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Milí čtenáři,
jsou to právě tři roky od doby, kdy jste ve svých schránkách objevili
první číslo Budějovického Samsona. Slibovali jsme vám v něm zprávy
z Českých Budějovic, rozhovory se zajímavými lidmi, tipy na výlety
i zábavu v podobě křížovek nebo sudoku. Doufám, že jsme vás
nezklamali a náš časopis čtete s chutí. Snažíme se. To mi věřte.
Uplynulá léta znamenají mnoho práce, ale také radosti. Na titulní stránce
se objevilo mnoho známých osobností, mezi jinými například držitel
Stanley Cupu hokejista Jaroslav Pouzar, kouzelník Radek Bakalář
či nadšený provozovatel jedinečného muzea motocyklů Petr Hošťálek.
Každý měsíc se snažíme vyzpovídat i nějakou zajímavou osobnost z řad
vás čtenářů. Mohli jste si tak přečíst rozhovor s indickou tanečnicí,
vyzpovídali jsme dvojici mladých cestovatelů nebo první Miss Jihočeské
univerzity. Pravidelně vybíráme nejdůležitější zprávy
z našeho města a informujeme vás o zajímavých
kulturních a sportovních akcích. 

Já osobně jsem s časopisem Budějovický Samson
strávila krásných 36 měsíců. Pochvala od čtenářů
mě i po této době potěší a kritika přiměje
přemýšlet o tom, že je stále na čem pracovat.
Přesto doufám, že tři svíčky na pomyslném
narozeninovém dortu pro časopis znamenají,
že je „dospělý“. To ale neznamená, že se
stále nemůže vyvíjet a zlepšovat.
Protože jedním ze znaků dospělosti je
schopnost přiznat si, že stále dospíváme.
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inzerce

Zprávy z Českých Budějovic

Dvě firmy podaly žalobu na
Jihočeský kraj, který na žádost
Ředitelství silnic a dálnic
vyhlásil kvůli výstavbě dálnice
D3 stavební uzávěru, aby
v koridoru plánované
komunikace nevznikaly žádné další
stavby. Žalující strana tvrdí, že jim kraj
tímto rozhodnutím brání v možném
rozvoji.

„My jsme uzávěru udělali kvůli tomu, aby
nevznikaly žádné možné problémy
a obchvat mohl být co nejdříve
postaven,“ uvedl hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola. Uzávěra podle něj měla
čelit například možným problémům
spojeným s výstavbou objektů v blízkosti
dálnice. Takové potíže nyní řeší v Táboře,
kde před lety vzniklo motocentrum.
Subjekt nyní může přijít o přístupovou
cestu k D3, neboť majitelé dostali jen
dočasné stavební povolení.

Provozovatelé nyní
žádají trvalý vjezd ke své
nemovitosti a uvažují
o podání žaloby na ŘSD.
Zimola doufá, že kraj
v soudním sporu uspěje.
„Věřím, že to tak dopadne
a obchvat Českých
Budějovic se začne brzy
stavět. Je to pro dopravní
situaci v krajském městě
velmi důležitá komunikace,“ řekl hejtman.
Stavba obchvatu by měla začít v roce
2016 a její odhadované náklady činí 11
miliard korun. Stavba dálnice D3, po níž
obchvat povede, představuje

dlouhodobý problém. První úsek byl
otevřen před 20 lety. Komunikace má
v budoucnosti spojovat Prahu
s rakouskými hranicemi a měřit přibližně
180 kilometrů.

Budějovice přijdou
o parkovací místa
Několik desítek parkovacích míst budou od 3. října postrádat
obyvatelé krajského města. V tento den totiž ukončí provoz
parkoviště na rohu ulic F. A. Gerstnera a Goethova.
V budoucnu by zde měl vyrůst nový parkovací dům. 
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. 

Dvě firmy žalují kraj 
kvůli obchvatu Budějovic
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Celkem 2 577 studentů si zažádalo
o ubytování na kolejích Jihočeské
univerzity. Jelikož je kapacita kolejí 2 306
lůžek, mohlo vedení ubytování přislíbit
84 % všech uchazečů. V celkovém
počtu je také 125 ubytovacích míst pro
zahraniční studenty, kteří na Jihočeské
univerzitě absolvují během roku studijní
pobyty a stáže. „Pro udělení koleje je
kritériem dojezdnost, neboli čas, za který
se student dostane z místa svého
bydliště veřejným dopravním
prostředkem do Českých Budějovic,“
vysvětlil ředitel Kolejí a menz Jihočeské
univerzity František Vrtiška.

Jihočeská univerzita má k dispozici šest
kolejí s různým zázemím: nabízí pokoje
dvou a třílůžkové s vlastním sociálním
zařízením nebo se sociálním zařízením
na chodbách. Cena měsíčního kolejného
se pohybuje od 1 860 do 2 170 korun.
Univerzita se dlouhodobě snaží

o zkvalitňování ubytování pro své
studenty. Příkladem je kolej K5, kde od
letošního března do poloviny září
probíhaly stavební práce, v průběhu
kterých došlo k výměně celého
obvodového pláště a k odstranění
azbestové zátěže, realizoval se zcela

nový systém skládané fasády se
zateplením, proběhla kompletní výměna
oken, dveří, následně i radiátorů.

