4 9 8
7 1 3

1 4 7 3 8
8 4 6
2 9 3

9
2 4

7 9 8 6
2

8 5 7
6 5

5 1 8
4

8 4 6
8 6 9 4

4 3 7
6 9 5 2

5 4 3
7

1 9 2

3 4
7 1 8

1 9 6 7
5 9 1

1 3 7
2 6 1

8 5 1 9
1 4 9

6 4

1 6
5 3

3 2 5
8 4

7 6
7 2 3

1 4 8 6
2 9 5

2 4

3 1 4 6
5 8 9
6

7 2 1
2 3 6

5 9 8
3

2 5 4
7 9 6 2

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle. 
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Lion Feuchtwanger (1884–1958); německý prozaik:
„Člověk potřebuje dva roky, … (dokončení v tajence)“

Správné řešení křížovky z čísla 03/2013: 
...najdete nově otevřenou prodejnu Kulinář.

Jméno
malíře 

Zrzavého

Moskev-
ská čtvrť Svit Rozháda-

ná

Francouz-
ský revo-
lucionář

Sportovní
loď

Slovensky
proslov Epiteton Míče Povědomí

(slang.)

Americký
pop-roc-

ker
Kyselá

Chemická
značka
berrylia

Souhlas

Družstvo
zemědělců

Jihoslov.
obec

Nástroj
žence Pověst

Ruský 
veletok

Záporka

Cizí 
ženské
jméno

Menší 
dřevina

Makléřská
firma

Oznámení

Slavná
Přemys-

lovna

První část
tajenky Charakter

Slabika
smíchu

Chemická
droga

Slovensky
stůl

Likéry

V roce
2012

Omamný
prostředek

Anglicky
nebo

Plné ostnů

Iniciály
herce 

Oliviera

Značka
kosmetiky

Plesa

Značková
obuv

Němec

Zájmeno

Pranice

Sezván
Popílky

Španělsky
vzlétnutí

Tuhá zima

Chemická
značka te-

luru

Přístavní
dělník

Cizí ženské
jméno

Předpona
pro polovinu

Onen

Nijací
Španělsky

býk Šílenství

Zkosení

Druhá část
tajenky

Beatlesov-
ský film

Zabijačkový
tovar

Pohyb šach.
figurou

Olympij-
ská 

zkratka

Jen 
(nářečně)

Jm. zpěv.
Machálkové

Příbuzná

Zemřít

Část mo-
lekuly

Obruba
klobouku

Sloní 
špičák

Komen-
ského
jméno

Hruď

Doslovný
překlad

Hořké léky

Letadlo

Borec

Lepicí
plocha

Jihoame-
rický 

indián

Vychutnat

Kopec

Binec

Označení
č. letadel

Sardelová
pochoutka

Dohroma-
dy

Anglicky
hrobka

Jamajský
hud. styl

Právo ne-
souhlasu

Tenisový
úder

Název 
hlásky Zájmeno

Předložka

Třetí část
tajenky

římsky
950

Proutek
České 

naklada-
telství

Očistec

Doved-
nost

Řecké 
písmeno

Anglicky
plachta A sice Jovi; Olang; remonte;

tarp; tomb; Aon

Výherci Kulinář
• Jan Janda
• Ivana Brodinová
• Jaroslav Pečinka
• Miloš Pitra 
• Magdalena Křížová
• Jana Chmelíčková
• Jitka Krichlová
• Marie Kubalová
• Jiřina Houštecká
• Venca Svoboda

• Mirka Zajícová
• Marie Kotoučková  
• Marie Veselá
• Jan Hlaváček
• Jaroslav Klíma
• Zdeněk Wildmann
• Vratislav Langr
• Petra Kollouchová
• Marie Filsaková 
• Slavomír Kartusek

Výherci fashion show:
• Veronika Štěpková
• Petra Groppi
• Monika Kudláčková
• Nikola Novotná
• Zlata Kortousová

Výherci soutěží z čísla 03/2013


