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Milí čtenáři,
léto pomalu končí a tentokrát se nám po něm opravdu bude stýskat.

Bylo totiž jako vystřižené z učebnice o počasí. Téměř po celou dobu nás

provázelo slunce a mráčky se objevily jen občas. Kdyby byl takhle

bezchybný i podzim, určitě bychom se nezlobili.

A co na vás čeká v srpnovém čísle Budějovického Samsona? Jako

obvykle nechybí pravidelné rubriky, a tak si například můžete přečíst, že

na dětské hřiště na Máji někdo stále nosí náboje do malorážky, nebo že

v našem městě nedávno zasahovali pyrotechnici až z Prahy. V kultuře

vás pozveme na Hudební slavnosti Emy Destinnové a ve sportu se

dočtete o tom, jak to v Budějovicích vypadá s fotbalem, hokejem

i volejbalem. Hlavními tématy tohoto čísla jsou ale především Země

živitelka a začátek školního roku. Oblíbená výstava, která každoročně

přiláká desetitisíce návštěvníků, letos slaví 40 let, a tak máte hned

o důvod víc, proč tam vyrazit. Rodičům školáků pak přinášíme stručný

návod, jak vybrat kroužek pro své potomky, a několik tipů, kam by děti

v krajském městě mohly za aktivitami chodit.

I když prázdniny končí, přeji vám málo starostí a hodně zábavy!

Editorial

Olga Píšová,
šéfredaktorka
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inzerce

Od 16. září mají rodiče z Českých
Budějovic a blízkého okolí možnost
bezplatně se zapojit do jedinečného
projektu Vítr do plachet, který jim díky
komplexnímu souboru aktivit zahrnujících
základní a pokročilou práci s počítačem,
praxi ve virtuální firmě, komunikační
dovednosti a orientaci na trhu práce bude
simulovat návrat do práce nanečisto.
Posláním projektu je podpořit rodiče při
jejich návratu do zaměstnání. Projekt
realizuje českobudějovická Attavena,
o.p.s., a je určen zájemcům i uchazečům
o zaměstnání, kteří pečují o dítě do 15 let.
Vítr do plachet je příležitostí i pro
zaměstnavatele, jimž v týmu chybí člověk,
ale nemohou si ho z finančních důvodů
dovolit. „Do projektu se mohou zapojit
nejenom rodiče na rodičovské dovolené,
ale i ti, co dlouhodobě pečují o osobu
blízkou, zaměstnanci ve výpovědi nebo ti,

kteří uvažují o změně zaměstnání,“ říká
koordinátorka projektu Kristýna
Vosátková. Aktivity budou probíhat každé
pondělí a úterý. Účastníci si sami zvolí,
zda budou chtít chodit dopoledne, nebo
odpoledne. Pro své děti navíc budou
moci využít zajištěné hlídání. Následně
budou mít možnost udělat si v rámci
projektu bezplatně různé rekvalifikace,
školení či kurzy, které si sami vyberou.
Účast v projektu je bezplatná.

Projekt je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
pro lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Více informací se
zájemci dozví na informační schůzce,
která se uskuteční 5. září od 9.30 na
adrese Husova 45, a dále na stránkách
projektu www.vitrdoplachet.webnode.cz.

Zprávy z Českých Budějovic

Návrat do práce,

KTERÝ BAVÍ

Již 22. ročník Letní školy
slovanských studií v těchto dnech
pořádá Ústav bohemistiky
Filozofické fakulty Jihočeské
univerzity. Do lavic usedlo 
50 účastníků, studentů
bohemistiky a slavistiky, učitelé,
překladatelé i další zájemci
o český jazyk. Přihlášení studenti
jsou z Bulharska, Chorvatska,
Itálie, Rakouska, Ruska, Slovinska,
Německa, Velké Británie
a Japonska.

„Těší nás, že studenti mají o letní
školu zájem a někteří se k nám
vracejí opakovaně. Jeden student
zde letos bude již po více než
desáté,“ sdělila ředitelka letní
školy Bohumila Junková.

Program letní školy se skládá
z pěti vyučovacích hodin denně
věnovaných praktickým cvičením
jazyka, odborným přednáškám
a kulturně historickým exkurzím.
pokročilí). Přednášky jsou
zaměřeny na jazykovědu, literární
vědu, kulturní historii českých
dějin a etnografii. 

Pro bližší seznámení s historií
a kulturou ČR je program zpestřen
návštěvami významných
jihočeských památek. Studenti
budou v Budějovicíc do 6. září. 

CIZINCI SE
na univerzitě
učí česky
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Na Máji našli 
další munici

Další desítky kusů malorážkové munice našli obyvatelé
budějovického sídliště Máj poblíž dětského hřiště v ulici
Miroslava Chlajna a mezi domy v ulici Václava Volfa. Policisté
funkční náboje zajistili a odvezli k likvidaci, stále však neznají
jejich původ. „Opětovně žádáme všechny rodiče, kteří používají
malorážkovou munici a mají ji uloženou ve svých
domácnostech, aby si zkontrolovali její počty,“ uvedla policejní
mluvčí Lenka Holická.

Budoucnost Rejnoka, tedy Koncertního
a kongresového centra Antonína Dvořáka
z dílny zesnulého architekta Jana
Kaplického, je stále plná otazníků. Stavba
sice již od konce července má platné
územní rozhodnutí, jméno hlavního
investora je ale zatím velkou neznámou.
Radní ale bez této informace nechtějí
pronajmout potřebné pozemky. Nyní je
schválen pouze záměr jejich pronájmu,
ale ne samotný pronájem. „Čas běží a my
budeme chtít vidět světlo na konci tunelu.
Zatím pánové nejsou moc přesvědčiví.
Říkají, že mají čtyři potenciální investory 
– jednoho z Itálie, druhého z Japonska
a další dva z Čech. Pokud se ovšem jeho
jméno včas nedozvíme, sdružení již
nebude mít pozemky pronajaté,“ řekl
náměstek primátora Miroslav Joch.
„Ve změně územního plánu to byl prostor
vyčleněný pro zelený klín, tedy veřejnou
zeleň, a změna byla úzce specifikována
pouze na vznik koncertního
a kongresového centra, aby tam
v budoucnu někdo nepostavil například

obchodní domy,“ upřesnila náměstkyně
Ivana Popelová s tím, že územní
rozhodnutí bude platit dva roky.

Kaplický se svým týmem Future Systems
pro krajskou metropoli navrhl originální
černý objekt organických tvarů již před

několika lety, jeho náhlá smrt však
v lednu 2009 další jednání načas
zmrazila. Navržený objekt má
trojúhelníkový půdorys a zaujímá plochu
téměř 1,5 hektaru. Centrum má mít dva
koncertní sály pro 1 000 a 400
posluchačů.

Radní chtějí znát 
investora pro Rejnoka
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Vysoká škola
evropských
a regionálních studií
v Českých
Budějovicích 
se připravuje na další akademický 
rok, jaké máte plány?

V plném proudu je přijímací řízení. Uchazeči se
mohou přihlásit až do konce září 2013. Nespornou
výhodou jsou naše atraktivní studijní obory
s vysokou uplatnitelností na trhu práce. 

V novém akademickém roce plánujeme otevřít
univerzitu třetího věku. Vzdělávat se je potřebné
v každém věku.

Vše o nás naleznete na www.vsers.cz

a na našem facebookovém profilu.

Otázka
pro rektora
VŠERS

doc. Dr. Lubomír
Pána, Ph.D.

inzerce

Přibližně 250 parkovacích míst vznikne v parkovacím
domě, který má vyrůst na ploše současného parkoviště
mezi věznicí a zimním stadionem. Investoři už mají
územní rozhodnutí a chtějí žádat o stavební povolení. 
„V červenci proběhla změna územního rozhodnutí
a v současné době jsou připravené veškeré podklady
k podání žádosti o stavební povolení,“ popsal současný
stav podnikatel Jaroslav David, jehož společnost má dům
stavět s tím, že začátek výstavby je naplánován na říjen.
Termín dokončení je prosinec 2014.

Parkovací dům by měl mít dvě části. Kancelářská bude
mít šest podlaží, druhá část bude určena k parkování
a bude mít osm podlaží. Celková kapacita by měla být
přes 320 parkovacích míst. Z toho bude 20 stání určeno
pro radnici. Část míst obsadí nájemci kancelářských
prostor. Pro veřejnost se počítá s 250 parkovacími místy.
Poplatky by měly odpovídat okolním parkovacím
plochám. Investorem akce je společnost CB Parkhaus.
Firma DAVID Servis má na starosti provedení stavby.
„Celkové investiční náklady by se měly pohybovat okolo
220 milionů korun,“ přibližuje projekt Karl-Heinz Grieger,
jednatel společnosti CB Parkhaus. 