Druhá etapa rekonstrukce zaměřená na
úpravu sociálního zázemí jednotlivých
pokojů je plánována na rok 2014 až 2015.

O koleje Jihočeské univerzity

je velký zájem

Město získá část
bývalých kasáren
Františka Josefa I.
Necelých 8 000 m2 bývalých kasáren Františka Josefa I.
přejde do vlastnictví krajského města. O převod
kasáren původně pojmenovaných po císaři a králi,
později po Janu Žižkovi, město žádalo už v březnu.
„Vloni vstoupila v platnost novela zákona o přechodu
některých věcí z majetku ČR do majetku obcí, a ta
nám dala možnost požádat do 31. března o zařazení
historického majetku na seznam nemovitostí, o jejichž
vydání rozhodovala vláda ČR. Jedním z požadavků byl
právě převod již třetího areálu českobudějovických
kasáren do vlastnictví města. Vláda nám částečně
vyhověla. Převedena bude část pozemků
a nemovitostí, včetně zástavby. Celkem jde o plochu
o výměře asi 7 336 m²,“ informoval první náměstek 
pro ekonomiku a majetek města České Budějovice
Miroslav Joch. O samotném převodu, ale
i o následných plánech využití areálu musí 
rozhodnout zastupitelstvo, které bude toto téma
probírat v listopadu. 

V dalších budějovických kasárnách nyní roste
volnočasový park. „Zbývající pozemky se prodávají
developerům, kteří uvažují o výstavbě bytových domů,
a jeden privátní subjekt by rád v lokalitě vybudoval
seniorský dům,“ dodal náměstek.



6 Rozhovor

Martin Kuba
Nemám rád „šmejdy“
v podnikání ani v politice...
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Martin Kuba před necelými
dvěma lety zamířil z postu
vicehejtmana Jihočeského
kraje do vysoké politiky
a přijal místo ministra
průmyslu a obchodu. Jeho
jmenování vzbudilo řadu
pochybností a negativních
reakcí, o to větší pak bylo
překvapení, jakým
způsobem novou roli zvládl.
Stal se jedním z nejlépe
hodnocených ministrů
Nečasovy vlády a získal si
kredit i u kapitánů českého
průmyslu.
Jak vzpomínáte na dobu, 
kdy jste odcházel do Prahy? 
Nabídka stát se ministrem přišla
nečekaně a musel jsem se poradit
s nejbližšími. Někteří mě podporovali, jiní
zrazovali. Nakonec jsem se rozhodl tu
výzvu přijmout. Hodnocení, jak jsem ji
zvládl, ale raději nechám jiným. Řada
věcí se nám, myslím, povedla, ale
některé jsme nestačili dotáhnout tak, 
jak bych si představoval. 

Jaké byly začátky 
v nové roli?
Přiznávám, že složité. Agenda
ministerstva průmyslu je nesmírně
široká, zahraniční obchod, energetika,
plynárenství, ropný průmysl,
stavebnictví, podnikání, ochrana
spotřebitele, evropské záležitosti
a fondy, řada státních firem. První dva
měsíce jsem denně dlouho do noci
studoval nové a nové materiály. K tomu
jsem si každé ráno bral lektora, abych se
zdokonalil v angličtině. Bylo to
opravdu náročné období, ale
když se do něčeho pustím,
dělám to naplno.

Zaskočilo vás něco
v nové roli ministra?
Spíš jen takové veselé
drobnosti. Jako ministr máte
automaticky auto s řidičem.
Já jsem byl vždycky zvyklý
řídit sám, tak jsem měl
zpočátku tendenci říkat
řidičům, že to je dobré, že si
někam dojedu sám. Vůbec to
nechápali. Ale asi po týdnu
jsem pochopil, že to tak
opravdu nepůjde. Myslím, že
jsem občas spíš já zaskočil
některé lidi na ministerstvu,
kteří čekali, že doktor nebude
na ministerstvu moc
„otravovat“. Když jsem svolal
poradu, zjistil jsem, že
náměstci všechny předkládací
zprávy čtou z papíru. Tak jsem
jednomu z nich řekl, ať to celé
nečte, ať mi to jen v kostce

řekne. Ten zbledl a začal koktat. Tak od
příště už všichni věděli, jaké materiály
předkládají. 

Práce ministra je časově 
náročná. Dostal jste se vůbec
domů, nebo jste se musel
odstěhovat do Prahy?
To byla jedna z věcí, která mi vadila
nejvíc. Člověk je v téhle pozici vytržen ze
svého prostředí. Nemáte čas na přátele,
trávíte hodně času v Praze. Já jsem
vždycky vyhlížel pátek, abych mohl co
nejrychleji z Prahy zmizet a strávit aspoň
jeden den doma v Budějovicích, nebo na
chalupě. To je místo, kde si vždycky při
sekání trávy odpočinu od pracovních
starostí.

Kolik času má ministr 
na rodinu a přátele?
Úplné minimum. Můj nástup na
ministerstvo byl navíc poslední impuls
k tomu, že jsme se po 17 letech rozhodli
jít s manželkou každý vlastní cestou.
Bohužel dlouhodobé profesní vytížení
nás obou v bezdětném manželství si tak
vybralo svoji daň. Nyní mou rodinu už
přes rok tvoří přítelkyně Denisa,
inženýrka ekonomie, která se mnou celé
tohle náročné období obdivuhodně
zvládá. Kamarádi mi samozřejmě
vyčítají, že na ně nemám tolik času, ale ti
opravdoví to chápou.

Z jižních Čech jste rázem skočil 
do velké politiky a setkával se 
i se zahraničními politiky. Kdo 
na vás udělal největší dojem?
Těch setkání byla celá řada, nechci
nikoho stavět na piedestal. Velkým
zážitkem bylo osobní jednání
s Vladimirem Putinem v jeho rezidenci
v Soči. Skvělý dojem ve mně zanechal
i republikánský senátor John McCain,

který stál v roce 2008 proti Baracku
Obamovi. Zážitkem byla i návštěva Bílého
domu a jednání s šéfem poradců Baracka
Obamy. Lidsky ve mně ale nejsilnější
stopu zanechaly cesty po Asii, kde si
člověk uvědomí, jak se na jedné straně
máme v Evropě skvěle, na druhé straně
jak v řadě věcí za Asií zaostáváme.

Ze světa se ale vždy musíte vrátit
domů a pro vás jako pravicového
politika, potažmo představitele
ODS, to asi nebyly kolikrát
radostné návraty...
To je pravda. Jako ODS jsme ztratili za
poslední roky velkou část voličů. Nemá
smysl hledat chyby někde jinde. Zklamali
jsme je naší politikou i chováním. Obnovit
ztracenou důvěru bude strašně těžké
a nepůjde to ze dne na den. Já jsem ale
přesvědčen, že se o to musíme pokusit.
Naši voliči jsou právem zklamaní a hledají
jinou alternativu. Ta tu ale není. Hlasy
našich voličů se drobí mezi malé subjekty,
které o sobě tvrdí, že jsou pravicové, ale
řada z nich se do sněmovny vůbec
nedostane. Hlasy naštvaných voličů ODS
tak vesměs propadnou a přerozdělí si je
ČSSD a KSČM. 

Na pravici se vám zformovala
konkurence v TOP 09, nemůže se
ona stát novým lídrem na pravici?
Jak říká Karel Schwarzenberg o TOP 09,
my nejsme pravicová strana. A má
pravdu. TOP 09 je více středová.
Logicky, vznikla odštěpením části 
KDU-ČSL. Ani jejich působení v koalici
nebylo nijak pravicové, většina jejich
návrhů byla nalevo od našich postojů.
Bohužel jsme jim nedokázali čelit
a nechali se dotlačit třeba k tomu
zvýšení daní. A stačí se podívat i do
historie. ODS tu dvacet let jako jediná
hájí pravicovou politiku. Někdy úspěšně,
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jindy méně. Mirek Kalousek prosazoval
sociálně tržní ekonomiku a Karel
Schwarzenberg seděl ve vládě přímo za
levicovou Stranu zelených. 

Do voleb zbývají necelé 
4 týdny. Myslíte, že to 
ještě stihnete vylepšit?
Složitě. Ale budeme se o to maximálně
snažit. Podívejte se, já jsem jako první
místopředseda zdědil stranu ve
špatném stavu. Po vládě Mirka
Topolánka a Petra Nečase v ODS
chyběla komunikace uvnitř i ven. To je
strašně komplikovaná situace. Ale
snažím se tu stranu řídit jinak, než tomu
bylo za mých předchůdců. Víc o věcech
diskutujeme, víc se bavíme s našimi
členy. Chci, aby strana byla moderní.
Sáhli jsme k netradiční kampani, kterou
u nás zatím nikdo nedělal, byť ve světě
je to již standard. Prostě snažíme se
s ODS vykročit jiným směrem a byl
bych jenom rád, kdyby nás v té snaze
podpořili i voliči. 

Přesvědčí je krátký 
slogan „Volím pravici“?
Věřím, že se nad ním voliči alespoň
zamyslí. Ať už ODS udělala jakékoli
chyby a přehmaty, je to jediná strana,
která tu dvacet let hájí pravicové ideály,

podporuje živnostníky i podnikatele,
snaží se držet na uzdě veřejné finance
a zadlužení státu a také se snaží stát
zmenšovat a dát více odpovědnosti do
rukou jednotlivců. Jiná taková strana tu
není. Stačí si vzpomenout, že Mirek
Kalousek se byl pro účast ve vládě
ochoten dohodnout i s Jiřím Paroubkem
a komunisty. Lidovci tehdy zatáhli za
záchrannou brzdu na poslední chvíli.
V TOP 09 by se mu dnes nikdo
nepostavil. Navíc po více než dvaceti
letech hrozí, že naši zemi znovu
ovládnou komunisti a socialisti. Už mají
prezidenta, levicový senát, levicovou
vládu, levicové kraje a teď si mohou
sáhnout i na ústavní většinu. To už
ohrožuje samu demokracii. Nějaká
rovnováha by měla být.

Ale ODS mohou sebrat 
hlasy i nové malé strany.
To jistě. Musíme věřit, že voliči si
podruhé nenaběhnou na prázdná
populistická hesla stran jako ANO, Úsvit
nebo Hlavu vzhůru. Snad jim bude
příklad Věcí veřejných dostatečným
varováním, protože se od nich v ničem
neliší. Na jejich kandidátkách najdete
vedle sebe bývalé kandidáty ODS,
ČSSD, Věcí veřejných, Strany zelených
a nevím koho ještě. Názorově spolu mají

společného jen to, aby se stali poslanci
a zajistili se na další čtyři roky. 