Parkovací dům
zajistí místa pro auta

Nejvíce lidí za posledních pět měsíců se
v červenci sešlo na úřadech práce.
Celková nezaměstnanost nyní činí 
7,5 procenta, což je 551 tisíc lidí bez
práce. Stav je alarmující především mezi
absolventy škol. Na úřad práce se jich
v červenci přihlásilo nejvíce za
posledních osm let, přes 29 tisíc. To je
oproti červnu o dva a půl tisíce více.
Zlepšení navíc nejspíš nepřijde ani na
podzim. Nabídka volných pracovních
míst od prosince loňského roku sice
stoupala, oproti červnu ale poklesla
v celé republice o čtyři tisíce míst. Podíl
na tom mají právě absolventi, kteří
poslední prázdniny mění za možnost
pracovního uplatnění. Míří ihned po škole
na úřad nebo rovnou pracovat. V horším
případě však vysněné zaměstnání
nenaleznou, protože jim chybí tolik
potřebná praxe. Aktuálně je velká
poptávka po absolventech technických
oborů, IT specialistech, strojních

inženýrech či ekonomicky vzdělaných
lidech, kteří mají často praktické
zkušenosti. Pro humanitní zaměření to
bývá mnohem problematičtější. Čísla
mohou být ale zkreslená. Důvodem je, že
mladí se sice na úřad práce přihlásí, ale

práci zatím nehledají, nebo s tím
vyčkávají do konce prázdnin. Ekonomové
však poukazují na to, že situace nebude
lepší ani na podzim. Ekonomika prý není
natolik silná, aby vytvořila dostatečný
počet pracovních míst.

Mnoho absolventů škol 

je bez práce
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GOETHE-ZENTRUM
KOOPERATIONSPARTNER

inzerce

Nález neznámého předmětu, který se
podobal bombě, přivedl do krajského
města pyrotechniky z Prahy. Naštěstí se
ale jednalo o planý poplach. Podle
dostupných informací našli pyrotechnici
v igelitce na parkovišti v ulici Větrná ve
Čtyřech Dvorech mezi auty starou baterii
z motocyklu. 

Podezřelý předmět připomínající bombu,
ležící mezi ulicemi Prachatická a Václava
Talicha, nahlásil v poledne 21. srpna
kolemjdoucí občan na tísňovou linku
112. Na místo kromě městských
policistů a hasičů vyrazili také
odborníci z Pyrotechnické služby
Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje. Poté ale
museli být do Větrné ulice
přizváni jejich kolegové
z Policejního prezidia České
republiky, kteří jako jediní disponují
potřebnou technikou. 
„Z přilehlé restaurace jsme mezitím
evakuovali kolem dvaceti osob, místo
bylo uzavřeno v okruhu dvou set metrů,“
řekl  mluvčí jihočeských policistů Milan
Bajcura. Pražští pyrotechnici přijeli na

místo těsně před čtvrt na tři,
po hodině práce ale mohli
vyrazit zpátky do hlavního
města. „Nakonec se jednalo
o elektronickou součástku
na chemické bázi,“
potvrdil Bajcura.

Místo bomby našli
pyrotechnici vyhozenou baterii

Lávka spojující sídliště Vltava
s cyklostezkou kolem řeky prošla
asi před třemi lety rekonstrukcí, ale
její povrch už je zničený. Radní
proto dílo reklamují. „Běžná
kontrola odhalila, že je nyní povrch
poškozen, takže byla uplatněna
reklamace díla, kterou zhotovitel
uznal,“ uvedl náměstek primátora
Kamil Calta s tím, že stávající
pochozí vrstva bude odstraněna
v celém rozsahu a nahrazena novou. 

MĚSTO 
reklamuje 
LÁVKU 
na Vltavě
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Mezinárodní agrosalon
Země živitelka je jedinou
výstavou v republice, která
zahrnuje celý zemědělsko-
-potravinářský sektor. 

Díky bohatému programu každoročně
branami budějovického Výstaviště projde
až 100 tisíc návštěvníků. Od 29. srpna

do 3. září se bude v Českých
Budějovicích konat již 40. jubilejní ročník
této výstavy, která patří
k nejnavštěvovanějším expozicím
v České republice. Představí se zde 580
vystavovatelů a obchodníků 
z 21 zemí, což je přibližně o desetinu
méně než loni. Zahájení se zúčastní
prezident Miloš Zeman a ministr
zemědělství v demisi Miroslav Toman,

národních dožínek pak premiér v demisi
Jiří Rusnok. Země živitelka je rozdělena
do jednotlivých oborových dnů, čtvrtek
29. srpna bude na výstavě dnem
českých pekařů a cukrářů, pátek bude
na veletrhu dnem českého venkova
a družstevním dnem. V rámci
jednotlivých oborových dnů je
připravena celá řada seminářů,
konferencí, přednášek a diskusních fór
na aktuální témata jako součást
odborného doprovodného programu.
V rámci veletrhu se uskuteční soutěž
Zlatý klas o nejlepší vystavený exponát,
kterou vyhlašuje ministerstvo
zemědělství, nebo anketa Nejkrásnější
kůň České republiky 2013. V sobotu 31.
srpna pak mohou návštěvníci zhlédnout
dřevorubeckou show Stihl Timbersports
Martina Komárka. Nebude chybět ani
soutěž v pojídání párků na čas.

Ochutnávky regionálních 
potravin i prezentace 
zemědělské techniky
Významným tématem výstavy Země
živitelka je rozvoj života na venkově. 
Již řadu let je mottem výstavy
Budoucnost českého zemědělství
a českého venkova. Návštěvníci se
mohou těšit na prezentace kvalitních
českých potravin v novém multifunkčním
pavilonu T, kde budou moci ochutnat
i zakoupit potraviny s národní značkou
kvality KLASA a potraviny vyrobené
v českých regionech z českých surovin

Výstava Země živitelka

SLAVÍ 40.VÝROČÍ
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Chcete si prohlédnout první 

inzerce

a oceněné v regionálních soutěžích
jednotlivých krajů značkou kvality
Regionální potravina. Vystavovatelé
představí také značku Český výrobek
garantovanou Potravinářskou komorou
ČR a potraviny ze soutěže Chutná hezky.
Jihočesky. Prezentace a ochutnávky
potravin budou doplněny kuchařskými
show, recepty a hudebními programy se
soutěžemi. Tradičně bude na Zemi
živitelce ke zhlédnutí pestrá a bohatá
přehlídka zemědělské techniky, expozice
ovocnářů, zelinářů, zahrádkářů, včelařů
a chovatelů. Těšit se můžete na
prezentace hospodářských zvířat,
masného skotu, plemenných krav, koní,
beranů a ovcí a národních plemen
drůbeže v severní části areálu. Prostor
dostane také myslivost a rybářství,
návštěvníci uvidí rozšířené prezentace
myslivosti, lovectví, zbraní, střeliva
a rybářství, prodávat se budou potřeby
pro myslivce a rybáře, oblečení, obuv
a optika. 

Země živitelka nabídne i kulturu
Kromě odborného programu je pro
návštěvníky připraven po celou dobu
výstavy bohatý kulturní program na
několika scénách. V Pivovarské zahradě
budou vyhrávat především dechové
kapely, Horalka, Babouci nebo Sebranka
z Vlašimi. V Letním amfiteátru čeká
návštěvníky například skupina Parkán,
Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou

nebo Podnikový
orchestr ŠKODA
AUTO Mladá
Boleslav a také
zábavné hudební
pořady se soutěžemi
o ceny. Hodně
zábavy si mohou na
výstavišti užít
i nejmenší
návštěvníci
v Dětském koutku.

Návštěvníci na
výstavě 
uvidí i průřez
historií
K jubileu výstavy
kurátor Ivo Hajn
připravil výstavu 40
let výstavy Země
živitelka v pavilonu
F4. Expozice je rozdělena do několika
částí, od úplných začátků až po
současnost. Návštěvníci si budou moci
zakoupit např. publikaci o historii této
výstavy, zhlédnout projekci se
sestřihem záběrů ze starších ročníků
Země živitelky, archivní fotografie,
připraven bude slaměný zvěřinec
a vitríny s modely historické
zemědělské techniky. Dalším lákadlem
bude Výstava historické zemědělské
techniky pořádaná v pavilonu C1.
Návštěvníci si zde mohou

připomenout, jak dříve vypadala
a fungovala zemědělská technika.
K vidění bude mnoho exponátů, např.
stroje na přípravu půdy, pluhy,
kultivátory, válce, sekačky a kosy,
cepy, mlátičky, mlýnky, řezačky atd.