Ale sám jste připustil, že volič 
ODS je zklamaný. Proč by měl
názor najednou změnit?
Chápu. Na druhou stranu ale neříkejme,
že se nám nepovedlo vůbec nic. To by
nebylo fér. Když se ohlédnu jen za
ministerstvem průmyslu, tak jsme se
pustili do boje proti solárním baronům.
Zastavili jsme podporu pro obnovitelné
zdroje a lidé i podniky ušetří od příštího
roku za elektřinu. Stejně tak jsme uvolnili
telekomunikační trh, pustili jsme do něj
konkurenci a zlevnilo se volání.
A v neposlední řadě jsme rázně zakročili
proti nepoctivým prodejcům, kteří nefér
praktikami nutili důchodce k nákupu
předraženého zboží. 

Z tématu „šmejdů“ se stalo
celospolečenské téma. Ale to 
spíš zásluhou Sylvie Dymákové
a jejího dokumentu.
Sylvii patří obrovský dík. My jsme za
MPO podpořili realizaci jejího projektu
Šmejdi, protože jsme již tehdy měli
z České obchodní inspekce jasné
signály, o jak velký problém se jedná.
Nebylo moc o čem přemýšlet. Šmejdy
nemám rád. V podnikání ani v politice. 

8 Rozhovor
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Martin Kuba s maminkou a přítelkyní Denisou
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Kolikátou etapu nyní realizujete? 
Nyní probíhá již IV. etapa výstavbou
viladomu J. Objekt má vlastní garáže
v suterénu a čtyři nadzemní podlaží
s celkem 13 byty od velikosti 2+kk do
velikosti 5+kk. Součástí každého bytu je
balkon nebo garáž.

Čím je podle Vás projekt 
pro zájemce o byt zajímavý?
Zejména lokalitou, která je v dotyku
s centrem a veškerou občanskou
vybaveností (škola, školka, jesle,
nemocnice, úřady, divadlo, kino,
obchody) a současně prostředím břehu
řeky Vltavy. Dostupnost do centra
a přítomnost cyklostezky a nedalekého
městského parku Stromovka zvyšují
atraktivitu pro aktivní bydlení. V poslední
době se v letních měsících poměrně
intenzivně využívají travnaté plochy na
břehu pro slunění i osvěžení v řece.
Nabídkou je moderní bydlení
s dispozicemi orientovanými pomocí
teras a balkonů k řece a životu okolo
řeky. Pro každý byt je připravena
samostatná uzavíratelná garáž

v suterénu. Každý si může vybrat bydlení
ve viladomu s maximálně 13 bytovými
jednotkami, nebo naopak společenštější
bydlení ve větších bytových domech
s 20 až 25 byty na vchod.

Jak jsou byty vybaveny?
Součástí bytu při předání jsou
samozřejmě plovoucí podlahy vyššího
standardu, kvalitní dveře s obložkovými
zárubněmi, zdravotní keramika se
závěsným WC, dlažby a obklady podle
výběru klienta ve stanoveném cenovém
a věcném rozsahu. Před prosklenými
stěnami jsou instalována nadstandardní
nízká tělesa topení pro nerušený výhled.
Všechna okna na slunných stranách mají
připravené prvky pro instalaci
předokenních žaluzií a rolet. Satelitní
příjem televize a připojení internetu do
každého bytu je samozřejmostí.

Jak bude tento projekt 
dále pokračovat? 
Podle původního záměru bude výstavba
po jednolitých etapách pokračovat v sou-
ladu s poptávkou a stavem trhu s novými

byty. Určitě budeme schopni uspokojit
každého zájemce o byt v této lokalitě. 

Není nebezpečné stavět 
na břehu řeky?
Pokud dodržujete určitá pravidla, není to
nebezpečné. Většina Českých Budějovic
leží na břehu Vltavy nebo Malše. Celý
projekt je od počátku navrhován pro
případné nepříznivé vlivy povodní.
Objekty mají několik stupňů ochrany, jde
především o výšku založení objektů,
vlastní konstrukci suterénních částí
a celkovou koncepci území a valu podél
cyklostezky. Každý objekt je vybaven
mechanickými protipovodňovými
zábranami na vjezdu do suterénních
prostorů s garážemi. 

Kde a jak získat informace 
o probíhající etapě 
nebo aktuální nabídce? 
Nejlépe samozřejmě při osobním jednání
u nás v kanceláři na Česká 141/66, 
ale základním zdrojem informací jsou 
určitě naše internetové stránky 
www.lucnijez.cz.

inzerce

LUČNÍ JEZ: Projekt rezidenčního bydlení

na břehu řeky Vltavy v blízkosti centra

Profil
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VÝKUP KOVŮ
Planá 34 u Českých Budějovic

tel.: 776 448 400
a Přísečná u Č.K.

Po - Ne  
9 - 16 hod.
OTEVŘENO
KAŽDÝ DEN

Střelte svůj odpad

železo - hliník - měď - mosaz - nerez  
chladiče - elektromotory a atd...

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

www.vykupkovu.eu

inzerce

Více než 40 modelů historických
i současných šatů vyrobených ovšem
z marcipánu tvoří expozici, kterou
připravilo Muzeum čokolády
a marcipánu v Táboře. 

Výstava, která trvá do 30. dubna má na
panenkách Barbie prezentovat zábavnou
formou nejen historický vývoj kostýmů, ale
také krásu a detail cukrářského umění.
Díky panenkám je přístupná i pro malé
holčičky, dospělé dámy zase určitě ocení
styl a přesnou práci autorky Michaely
Sehnalové, která tvořila exponáty přes půl
roku. Největší práci autorce dala příprava

a studium historických materiálů, aby
šaty vypadaly opravdu věrně. Samotná
realizace pak trvala několik měsíců, šaty
doplnila i klobouky, kabelkami, botami
a dalšími ozdobami, které se v dané
době nosily. Současnost pak
reprezentuje 5 modelů od Blanky
Matragi, výstava je časově završena
svatebním oblečením Kate a Williama.
Výstava bude doplněna ukázkami
skutečných kostýmů z některých
historických období a odbornými texty
o vývoji odívání. Návštěvníci si mohou
zapůjčit lupy pro prozkoumání detailů,
v prodeji bude i katalog. 

Z hlediska statistiky utonulých bylo letošní
léto na jihu Čech za poslední roky vůbec
nejtragičtější. Od června se v regionu 
utopilo patnáct lidí, o šest více než ve stejném
loňském období. Velmi často v tragické
události hrál roli alkohol. Podle jihočeského
policejního mluvčího Milana Bajcury lidé po

vypití většího množství piva, lihoviny nebo
vína neodhadnou své schopnosti. „Alkohol jim
v uvozovkách dodá sebevědomí a oni pak
často přecení své fyzické síly,“ řekl. Nadměrná
konzumace alkoholu sehrála důležitou roli i při
dvou nejtragičtějších případech letošního léta,
šlo o neštěstí u vltavských jezů u Herbertova
a v Loučovicích na Českokrumlovsku. Na jezu
u Herbertova se v červnu převrátil raft s pěti
mladíky. Na vodu vyrazili krátce po
podvodních, i když je od splouvání policisté
ve Vyšším Brodě odrazovali. O pár kilometrů
níže se raft převrhl a na místě se utopili dva
muži, zbylé vodáky se podařilo zachránit.
V Loučovicích se v srpnu při koupání utopili
dva muži, třetí pak zemřel na následky tonutí
v nemocnici. Podle svědků dva z nich ještě
před tím, než vstoupili do řeky, popíjeli
alkohol.

Na jihu Čech v létě utonulo 15 lidí,

o šest více než loni

V Táboře jsou k vidění
šaty z marcipánu

Získání řidičského průkazu bez
navštívení jediné hodiny
v autoškole i bez výcviku. Přesně to
za úplatek zařizoval přičinlivý
zkušební komisař městského úřadu
v Jindřichově Hradci. Napomáhal
mu učitel autoškoly, tlumočník
a zprostředkovatel. „Tyto zkoušky
z odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel zařizovali
i přesto, že nebyla zajištěna řádná
předchozí výuka a výcvik
v autoškole, která přesto výuku
osob vykazovala. Dělo se tak
nejméně od ledna do konce září,“
popsala praktiky nepoctivých
autoškoláků policejní mluvčí Hana
Millerová. Komisaři hrozí až deset
let vězení. Spolupachatelé jsou na
tom lépe. Jsou obviněni ze zneužití
pravomoci úřední osoby či přijetí
úplatku jen ve formě pomoci. 

Komisař
zařizoval
řidičáky 
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inzerce

Třeboňské lázně momentálně trápí nízké
tržby se změnou indikačního seznamu. 

Plánovaná investice do nového bazénu
za 70 milionů korun s průhledným dnem
v Bertiných lázních se tak konat nebude.
Kromě unikátního bazénu s průhledným
dnem bylo v plánu vytvořit i prostor pro
vodoléčbu, perličkové lázně, masérny,
laser, podvodní masáže, parafinové
zábaly a plynové injekce.

Jenže propad tržeb byl natolik silný, že
se rada města rozhodla od investice
upustit. „Loni, kdy do lázeňství tekly
peníze a kapacita praskala ve švech,
jsme vytvořili projekt a měl smysl.
Bohužel je propad tak zásadní, že si
nemůžeme dovolit zadlužit lázně
velikánskou investicí,“ prohlásil třeboňský
místostarosta Zdeněk Mráz z ČSSD. 

Město se rozhodlo, že v tíživé situaci
lázním sníží výši ročního nájemného,
které do městské kasy platí. 

„Rada města na základě této situace
rozhodla o snížení nájemného lázním pro
rok 2013 z částky 25 milionů na deset,“

dodal Mráz. Lázně plánují řadu úsporných
opatření, propouštění zaměstnanců je
podle vedení až krajní řešení.