Plné vstupné na výstavu činí 130
korun, zlevněné vyjde na 70 korun.
Školní výpravy zaplatí 30 korun, rodiny 
280 korun. Na výstavu můžete vyrazit
od čtvrtka do pondělí  od 9 do 18
hodin, v úterý od 9 do 17 hodin.
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Zabýváme se velkoobchodním i maloobchodním prodejem 

elektroinstalačního materiálu a svítidel. Nabízíme veliký výběr designů 

zásuvek, LED žárovek, vánočního osvětlení, topných systému, úsporných 

žárovek, domovních vypínačů a dále kompletní materiál a služby pro Vaše 

elektroinstalace. Mezi naše dodavatele patří spolehlivé a kvalitní výrobky 

firem ABB, Eaton, Schneider Electric, Lovato, Modus, Kopos, DCK a další. 

Maloobchodní prodejna, 
velkoobchodní prodejna 
Pod Stromovkou 202 
Litvínovice 
370 01 České Budějovice 
tel.: +420 387 203 104 
E-mail: repam@repam.cz 
Po-Pá 7.00 – 17.00 
 
Provozovna Písek 
Nádražní 448 
397 01 Písek 
Tel.: +420 382 265 130 
Po-Pá: 7.00 – 17.00 
 
Provozovna Český Krumlov 
Areál Ambit 
U Poráků 512 
381 01 Český Krumlov 
Tel.: +420 724 574 218 
Po-Pá: 7.00 – 16.00 

MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD ELEKTROINSTALAČNÍM MATERIÁLEM 

elektro 

Jednoduše, kvalitně a férově, to je REPAM! 

Jsme velkoobchodní
a maloobchodní prodejna
elektroinstalačním
materiálem a svítidly. 

Nabízíme jak kvalitní výrobky, tak
kvalifikovaný personál. Díky tomu, že
působíme na trhu již přes 20 let, získali
jsme významné postavení a jsme
partnery řady elektromontážních
a stavebních firem.

Navštívit můžete nejen naši centrálu
v Českých Budějovicích, ale také
pobočky v Písku a Českém Krumlově.
V našich prodejnách si může ze
širokého sortimentu zboží vybrat
opravdu každý. Jsme zaměřeni na
prodej domovních vypínačů a zásuvek,
domácích telefonů, baterií, zářivek,
svítidel, LED žárovek, kabelů,
ventilátorů, reflektorů, svítilen, bojlerů,
jističů, stykačů, hromosvodů... Volíme
zboží dobré kvality za přijatelné ceny.

Poslední roky žijeme ve velmi uspěchané
a finančně náročné době. Mezi
zákazníky velice vyhledávanými

a oblíbenými produkty šetřícími energii
a finance jsou výrobky LED. Předností
těchto produktů je také dlouhá životnost.
Mezi novinkami v této sekci, které
nabízíme, jsou produkty společnosti
MCLED. K dispozici máme LED pásky,
LED reflektory a světelné LED zdroje.

LED pásky se těší veliké oblibě. Používají
se k nasvětlení kuchyňských linek, barů,
výkladních skříní a jako dekorativní
osvětlení. Pásky umožňují díky svým
vlastnostem nespočet různých aplikací.
Na výběr jsou pásky v mnoha barevných
provedeních, podle výkonu i odolné proti
vlhku. Lze u nás vybrat veškeré potřebné
příslušenství (ovladače, napájecí zdroje,
konektory...). Dále nabízíme LED
reflektory, které jsou vhodné pro osvětlení
reklamních ploch, zahrad, firemních štítů,
budov, parkovišť, sportovních areálů… 
Z naší nabídky nesmíme také opomenout
LED žárovky se závitem E14 a E27
a paticemi GU10, G5,3, G9, G4.

Veškeré informace o naší firmě, našich
produktech, dodavatelích a odkazy na
katalogy naleznete na webových
stránkách www.repam.cz.

Pokud máte zájem o koupi produktů
spojených s elektroinstalací, neváhejte
a navštivte naši prodejnu v Litvínovicích.
S výběrem produktů je vám připraven
pomoci zkušený a pravidelně školený
personál.

REPAM ELEKTRO s.r.o.
Jednoduše, kvalitně a férově, to je REPAM

inzerce
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Odbornou zdravotní péči
a pokojné dožití v domácím
prostředí mohou obyvatelé
Třeboňska zajistit svým
blízkým díky Domácímu
hospicu sv. Kleofáše, který
v těchto dnech zahajuje
provoz. Mobilní hospic nabízí
zdravotně sociální služby
rodinám, které se rozhodly
starat se o umírajícího člověka
doma. „Náš tým tvoří lékař,
zdravotní sestry, sociální
pracovnice, ošetřovatelky,
psycholog a duchovní.
Zajišťujeme péči jak
o pacienta, tak o celou
rodinu,“ informovala Petra Brychtová,
předsedkyně Občanského sdružení pro
podporu mobilního hospice na
Třeboňsku. Služeb mohou využívat
obyvatelé Třeboně a přilehlého okolí.
„Momentálně jsme schopni obsloužit
oblast do 25 km v okolí Třeboně. Vždy

záleží na individuální domluvě
a možnostech mobilního týmu,“ uvedla
Brychtová. Mobilní hospic vznikl
z iniciativy Občanské sdružení pro
podporu mobilního hospice na
Třeboňsku a za významné podpory
města Třeboň. 

Zhruba 280 tisíc korun investuje letos
obec Tálín na Písecku do modernizace
svého jediného kulturního zařízení,
Tálínské hospody spojené s kulturním
sálem. 200 tisíc korun přidala na projekt
Jaderná elektrárna Temelín. Investice,
která by ve velkých městech proběhla
zcela bez povšimnutí, je pro Tálín, obec

s necelými dvěma stovkami obyvatel
a ročním rozpočtem 1,9 milionu korun,
zcela zásadní. „Je to naše jediné zázemí,
které máme k dispozici pro pořádání
všech našich společenských,
sportovních či kulturních akcí, a není jich
málo,“ uvedla starostka Tálína Jana
Študentová.

Svůj „kulturní dům“ opravují Tálinští už
téměř čtyři roky. Letos dojde průběžně
k opravě elektroinstalací, osvětlení,
sociálního zařízení a části výbavy
společenského sálu. Na řadu by měla
přijít i oprava pódia v sále. Práce
postupují dle možností obce i v souladu
s akcemi, které obec pořádá. Jiné
prostory nemá k dispozici. Obec přitom
žije velmi aktivně. V roce 2010 například
získala v soutěži Vesnice roku „Modrou
stuhu“ za společenský život v obci, což
lze vzhledem k velikosti obce považovat
za velice významné ocenění. Loni Tálín
získal „Bílou stuhu“ za práci s mládeží
a „Cenu hejtmana Jihočeského kraje“
Jiřího Zimoly v kategorii „Zelená obec“
za provedené komplexní úpravy tálínské
návsi.

Tálín modernizuje své

kulturní zázemí

Mezinárodní festival moderní magie
Kouzelný koktejl se bude ve dnech 
13. a 14. září konat v Městském domě
kultury Sokolovna v Týně nad Vltavou.
Kouzelnický festival zde má velkou
tradici, jedná se totiž již o 18. ročník
festivalu a zároveň 2. ročník Memoriálu
Toniho Maška, dlouholetého
organizátora kouzelnických přehlídek. 
Návštěvníci se mohou těšit na desítky
kouzelnických vystoupení. Festival je
rozdělen do tří soutěžních bloků, ve
kterých představí své umění kouzelníci
z České republiky, Německa,
Rakouska, Maďarska, Slovinska,
Anglie a Bangladéše. Pro diváky je
dále připraveno zábavné odpoledne
na náměstí a závěrečný slavnostní
galavečer s vyhlášením výsledků.
Celou akcí bude provázet
profesionální kouzelník Tom Gryf.
Lístky na jednotlivá přestavení
a závěrečný galavečer jsou již
v prodeji v pokladně MDK Sokolovna
v Týně nad Vltavou.