TŘEBOŇSKÉ LÁZNĚ
nový bazén nepostaví

Vlastní databázi lidí hledajících práci
vytvořili v Boršově nad Vltavou. Vše
vzniklo, když největší boršovský
zaměstnavatel snižoval stavy
a vedení obce chtělo pomoci
s udržením zaměstnanosti svých
občanů. „Ve stejné chvíli se na nás
obrátila firma se sídlem
v boršovském katastru, zda
nemáme informace o někom, kdo by
hledal práci. A nápad byl na světě,“
přiblížil okolnosti vzniku projektu
místostarosta Boršova Miroslav
Nejedlý. „Cílem projektu rozhodně
není suplovat českobudějovický
úřad práce. Spíše jde o to,
zprostředkovat místním lidem
i firmám vzájemný kontakt.
Nemůžeme sice lidem zajistit práci,
ale můžeme jim pomoci spojit se
s firmami, které pracovníky hledají,
a protože pochází ze stejného místa,
možná tak i zvýšit jejich šance na
přijetí,“ dodal Nejedlý. Pro uchazeče
o zaměstnání vytvořila obec
dotazník, ve kterém zjišťuje základní
informace a kvalifikaci. Databáze se
rozrůstá. „Máme zde lidi s různými

obory i úrovní kvalifikace,“
poznamenal místostarosta.
O databázi uchazečů už projevily
zájem i firmy. „Pokud bude náš
projekt úspěšný, chtěli bychom
s ním seznámit i další obce 
sdružené v Místní akční skupině
Blanský les, jíž jsme členy,“ 
slibuje Miroslav Nejedlý.

Boršovští vytvořili 
databázi uchazečů o práci
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Naďa Kabelová
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„Pas de deux“, „relevé“,
„rond de jambe“ – výrazy,
které většina z těch, kteří
neprošli alespoň základní
baletní průpravou, nezná, 
ale které jsou neodmyslitelně
spojené s baletními
choreografiemi. 

Balet jako forma scénického tance 
může být jak samostatným dílem, tak
i součástí nějakého celku, například
opery. Stejně jako ostatní taneční formy
může vyprávět příběh, vyjadřovat pocity
nebo jednoduše reflektovat hudbu. Ale
od ostatních tanečních stylů se balet
odlišuje svou náročnou technikou, která
stojí mnoho let dřiny a kterou dokonale
zvládají jen ti nejnadanější tanečníci.
Pokud se vám ale ladné, elegantní
pohyby líbí, můžete si s baletem dát
schůzku například v tanečním studiu
Kredance. S baletem neboli klasickým
tancem vás zde seznámí držitelka
Jihočeské Thálie z roku 1999 za nejlepší
ženský taneční výkon v roli Carmen
Naďa Kabelová. Od roku 2011 studentka
magisterského programu HAMU 
– pedagogika klasického tance.

Kdy jste začala s baletem 
a proč právě tento druh umění?
S klasickým tancem jsem začala v první
třídě. Už jako pětiletá holčička jsem
navštěvovala hodiny gymnastiky
a automaticky jsem k nim pak v první
třídě přibrala balet, na který jsem
docházela do LŠU.

Popište prosím práci baletky, 
jak vypadá denní režim, 
jsou nutná nějaká omezení?
Každý den profesionální tanečnice začíná
tréninkem, pak následuje krátká pauza
a po ní zkouška repertoáru nebo nového

představení. V Jihočeském divadle, kde
jsem působila mnoho let, vypadal denní
harmonogram takto: trénink 10.00–11.15
hodin, pak 15 minut pauza a od 11.30 až
do 14.00 hodin zkouška repertoáru nebo
nového představení. Následovala pauza
na oběd a od 16.00 do 18.00
pokračování zkoušky, a to od pondělí až
do soboty (do 15.00). A samozřejmě
nedílnou součástí jsou také představení,
která jsou většinou od 19.00 nebo 17.00
hodin, ale výjimkou nejsou ani od 16.00
například v neděli. Denní režim se
upravuje, ale trénink je každý den.

Omezení? Myslím, že je to velmi
individuální, neboť každý, nejen tanečník,
ale i člověk, je jiný. Tanečnice se musí
udržovat fit a v kondici a je důležité, aby
tělo mělo sílu, a proto je nezbytné se
najíst, ale jídlo musí být vyvážené
a uspořádané v závislosti na pohybu.

Kdo byl Vaším tanečním vzorem,
jaká byla Vaše vysněná role?
Nepamatuji si, že bych někdy měla
nějaký vzor nebo snila o nějaké roli. Vždy
nějaká přišla a já si ji během zkoušení
oblíbila. Ale nejraději asi vzpomínám na
Carmen, kdy jsem měla možnost si
prožít, během hodiny strávené na jevišti,
lásku, vášeň i smrt.

Co Vás osobně na tanci 
nejvíce baví, fascinuje?
Fascinuje mne, že tancem se dá 
vyjádřit vše.

Učíte lekce pro dospělé začáteč -
níky, dají se srovnat s tréninkem
profesionálů? V čem se liší?
Pokud chci navštěvovat Vaše
kurzy, musím mít nějakou průpra -
vu, musím mít postavu baletky? 
Tyto taneční kurzy si nekladou za cíl
vychovávat profesionální tanečníky, ale
umožnit běžným zájemcům profitovat

z příznivých účinků této techniky na jejich
zdraví. Základem je klasická taneční
technika, která je stejná i u profesionálů,
ale u nich je trénink nedílnou součástí
jejich profese, tím pádem je samozřejmě
na daleko vyšší úrovni, je mnohem
barvitější, složitější a rozsáhlejší. Klasický
balet je vhodný pro všechny, kteří si chtějí
srovnat a posílit celé tělo. Hodina je
určena speciálně dospělým začátečníkům
a svým individuálním přístupem
zohledňuje veškeré fyzické dispozice,
takže není potřeba mít postavu baletky
a ani předešlé zkušenosti.

Jak může balet pozitivně 
ovlivnit můj každodenní život? 
Balet má příznivý vliv na posilování těla,
zvláště svalových skupin, které nebývají
při běžných cvičeních aktivovány – různé
mezižeberní, zádové, drobné břišní,
hýžďové a krční svaly, sloužící ke
správnému držení těla. Jako každý tanec
přispívá i balet ke zlepšování pohybové
koordinace, smyslu pro rovnováhu
a rytmus. 

Komu byste lekce baletu pro
dospělé začátečníky doporučila?
Všem, kteří si třeba chtějí splnit dětský
sen nebo si jen tak zatančit při hudbě
a zapomenout na každodenní starosti.
Všem, kteří si chtějí protáhnout své tělo
a připomenout si správné držení těla.
Baletní trénink je ideální způsob, jak se
dostat do formy. Zlepšit si koordinaci
i flexibilitu svého těla a získat nad ním
kontrolu.

A co vlastně k baletu potřebuji?
(míněno oblečení, účes… atd.)
Pohodlné oblečení, které nebrání
pohybu – tričko nebo tílko, legíny či
pohodlné tepláky na cvičení. Tancuje se
v ponožkách nebo baletní obuvi. Vlasy
by měly být upravené tak, aby nevadily
pohybu – ideální je odkrytá šíje.
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Naďa Kabelová
➜ Od roku 2011 studentka magisterského 

programu HAMU – pedagogika klasického tance
➜ Od roku 2011 BcA. – ve studijním programu 

taneční umění, ve studijním oboru choreografie
➜ Gymnázium Strakonice  

Pracovní a taneční zkušenosti:
➜ Od září 2012 pedagožka tanečního 

oboru ZUŠ v Jindřichově Hradci
➜ Od září 2012 externí pedagožka baletu 

Jihočeského divadla v Českých Budějovicích
➜ Od roku 2011 baletní mistrině baletu 

Jihočeského divadla v Českých Budějovicích
➜ 2010 asistentka choreografa baletu Carmina Burana
➜ Od roku 2009 demisólistka
➜ 2006-2008 externí pedagožka tanečního 

oboru ZUŠ Strakonice
➜ Od roku 2001 sólistka baletu Jihočeského 

divadla v Českých Budějovicích
➜ Od roku 1991 působí v Jihočeském divadle 

České Budějovice
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 INSTITUT LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY, S.R.O.

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

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

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

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

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

www.ilk.cz

inzerce

Vaše nabídka v oblasti péče o pleť
a vyhlazení vrásek je široká. Nevím,
který zákrok si vybrat. Poradíte mi?
Samozřejmě, provádíme péči o pleť
v různých intenzitách, od profesionálního
čištění pleti, kosmetologické péče,
liftmasáží přes diamantovou dermabrazi,
broušení pleti laserem, aplikaci
botulotoxinu a injekčních výplní do
hlubokých vrásek, hydrolifting,
mezoterapii, ultheru či aplikaci mezonití
až po zákroky plasticko-chirurgické.
Při první návštěvě je určitě vhodná
diagnostika pleti, která odhalí, co pleti
chybí. Na základě podrobného vyšetření
pomocí počítačového programu jsme
schopni odhalit i skryté nedostatky pleti
a doporučit individuální řešení. 

Naše nabídka je tak široká, abychom
dokázali splnit požadavky všech našich
klientů – od teenagerů, které zpravidla
trápí akné, až po klienty se zralou pletí. 

V jakém cenovém rozmezí 
se tyto zákroky pohybují?
Cenové rozmezí odpovídá šíři nabídky.
Od 250 Kč za pravidelnou
kosmetologickou péči až po 20 000 Kč
za rozsáhlejší plasticko-chirurgické
zákroky.

Ještě nemám hluboké vrásky, 
ale moje pleť vypadá unaveně. 
Co s tím?
Zrelaxovat ji! Vyčistit, hydratovat
a vyživit. Třeba například teď po létě, kdy
naše pleť „trpěla“, doporučujeme
chemický peeling, po kterém se pokožka
obličeje opět rozjasní a vypne. Již před
třicátým rokem života dochází ke ztrátě
vody, vitaminů, minerálů a aminokyselin
v pokožce. Je tedy rozhodně dobře začít
s profesionální péčí ještě předtím, než se
absence těchto důležitých látek projeví.

Nechci plastiku ani injekce
– pomůžete mi i tak? 
Zajisté. V případě, že začnete
s pravidelnou „údržbou“ pleti včas,
razantní operativní zákroky není potřeba
podstupovat. Snad kromě odstranění

velkých kožních nadbytků očních víček,
kde je skalpel nenahraditelný. 
Vrásky lze v současné době řešit
především pomocí rozmanitých
medicínských přístrojů. Různými typy
laserů, radiofrekvenčních
a ultrazvukových metod.
Nedokonalosti povrchu kůže (např. jizvy
po akné) lze vyřešit broušením pomocí
frakčního laseru. Pro zpevnění podkoží
jsou zase vhodné tzv. mikrojehličky. 
Speciální nástavec, který tvoří
36 jehliček, pronikne do podkoží a předá
tepelnou energii přesně v místech, kde
se vyskytují narušená kolagenová vlákna,
a nabudí je k obnově. Zpravidla ale platí,
že nejlepších výsledků lze dosáhnout
vhodnou kombinací různých metod.