KOUZLA
a magie
v Týně nad Vltavou

Zprávy z regionu

Obyvatelé Třeboňska
mohou využívat služeb
domácí hospicové péče
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Blíží se nový školní rok
a mnozí rodiče už
nedočkavě listují nabídkou
zájmových kroužků, neboť
začátek září je obecně
považován za nejvhodnější
čas k výběru zájmových
kroužků. Rozumný počet
koníčků vyplní dětem volný
čas a zároveň rozvíjí jejich
znalosti, schopnosti
a dovednosti. Volnočasové
aktivity dávají možnost uspět
i těm, kteří například ve
škole příliš nevynikají,
a slouží také k navázání
nových kontaktů. 

Nabídka sportů, cizích jazyků a dalších
aktivit podporujících nadání dětí je
v krajském městě široká. Důležité je ale
zvážit, jestli dítě bude všechny
naplánované aktivity dělat s radostí
a zda alespoň jeden den po škole
nechce jen tak odpočívat. Optimální je,
aby děti ve volném čase měly
naplánované podle náročnosti jeden až
dva, maximálně tři zájmové obory.
Například aby se věnovaly nějakému
sportu a zároveň navštěvovaly jeden
technický nebo estetický kroužek.

Výběr vhodného kroužku
Nabídka kroužků je v současné době
široká. Pro rodiče je ale někdy velmi
obtížné rozhodnout, které zájmové
činnosti by se dítě mělo věnovat. Mladší
děti často nemají vyhraněné zájmy, a tak
záleží především na rodičích, kterou
aktivitu pro svou ratolest vyberou. Záleží
i na povaze potomka. Některé děti by
nejraději absolvovaly všechny nabízené
kroužky, jiné chtějí chodit hlavně do
těch, které navštěvují i jejich kamarádi,
a některé nechtějí chodit nikam. Rodiče
by určitě se svým dítětem měli probrat
jeho přání. Poté ale sami musí
rozhodnout, a to hlavně u menších dětí.

Kolik kroužků má dítě mít
V pondělí plavání, v úterý keramika, ve
středu tenis a v pátek hokej. To, co
vypadá jako kalendář několikačlenné
rodiny, může být v posledních letech také
týdenní rozvrh některých prvňáků.
Odborníci ale před velkým množstvím
zájmových činností a kroužků varují.
Rodiče by děti rozhodně neměli
přetěžovat, to platí především u mladších
dětí. Všeobecně se doporučují maximálně
tři kroužky za týden. Samozřejmě ale
záleží na dítěti, kolik činností zvládne, aniž
by tím „trpělo“. Rodiče znají své dítě
nejlépe a nakonec právě oni rozhodnou,
jak bude jejich potomek trávit volný čas.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
– méně je někdy více



Aktivity ve škole jsou výhodné
Ideální možností je, pokud pořádá
kroužky přímo škola, do které dítě
chodí, nebo specializované agentury či
oddíly. Výhodu veškerých kroužků
nabízených školou je snadná
dostupnost, vedoucí si dítě pouze
vyzvednou z družiny a pak ho tam
případně zase vrátí. Nemusíte tím
pádem složitě řešit jeho přesun
a případně platit hlídání. Školák je navíc
ve společnosti svých kamarádů.

Pohyb je důležitý
Pokud rodiče dítě přihlásí na nějaký
sportovní kroužek, rozhodně tím podpoří
jeho zdravý tělesný rozvoj. Sport je
navíc lepší prevencí nadváhy než

omezování v jídle. Dítě, které si oblíbí
nějaký sport, tráví i výrazně méně času
u počítače nebo televize. Obliba
pohybových kroužků se mění. Jsou znát
módní vlny. V posledních letech je čím
dál víc populárnější hip hop, moderní
tanec, florbal či bojové sporty.

Ceny kroužků
Ceny kroužků jsou závislé na tom, kdo
kroužek pořádá a o jakou zájmovou
činnost se jedná. Kroužky pořádané
školou a domy dětí a mládeže bývají
většinou levnější než kroužky pořádané
agenturami. Záleží také na nabízené
činnosti – mezi dražší patří většinou
jazyková výuka nebo některé druhy
sportů, např. hokej, golf či tenis. 
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Podle čeho 
vybírat kroužek?

Povaha a záliby dítěte: 
Bude se do kroužku těšit,
nestane se jen nepříjemnou
povinností?

Vzdálenost: 
Bude vždy někdo schopný dítě
odvést, počkat na něho a přivést
ho domů?

Finance: 
Některé kroužky mohou stát
i několik tisíc za jedno pololetí.

Nutná výbava: 
Některé aktivity, zvlášť 
sportovní, vyžadují ne zrovna
levné vybavení.

Věk a vyspělost dítěte: 
Je dítě na zvolený kroužek dost
zralé, zvládne tréninky
i několikrát v týdnu?

Perspektiva: 
Lze předpokládat, že dítě
u zvolené aktivity vydrží 
a poté, co koupíte za několik
tisíc speciální vybavení, ho
nepřestane kroužek 
bavit?

Tipy na zájmové kroužky
v Českých Budějovicích

Široký výběr: jogurtů, zákysů, sýrů,  

tavených sýrů, plátkových sýrů, bločků,  

mléka, tvarohů... za vynikající ceny

KVALITNÍ NEZNAMENÁ DRAHÉ

ŠŠi oookýký vývýýbběěr: jjooguguurirr
ů lálátáttkokoŠŠi ký výýběrr: jjoogguur
ů
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oovvýcýcch sýsýrýrrů,ů, bbloločočkčkůků,ů, r , z ů,ů, ů,rt yzáů, tůrtůrt ys sý ů,rttů záákykykyzátůrt ů,ysůsů růýsýákyzá růýrsýsů,  

 
tatavavveenýnýýcch sýsýýrůů, plplálátáttko

mmlléékkaa, tvtvva ooohůhůů..... z
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arrrar .. ..ů.hů.ohůovartvatvkalémlém
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AKCE
září - říjen
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 Dům dětí a mládeže 
České Budějovice 

 ZUŠ Piaristické náměstí 
 ZUŠ B. Jeremiáše 
 Hudební Škola Yamaha 
 Druhá soukromá základní

umělecká škola, s.r.o. 
 Bruslařský klub 

České Budějovice 
 Sportovní klub Pedagog 
 Sportovní klub Vodní slalom
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BOLLYWOOD 
– tanec, jenž inspiruje
celý svět



Pokud si chcete udržet mysl
i tělo zdravé a odpočinuté,
můžete od září zajít na kurzy
Bollywoodského tance.
Kurzy povede v tanečním
centru Kredance Indka
Sheela Gowda. 

Exotická lektorka na jih Čech

přicestovala se svým manželem, který

pracuje na Jihočeské univerzitě. „Hned

jak jsem přijela, zdála se mi Česká

republika jako jedna z nejkrásnějších

zemí, kterou jsem dosud navštívila.

České Budějovice považuji za malé

město, které je centrem umění, hudby

a kultury, a navíc jsou tu všude velmi milí

a obětaví lidé. A to i přesto, že jazyková

bariéra se mi na začátku zdála jako

problém,“ říká.

V čem vidíte rozdíl mezi
evropskou kulturou a zvyky Vaší
země?
Zásadní kulturní rozdíly mezi Indií

a Evropou, konkrétně Českou

republikou, jsou hlavně ve zvyklostech,

tradicích a způsobu života. Hlavní rozdíl,

který jsem vypozorovala, je

v rovnoprávnosti pohlaví. V Indii jsou

muži stále považováni za nadřazené

ženám, zatímco v Evropě jsou ženy

mužům rovnoprávné ve všech směrech.

Další rozdíl je ve stravovacích návycích.

V Indii jíme hodně kořeněná jídla

s velkým množstvím chutí a obvykle

vegetariánské, zatímco u Evropanů je

základem jídla maso s jemným nebo

žádným kořením a žádnou chutí. Třetí

rozdíl je v rodinném bydlení. V Indii

většina lidí žije ve velkých rodinách

s rodiči a dětmi dohromady pod jednou

střechou. Čtvrtý rozdíl je náboženství,

dělení do kast a pořádání oslav. V Indii

máme mnoho náboženství s tím, že

většina Indů následuje hinduismus

a navštěvuje chrámy a modlí se k Bohu

každý den. Společnost žije

v hierarchickém kastovním systému, kde

lidé z nižší kasty musí respektovat ty

z vyšších kast. Máme pořád co slavit,

podle kast a náboženského vyznání,

jako například Diwali, Yugadi, Holi,

Bakrid, abych jich pár uvedla. V Evropě

je hlavní náboženství křesťanství, není

zde žádný kastovní systém a jen málo

oslav jako Vánoce, Velikonoce

a podobně. Pátým největším rozdílem

jsou svatby. Indové preferují předem

dohodnuté sňatky svými rodiči a konané

ve velkolepém a okázalém stylu, kterých

se účastní tisíce hostů. Oproti tomu

tradiční evropské svatby se konají

z lásky a bývají uspořádány velmi

skromně. Stav, kdy spolu neoddaní

partneři bydlí, je v Evropě normální, ale

v Indii striktně odmítán.

V Budějovicích budete vyučovat
tanec. Jak dlouho se mu 
již věnujete a proč jste zvolila
právě tento druh umění?
Tančím od svých školních let. Tanec je

mou vášní a dokázala bych tančit snad

pořád. Hlavně se zajímám o Bollywood

dance. Již čtyři roky jsem jej učila v Indii,

pak v Irsku a teď jej budu učit i v České

republice. Vybrala jsem si tanec jako

jednu ze svých profesí, protože je to

skvělé umění, při kterém zrelaxuje tělo

i mysl; pomocí tance můžeme vyjádřit

naše pocity a štěstí. Zajímají mě i jiné

tance, jako třeba Bharatha Natyam

a salsa. Baví mě se v nich dál vzdělávat.

Co v Indii znamená 
a vyjadřuje tanec? 
Indie je země umění a kultury.

Bollywoodské filmy jsou známé po

celém světě. Hlavní součástí indických

filmů je jiný styl Bollywoodského tance

společně s dalšími populárními

tradičními tanci jako Bharatha Natyam,

Kuchipudi a Kathak. Tanec má v Indii

velmi dlouhou tradici a lidé všech

věkových kategorií se učí tančit a mají

tanec jako profesi nebo hobby.

Má tanec v Indii dlouhou tradici? 
Je dnes populární?
Ano, Bollywoodský tanec je neobyčejně

populární nejenom v Indii, ale

i v západních zemích díky své

rozmanitosti, stylu a vyjádření a lidé

každého věku se jej rádi učí

a zdokonalují se v něm.

Věnujete se 
Bollywoodskému tanci,
co si pod tímto názvem 
mají lidé představit? 
Bollywoodský tanec je v podstatě

indický filmový tanec, který se točí okolo

muziky z hindských filmů, je totiž

určován spíše muzikou než samotným

tanečním stylem. Je to druh tance, který

čerpá inspiraci z mnoha jiných stylů, jako

je například Bhangra, lidový tanec, 

hip hop, jazz dance, moderna a další.

Bollywoodský tanec je hlavně o pohybu

těla, muzice a indických tradičních

a moderních kostýmech. Je to zábavná,

příjemná a nejlepší cesta, jak si udržet

tělo i mysl zdravé a odpočinuté.

Pro koho je tento typ tance
vhodný? Potřebují zájemci 
nějakou průpravu?
Bollywoodský tanec je vhodný pro

všechny lidi všech věkových skupin, kteří

se chtějí učit a jsou odhodlaní. Může se

s ním začít bez jakýchkoli předchozích

zkušeností. I když pokud člověk už

trochu zná indickou muziku nebo filmy,

pak pro něj bude učení snazší a rychlejší,

ale není to nutné.
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Sheela Gowda bude učit
Bollywoodský tanec 
pro začátečníky v tanečním prostoru

Kredance od září 2013. 

Každé úterý od 17.15 do 18.15 hod.

Každý čtvrtek od 18.15 do 19.15 hod.

V úterý je navíc možné hlídání 

dětí za 20 Kč/hod.

Lekce si lze nezávazně vyzkoušet 

10. a 12. září ve výše uvedených

časech. Cena lekce je 50 Kč.

Rodilá Indka Sheela vás naučí
moderního indický tanec zvaný
Bollywood. Prastarý indický tanec
Kathak obohacený o moderní
taneční styly vás pohltí svým
optimismem i svůdností. Indické
filmy jsou plné tance, který vypráví
příběh – proto když tančíte
Bollywood, prožíváte plno emocí 
– radost, svádění, oslavu, smutek.
Choreografie se vyznačují
nápaditostí, energetickým nábojem
a pikantností, stejně jako indická
kuchyně. 

Tanec je těžké stylově někam
zařadit, protože se inspiruje všemi
tanci světa. Je to proto nejen
fantastický trénink, ale také veliká
radost. A naučí vás nejen

univerzální pohyby, ale také gesta
rukou a jak používat svůj pohled.
Sheela Gowda o kurzu říká: ,,Učím
Bollywoodský tanec, který je
jedním z nejpřitažlivějších tanců
světa. Choreografie, které učím,
jsou směsí tradičních a klasických
tanců, které ovlivnil jazz, hip hop
a moderní tanec. Načasování,
rytmus, energie i přesné expresivní
pohyby jsou důležitými prvky
Bollywoodského tance. Je to
zábava a skvělý způsob, jak se
udržet fit!“

CO NA SEBE: Pohodlné oblečení,
které nebrání pohybu – tričko nebo
tílko, volnější kalhoty nebo sukni.
Tancuje se naboso, v ponožkách
nebo v baletních piškotech.

Bollywood dance
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Zeleninový, kuskusový či těstovinový
salát, grilovaný losos s citronovou
omáčkou, grilovaná kuřecí stehýnka,
masové i sýrové roládky… To je jen
zlomek nabídky, kterou disponuje
cateringová služba CITYgastro –
CITYcatering. Na vaší oslavě tak mohou
na stolech být špízky, medailonky,
roastbeef, uzeninové a sýrové variace
nebo tatarák z lososa i hovězího masa,
pomazánky nebo dezerty vlastní výroby.

CITY catering zajistí také nealkoholické
i alkoholické nápoje včetně výběru vín
od Harmonia vini. „Samozřejmostí je
profesionální přístup našeho týmu
a vysoká kvalita dodaných služeb, která
je pro nás hlavní prioritou. Při přípravě
občerstvení používáme výhradně
čerstvé suroviny vysoké kvality,“ říká
manažerka Jana Kroupová.
CITYcatering nabízí kompletní zajištění
akce „na klíč“ (včetně dopravy, obsluhy,

inventáře) po celé republice,
vlastní výrobu včetně
cukrářských výrobků a dortů,
poradenství na základě
osobního setkání, profesionální
přístup, možnost pronájmu
vlastních prostor, prezentační
techniku, květinovou výzdobu,
zajištění živé i reprodukované
hudby nebo karaoke,
fotoslužby a další. Kontakt je
možný pomocí on-line
formuláře na webových
stránkách www.citygastro.cz.

www.npu.cz
www.hradozameckanoc.cz

hrad Rožmberk
31. srpna 2013

Hradozámecká

NOC

O����������������
pro děti a rodiče

Od 13:30 hod. 
hradní nádvoří a předhradí

• divadlo, kejklíř
• skupina historického šermu Vítkovci
• hudební soubor CANTUS FIRMUS

Hradozámecká noc
na hradě ROŽMBERK

Program Hradozámecké
noci doprovodí

• ukázky francouzské poezie

• pestrá hudební produkce

• noční prohlídky hradu
v doprovodu historických postav

• návštěvnická soutěž o "víkend na hradě"

• večer moderuje Luboš Voráček (Rockradio)

Večer s Chantal Poullain
v atmosféře Roku francouzské kultury

Od 19 hodin — hradní nádvoří

• francouzský chanson

• Saša Rašilov – scénické čtení
   francouzské poezie

• árie z francouzských oper
   a operet – zpívá Eva Štruplová,
   sólistka opery Jihočeského divadla

    v Českých Budějovicích

• prezentace z období
   napoleonských válek

• módní přehlídka historických
   vojenských uniforem

• baterie bubeníků 18. regimentu
   francouzské císařské armády

• performance s létajícími prapory
   soubor MONADRIA POLYGAMICA

hlavní partner mediální partneři

Noční prohlídky, divadelní představení,
happeningy, koncerty a mnoho dalších
kulturních akcí se uskuteční při
Hradozámecké noci 31. srpna na
jihočeských památkách. Letošním
nejvýznamnějším objektem je v souvislosti
s probíhajícím Rokem francouzské kultury
hrad Rožmberk. 

Program zde začne již v odpoledních
hodinách, hlavní část odstartuje 
v 19 hodin. Vzácnými hosty večera budou
Chantal Poullain, Saša Rašilov a mnozí
další. Dalším lákadlem pro návštěvníky je
výstava květinových aranžmá, která budou
umístěna v historických interiérech
Rožmberku. 

Expozice bude stejně jako v předchozích
letech součástí prohlídkové trasy hradu
a pro veřejnost bude přístupná od středy
28. srpna až do neděle 1. září. 

Rožmberk
je vlajkovou lodí
Hradozámecké noci

Šest koncertů vážné hudby nabízí
letošní Hudební slavnosti Emy
Destinnové. Již 24. ročník festivalu
potrvá od 30. srpna do 10. září
a nabízí pestrou škálu skladeb, které
provedou jak čeští, tak i zahraniční
špičkoví umělci. První koncert se
koná tento pátek v Borovanech. Na
místním zámku v 19.30 zahraje
Filharmonické dechové trio. O den
později ve stejný čas zazní
v píseckém děkanském kostele
varhany. Ve středu 4. září se
slavnosti přesunou do Českých
Budějovic. V Koncertní síni Otakara
Jeremiáše se v 19.30 koná Komorní
koncert. V sobotu 7. září můžete
vyrazit do DK Metropol. Od 19 hodin
zde začíná Operní galakoncert
k poctě Emy Destinnové.  Slavnosti
zakončí Requiem Giuseppa Verdiho
v 19 hodin v českobudějovickém
kostele sv. Jana Nepomuckého.

CITYCATERING 
vám pomůže s oslavou

NEBO VEČÍRKEM

Budějovice 
hostí 24. ročník 

Hudebních
SLAVNOSTÍ
Emy Destinnové
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inzerce

Zábavu a tanec v jednom
nabízí taneční škola
Budside, která sídlí
v prostoru Besedy
v Českých Budějovicích.

Mladá taneční škola se
specializuje na break
dance, dance a girls dance,
pořádá také taneční tábory,
její členové vystupují na
kulturních akcích
a zúčastnili se například
talentové soutěže
ČeskoSlovensko má talent. 

Nábory na nové lekce se
budou konat v průběhu
měsíce září.

Taneční skupina

BUDSIDE
nabírá nové

členy

Unikátní výstava Můj nový život, která
zachycuje život dětí s onkologickým
onemocněním, přichází do Českých
Budějovic. Až do 16. září můžete dílo
Kamily Berndorffové zhlédnout v Galerii
Nahoře. 

Cílem výstavy je odtabuizovat
problematiku dětské onkologie ve
společnosti, informovat veřejnost
o výrazném zlepšení léčebných výsledků
a upozornit na nutnost včasné návštěvy
lékaře v případě příznaků, které mohou
znamenat onkologické onemocnění.
Součástí expozice je celkem 56
velkoformátových fotografií rozdělených
do pěti tematických cyklů: modeling,
malovací den, doma s rodinou, sny
a záliby, tábor. „Chtěli jsme na
fotografiích zachytit děti jinak, než jak je
doposud vnímala společnost, která má
o jejich životě s nemocí mnohdy
zkreslené představy. Prostředí kliniky je
samozřejmě neodmyslitelnou součástí
jejich příběhu, nicméně nemocné děti
pokračují v životě se svou rodinou

v prostředí domova, mají své koníčky,
záliby a sny, představy o budoucnosti
a velké plány. Smyslem fotografií je
zachytit všechny tyto okamžiky,“ říká
autorka. Putovní výstava přichází do
Českých Budějovic po více než roční
cestě po Česku. Svou premiéru měla
v Praze na Staroměstské radnici v dubnu
2012, poté zavítala do Brna, Ostravy,
Olomouce, Písku a Karlových Varů.
„Během více než jednoho roku, který
uplynul od prvního představení výstavy
veřejnosti, jsme se setkali s mnoha velmi
pozitivními ohlasy lidí. Naším cílem je
představit široké veřejnosti mladé
onkologické pacienty jako děti
odhodlané, statečné a plné síly postavit
se nepřízni osudu. Děti, které si zaslouží
náš obdiv a úctu, jelikož právě z jejich
statečnosti by si mohli vzít příklad
i mnozí dospělí,“ říká MUDr. Lucie
Cingrošová, dětská onkoložka a autorka
projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT. „Naší
snahou je zároveň uchopit problematiku
dětské onkologie netradiční formou
a pozitivním pohledem, který reflektuje

současný stav medicíny a velkou
úspěšnost onkologické léčby u dětí
a dorostu,“ dodává Lucie Cingrošová.

Nadace „Národ dětem“ 
a Fakultní nemocnice Motol

 si Vás dovolují pozvat na 

Na vernisáži vystoupí folk-rocková kapela  
„Jakseslezem“

VÝSTAVA JE V GALERII NAHOŘE K VIDĚNÍ 
v termínu od 16. 8 do 16. 9. 2013

vernisáž putovní 

fotografické výstavy

 MŮJ NOVÝ ŽIVOT 
Kamily Berndorffové,

tentokrát do 
města

České
Budějovice!

Vernisáž se koná 29. 8. 2013 
V GALERII NAHOŘE, od 17 hod.

Senovážné náměstí 2, České Budějovice

Výstava MŮJ NOVÝ ŽIVOT je součástí 
stejnojmenného charitativního projektu na pomoc 

dětem léčeným pro zhoubné nádorové onemocnění.

Můj nový život
se představuje v Budějovicích
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Ligový ročník 2012/13
skončil pro fotbalový tým
SK Dynamo České
Budějovice špatně. 
Jihočeši byli v tabulce až na
předposlední 15. příčce
a sestoupili do Fotbalové
národní ligy. Během léta
došlo v klubu k mnoha
změnám a cílem je okamžitý
návrat do nejvyšší soutěže.

Ještě před začátkem přípravy i v jejím
průběhu došlo ke změnám v kádru
i v realizačním týmu. „Podařilo se nám
prodloužit smlouvy s Lengyelem,
Benátem, Němcem a mladými talenty,
jako jsou Linhart, Wermke nebo Funda.
Zcela novými hráči v klubu jsou Richard
Kalod, Rastislav Chmelo a Aziz
Ibragimov. Z hostování z druhé ligy se
vrátili Rakovan, Dobal a Hovorka,“

vypočítával nové hráče v klubu sportovní
manažer Dynama Martin Vozábal. Ke
změně došlo také na trenérském postu.
Hlavním koučem je Pavel Hoftych,
asistenty mu dělají Pavel Malura a Pavol
Švantner.

Cílem je postup 
Trenér Dynama Pavel Hoftych věří tomu,
že je jeho tým na druhou ligu dobře
přichystaný. „Změnilo se tady hodně
věcí. V Budějovicích jsou podmínky na
perfektní úrovni. Věřím, že tým je
poskládaný dobře a mohli bychom
z toho do budoucna těžit,“ řekl trenér,
který se s týmem nezřekl role favorita.
„Druhá liga je plná vlčáků. Ke
kandidátům na postup patří Zlín, Hradec,
Karviná, Sokolov nebo Ústí nad Labem.
Samozřejmě i Táborsko. My ale chceme
jít za svým cílem, kterým je postup.“
Stejně jako v loňské sezoně hrají
Jihočeši své domácí zápasy v pátek od
18 hodin. „Zvažovali jsme veškeré
možnosti a nakonec u nás převážila

sportovní stránka. Jak pro vedení klubu,
tak především pro trenéra Hoftycha je
velmi důležité maximální herní vytížení
hráčů. A v případě pátku jako hracího
dne budou moci nastoupit za naši farmu
hráči, kteří neodehráli zápas za A-tým.
Všichni hráči tak budou mít pravidelné
herní zatížení, což je pro každého trenéra
vždy důležité,“ vysvětlil sportovní
manažer Martin Vozábal.

Fotbal musí bavit
Trenér Pavel Hoftych si na svou
budějovickou štaci přivedl asistenta
Pavla Maluru, se kterým se sešel krátce
již v minulosti. „Chvilku jsme spolu vedli
mužstvo, ale já jsem pak šel trénovat do
Zlína a rozešli jsme se. Tím, že jsme
každý úplně jiný typ, tak by nám to
mohlo klapat,“ vysvětluje nový jihočeský
lodivod. Na Střelecký ostrov
šestačtyřicetiletý Hoftych nešel do
neznámého prostředí. „S Pavolem
Švantnerem se znám z působení
v Bohemians. Ve dvou bychom to asi
zvládli, ale ve finále by na to doplatili
hráči, jelikož ta péče by nebyla taková.
Domluvil jsem se s Pavlem Malurou,
vysvětlil jsem to jako přání moje i vedení
a dohodli jsme se. Pavla beru jako
velkého odborníka na mládež. A navíc
stejně jako mně i jemu trénování
chybělo. Bereme to jako zajímavou
štaci,“ potvrzuje Hoftych, jenž na jihu
Čech podepsal dvouletou smlouvu s tím,
že nevylučuje další pokračování. „Nikdy
nejdu někam pouze trénovat. Vždy to
chci spojit i s životem na daném místě.
Znám se s Emilem Kristkem, můj otec se
narodil v Borovanech, takže nějaké
vazby tu mám. Fotbal musí bavit, to je
základ,“ zdůrazňuje.

Záležet bude na stabilitě formy
V průběhu letní přípravy měl dostatek
času na to, aby svůj nový tým poznal
a aby ho připravil na nový ročník
Fotbalové národní ligy. „Každý nás bude
brát jako favorita, bude se chtít proti
nám vytáhnout a body se budou
získávat dost těžko. Bude záležet hodně
na začátku a stabilitě formy. Hráčům
jsem celé léto vtloukal do hlavy, že
druhá liga není jen o fotbalových
kvalitách. Fotbalově jsme na tom dobře,
ale v zápasech se musíme prezentovat
také velkým nasazením a bojovností.
Jen tak můžeme uspět,“ říká
budějovický trenér.

FOTBALISTÉ DYNAMA
chtějí po sestupu bojovat
o návrat mezi ligovou elitu
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Celkem s dvanácti hráči vstoupí tým
volejbalistů budějovického Jihostroje do
nového ročníku Uniqa extraligy. Před
sezonou došlo v mužstvu k několika
změnám. „Po vzájemné dohodě jsme se
rozloučili s Peterem Pláteníkem
a Jakubem Novotným, smlouva skončila
Andy Rojasovi a na roční hostování do
Příbrami odešel David Juračka,“ uvedl
manažer volejbalového klubu Stanislav
Pochop. Novou tváří na palubovce bude
zkušený slovenský reprezentant Robert
Hupka, který bude hrát na postu libera,
z Brna přichází na jih Čech na dvouleté
hostování smečař Jan Kuliha a do 
A-mužstva byl začleněn také juniorský
odchovanec Martin Pleva.

Rozpočet klubu zůstává stejně jako
v loňské sezoně přibližně 13 milionů
korun. „Tato suma není rozpočtem
pouze A-mužstva, ale celého VK České
Budějovice. Pod něj spadají v chlapecké
složce týmy od žáčků až po juniory,
a dále pak kadetky, juniorky a ženy, které
hrají pod názvem Madeta České
Budějovice,“ vysvětlil Pochop. Hlavním
cílem v nové sezoně je úspěch v české
extralize i v Lize mistrů. „Chceme
zabojovat alespoň o třetí místo
v základní skupině, které znamená
postup do Poháru CEV. Co se týká
domácí extraligy, cíle jsou proto
nejvyšší. Nedokážu říct, zda bude druhé

místo neúspěch, ale rádi bychom se
dostali do finále,“ řekl Stanislav Pochop.
Extraliga letos startuje v neobvykle
pozdním termínu, na první zápas si
fanoušci počkají až do soboty 19. října.
Nyní se tým připravuje v Českých
Budějovicích. „Využijeme Sportovní halu
a její okolí, velká část tréninku proběhne
v posilovně u pana Pouzara, a navíc
budeme chodit i plavat,“ upřesnil

tréninkový plán Jan Svoboda.
„Přípravné zápasy nás čekají spíš až
v druhé polovině září a těsně před
začátkem sezony,“ dodal Svoboda.
Pokud chcete volejbalisty vidět dříve,
můžete vyrazit 31. srpna na IGY Beach
Cup, který se koná doma v Českých
Budějovicích, kdy na parkovišti vedle
křižovatky Pražské a Pekárenské
vznikne beachvolejbalové hřiště. 

Hokeji v krajském městě se blýská na lepší
časy. K výraznému posunu došlo v polovině
srpna, kdy výkonný výbor Českého svazu
ledního hokeje schválil žádost o přijetí klubu
HC Motor České Budějovice za člena. Sto
procent jeho akcií již nyní oficiálně vlastní
společnost CB Hokej 2013. Po bouřlivém létě
se tak situace uklidňuje a hokejisté nového
jihočeského týmu se připravují na sezonu.
Společnost HC Mountfield také městu

potvrdila odstoupení od smlouvy o pronájmu
Budvar arény, kam nyní míří nově vzniklý klub.
To podmiňoval HC Mountfield právě tím, že
společnost CB Hokej 2013 v čele s Radkem
Bělohlavem odkoupí licenci na první ligu od
HC Motor. Ten ji získal od klubu Královských
lvů Hradec Králové, který se spojil
s Mountfieldem. „HC Mountfield potvrdil
městu odstoupení od smlouvy o pronájmu
Budvar arény. Sportovní zařízení, příspěvková
organizace města České Budějovice, se totiž
dohodlo s HC Mountfield na odkupu
vybavení, které si pořídil do Budvar arény.
Zároveň CB hokej 2013 Radka Bělohlava
podepsal smlouvu o převzetí Caskova HC
Motor, a to i s prvoligovou licencí,“ uvedl
náměstek primátora Miroslav Joch. Klub se
tak nyní chystá na start v první lize a hokejisté
již od minulého týdne trénují v Budvar aréně.  

Kádr volejbalového Jihostroje
už má definitivní podobu

inzerce

České Budějovice míří do první ligy,

jsou ve svazu a mají halu
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Hned dva lidské životy zachránili na
začátku srpna policisté z Českých
Budějovic. V prvním případě se jednalo
o muže, který zavolal na linku 158
operačního střediska policie České
Budějovice. Neznámý muž policistovi
uvedl, že svůj život nezvládá a že si
něco udělá. Operační důstojník Jan
Pfleger zareagoval okamžitě. Hovořil
s mužem o jeho problémech, zjistil, jak
se jmenuje a že je někde u obchodního
centra Mercury. Během rozhovoru
s mužem Jan Pfleger vyslal do

označeného prostoru hlídky. Policisté
muže naštěstí znali, a našli jej tak téměř
hned u nádraží. Zabránili muži skočit
do silnice a předali jej přivolaným
lékařům.

Ve stejný den policisté zachránili další
lidský život. Na operační středisko
zavolal muž, který se obával o život své
přítelkyně. Policisté z Obvodního
oddělení Suché Vrbné vyjeli na adresu,
kde by se dívka mohla zdržovat. Ačkoli
se dům zdál opuštěný, vnikli do

objektu. Policista Josef Šupler viděl
oknem na posteli bezvládné ženské
tělo a vedle něho několik krabiček léků.
Policisté přivolali záchrannou službu.
Paničku však v jejím bezvědomí střežili
dva agresivně se chovající psi. Žena na
volání nereagovala, a tak policista
Josef Šupler jištěný kolegou odlákal
pozornost psů a vnikl do domku. Žena
nereagovala, a tak ji do své péče ihned
převzali lékaři, kteří konstatovali silnou
intoxikaci léky. Ženu převezli do
nemocnice. 

Více než 2,2 promile alkoholu v dechu
měl třicetiletý muž z Českobudějovicka,
který v polovině července u obce
Pelejovice nezvládl řízení
a s motocyklem skončil v příkopu. 
Za jízdu pod vlivem alkoholu, v rámci
zkráceného přípravného řízení, si
v těchto dnech riskující řidič vyslechl
podezření z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Vzhledem k tomu, že
pod vlivem alkoholu způsobil dopravní
nehodu, může být v případě prokázání
viny potrestán až 2 roky vězení.

O velkém štěstí může hovořit řidič vozu
BMW, který z hrozivě vyhlížející dopravní
nehody vyvázl pouze s lehkým zraněním.
23letý muž jel po silnici II./141, ve směru
od obce Číčenice k obci Chvalešovice,
a při projíždění levotočivé zatáčky
pravděpodobně nepřizpůsobil
rychlost vozidla, dostal smyk a přejel do
protisměru, následně vyjel mimo
komunikaci, kde narazil do vzrostlého
stromu. Dechová zkouška u řidiče byla
negativní. Škoda na vozidle byla
odhadnuta na nejméně 80 tisíc korun.
Přesnou příčinu a míru zavinění policisté
nyní prověřují.

Namol opilý muž
jel na motocyklu

HROZIVÁ NEHODA
měla dobrý konec

Budějovičtí policisté
měli rušný víkend

Krádeže
v rodinných
DOMECH
Víkendové krádeže zahradního
a dílenského nářadí šetří policisté
Územního odboru České
Budějovice. Boršovští policisté
vyšetřují větší krádež věcí z garáže
u rodinného domu. Dosud neznámý
pachatel během uplynulého týdne,
vnikl do garáže, kde odcizil jízdní
kolo, zahradní a dílenské nářadí.
Majitel si způsobenou škodu
vyčíslil na více jak 83 tisíc korun.
Také policisté v Lišově prověřují
trestní oznámení o vloupání do
zahradní kolny, kde pachatel
odcizil jízdní kola, svařovací
soupravu a elektrické pily. Škoda
byla stanovena na bezmála 38 tisíc
korun.
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www.teka.com

JEDNIČKA V OBLASTI VESTAVNÝCH KUCHYNÍ

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

TEKA CENTRUM
Rudolfovská třída 223/75, České Budějovice

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

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

inzerce

Již žádné drahé, agresivní
či chemické výrobky.
Jednoduché, účinné,
pohodlné, levné a hlavně
ekologické řešení!

Úplně nové trouby značky Teka
s technologií Hydroclean. 
Teka opět určuje budoucnost s novou
sérií trub s funkcí Hydroclean. Jedná se
o ekologické čistění vodou za pouhých
24 minut. 

Jednoduchost, pohodlí, komfort,
respekt a úcta k přírodě. 
To vše se spojuje v nové funkci
Hydroclean. Velmi pokročilá technologie
od značky Teka vás mile překvapí.
Důmyslně vymyšlený ekologicky
nezávadný povrch pokrývající celý
prostor naší trouby a všechny plechy
umožňuje nejjednodušší odstranění
všech nečistot, mastnoty a připálenin
vytvořených při pečení či grilování. 

Naše vysoce kvalitní a velmi bezpečné
trouby s dlouhou životností vám
zjednoduší život!

Inspirováno květy lotosu.
Jedinečná funkce Hydroclean byla
vymyšlena na základě poznatků naší
přírody. Důmyslný smaltový povrch je
inspirován květy lotosu, všeobecně
známého pro svoji schopnosti
samočištění. Lotos se nedá ušpinit. Na
povrchu květů a listů jsou drobné
krystalky, které nás inspirovaly při tvorbě
této jedinečné technologie.

Proč právě Hydroclean?
Šetří vám peníze, čas, ruce, peněženku,
ale hlavně šetří i přírodu a životní
prostředí!

Jak vlastně funkce 
Hydroclean funguje?
1. Do studené trouby nalijeme skleničku
vody, přímo do spodní části trouby,
a zapneme funkci Hydroclean. Voda se

začne vypařovat a těsně přilne k celé
vnitřní části trouby. Počkáme 24 min.
2. Pára uvolní a rozloží všechny
nečistoty, zbytky jídla, mastnotu
a připáleniny. 
3. Po ukončení cyklu, jakmile trouba
vychladne, jednoduše a bez námahy
otřeme celý vnitřek trouby vlhkým
hadříkem.

HYDROCLEAN
Stačí jen sklenička vody!



Menu
pro každý den

Ingredience
5 cl likéru Cachaça 
1/2 limetky
2 čajové lžičky krystalového cukru

Postup
Do nízké široké sklenice dáme
rozčtvrcenou polovinu limetky. Dále
přidáme 2 čajové lžičky krystalového
cukru a obě přísady drtíme muddlerem.
Skleničku zasypeme ledovou tříští
a dolijeme likér. Přidáme široké brčko
a ozdobíme plátkem limetky.

Caipirinha  

Rukolový salát s dýní, 
hruškami a kozím sýrem  

Špagety all‘ Arabiata 

Recepty22

Ingredience
4 svazky rukoly | 1 malá dýně | 3 červené hrušky | 1 hrst vlašských ořechů | 
kozí sýr tvarohového charakteru | 1 malý stroužek česneku | 1 lžička dijonské
hořčice | extra panenský olivový olej | červený vinný ocet | 
balsamico | několik snítek tymiánu | mořská sůl a čerstvě namletý černý pepř

Postup
Dýni oloupeme, odstraníme semínka a vlákna a rozkrájíme na středně velké
kostičky. Předehřejeme troubu zhruba na 160 °C. Hotové kostičky
rozprostřeme do pekáče, přidáme tymián, osolíme a opepříme. Vše lehce
prolijeme olivovým olejem a pořádně promícháme. Dáme do trouby na 
20 minut. Do mísy si připravíme
omytou a osušenou rukolu,
přidáme nakrájené hrušky, ořechy
a část kozího sýra.  Smícháme
olivový olej a vinný ocet v poměru
3:1, přidáme prolisovaný česnek,
lžičku dijonské hořčice a pár
kapek balsamica, osolíme
a opepříme. Jakmile se dýně
dopeče, vše smícháme
dohromady i se zálivkou.
Posypeme zbytkem kozího sýra
a ořechy.

Ingredience
500 g špaget | 400 g krájených sterilovaných rajčat | 4 stroužky česneku |
1 chilli paprička | 2 lžíce extra panenského olivového oleje | sůl | parmazán
na posypání

Postup
Špagety uvaříme v osolené vodě al dente. Mezitím si připravíme omáčku. Na
rozpáleném oleji opečeme na plátky nakrájený česnek a asi 2/3 nasekané chilli
papričky. Do pánve přidáme nakrájená rajčata. Ve chvíli, kdy jsou těstoviny
hotové, je slijeme a přidáme do pánve. Vše společně ještě prohřejeme
a servírujeme posypané zbytkem pokrájené chilli papričky a parmazánem.

Focaccia 
Ingredience
250 g hladké mouky
2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
1 lžička soli
1 lžíce olivového oleje
1 lžička kajenského pepře
1 lžička česnekové soli 
1 a 1⁄2 lžičky sušeného oregana
1⁄4 hrnku strouhaného parmazánu

Postup
Troubu předehřejeme na 200 °C
a vymažeme formu o velikosti cca
23 x 33 cm. V míse smícháme čtvrt
litru vody, mouku, prášek a sůl
a hněteme těsto, až z něj vznikne
koule. Kouli těsta vložíme do
vymazané formy a prsty potřeny�mi
olejem těsto vytáhneme k okrajům.
Potřeme je olejem, posypeme
pepřem, česnekovou solí
a oreganem. V předehřáté troubě
pečeme 20 minut. Po vytažení
z trouby posypeme sýrem.
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3 9 5 8
2 9

8 7
6 4 7

7 3 5 4 9
1 7 9

6 2
3 1

4 2 1 8

4 2
8

3 5 4
4 8 5 9 6

5 7 8 3
3 6
2 5
8 7

9 2 6

5 6 7 1
9 3 1

9 7 6
2 8

1 9
6 2
1 4 3

1 8 2
8 6 5 1

4 5 1
3 9 2

7 9
6 7 3 1

9 2 7
7 1 6 4

7 8
4 1 3

3 8 6

3
7 2 1 3

4 2 6
1 6 5

9 4
8 7

6 1 8 9
2 7 3

5

8 6 4
5 8

6 3
2 7 5 8

9 1 7
4 8 9 1

2 4
5 3

8 1 5

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle. 
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4 8 1 6 5 2 9 3 7
7 9 3 4 1 8 6 2 5
2 5 6 9 7 3 1 8 4
6 4 7 3 9 1 8 5 2
8 3 9 2 4 5 7 6 1
1 2 5 7 8 6 3 4 9
5 7 4 8 3 9 2 1 6
3 1 2 5 6 7 4 9 8
9 6 8 1 2 4 5 7 3

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

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

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

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

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

Správné řešení křížovky z čísla 07/2013: 
...že si sami stojíme na slunci.

Výherci soutěže ZkusToZdravě.cz:
Hlavní cena (1x elektrický odšťavňovač): Magdaléna Hodúlová

Další ceny: Tereza Peštová, Lucie Kubatová, Iveta Karbulková,
Vlasta Čechová, Karla Dvořáková, Martin Hamšík, 
Eva Hronová, Romana Klímová, Monika Kudláčková, 
Ing. Michaela Jakubcová

WOODY ALLEN (*1. prosince 1935)
„Peníze jsou lepší než chudoba ... (dokončení v tajence)“