Máte nějakou absolutní novinku?
Novinkou v neinvazivních metodách
řešení vrásek je přístroj Ulthera – lifting
bez skalpelu. Pomocí ultrazvuku se
dostaneme do vrstev kůže, kam se ještě
donedávna bylo možné dostat pouze
pomocí skalpelu.
Nejnovější ošetření, které je hitem letošní
sezony, je pak vypnutí obličeje pomocí
samovstřebatelných nití. Vlákna, která
v pokožce obličeje vytvoří síť, slouží jako
opora pleti, kolem které se okamžitě
začne vytvářet nový kolagen, který
způsobí přirozený liftingový efekt.

NA NÁVŠTĚVĚ V INSTITUTU
LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY
Chci vypadat mladší, krásnější... 
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Až do 20. října 2013 se v českobudějo -
vické fotografické Galerii Nahoře koná
výstava, kterou fotografická skupina
FOTOS oslaví padesát let svého trvání
a představí průřez tvorbou současných
členů. Historie skupiny sahá do

šedesátých let minulého století. Skupina
FOTOS byla založena 19. června 1963
jako výběrové sdružení otevřené
fotoamatérům z Českých Budějovic
a okolí. U zrodu skupiny stáli Svatopluk
Civiš, František Dvořák, vynikající
fotograf a grafik, dodnes nedoceněná

postava československé fotografie,
Jaroslav Hecl, Jan Hampl, který byl
i velice obětavým organizátorem
fotografického života na jihu Čech. Dále
Bohdan Marhoun, Jiří Sedláček,
MUDr. Alois Timr, ke kterému se

fotografové velmi často obraceli o radu
a názor. A posledním zakládajícím
členem byl Vladimír Gutwald, který se
dodnes aktivně podílí na činnosti
FOTOSu. Členy skupiny později byli či
s ní volně spolupracovali i mnozí další
fotografové. Z nejvýraznějších osobností
jmenujme Josefa Ptáčka, Václava
Reischla, Jaroslava Luzuma či Michala
Tůmu. Sdružením prošla celá řada
dalších fotografů, jejichž výčet by vydal
na poměrně reprezentativní seznam
jihočeských fotografů.

Asi nejvýrazněji se FOTOS prezentoval
hned po svém vzniku, kdy začal
organizovat Českobudějovický mapový
okruh a získával ocenění na soutěžích.
Snímky jeho členů se často objevovaly
v odborných fotografických časopisech.
V těchto letech se podařilo navázat
kontakt s rakouskými fotografy. Činnost
skupiny se velmi slibně rozvíjela. Ale
přišel rok 1968 a všechno bylo jinak.
S postupující normalizací let

sedmdesátých se aktivity skupiny ocitly
v útlumu. Výrazně o sobě FOTOS nechal
slyšet v roce 1982, kdy se konalo několik
bilančních výstav, a v roce 1987, kdy
zorganizoval výstavu rakouských
fotoamatérů, kterou tehdy údajně vidělo
7 000 diváků. 

Změny po roce 1989 přinesly úplně nové
podmínky pro práci a nové problémy.
Činnost skupiny se stala víceméně
soukromou zálibou několika nadšenců.
Přesto se FOTOSu podařilo postupem
doby pokračovat v dalších aktivitách.
V roce 1993, kdy skupina slavila 
30. výročí, vyvstaly pochybnosti, zda
přežije rok 2 000. Dnes lze konstatovat,
že přežila a slaví 50. výročí své činnosti.
Ale objevil se nový, pro další činnost
skupiny fatální problém. Chybí mladá
generace, která by v padesátileté tradici
fotografické skupiny FOTOS
pokračovala. A bohužel se zdá, že letošní
jubilejní výstava bude výstavou poslední.

VERNISÁŽ
skupiny FOTOS
v Galerii Nahoře

Vystavující autoři, současní
členové FOTOSu:

✒ JAROSLAV BÁRTA
– z cyklu Z cest

✒ ZDENĚK BÁRTA – z cyklů Práce
pro chlapy, Kapradí, Radka

✒ JAN BROŽ – z cyklů Zub času,
Kámen a člověk, Večerní
procházka

✒ JIŘÍ PLACHÝ – z cyklů
Vymezený prostor, U nás 

✒ KAREL ŠLEJHAR – z cyklů
Fantazie, Návraty

✒ RŮŽENA ŠVECOVÁ – z cyklů
Babky z Korfu, Ve školní lavici,
Naše děti

✒ JAN ŽENKA – z cyklů Postavy,
Osudy, Tvary, Fragmenty
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Koncert zpěvačky, textařky,
devítinásobné zlaté slavice Hany
Zagorové se koná 15. října od 19.00
ve Společenském sále DK Metropol.
Jako speciální host se představí její
dlouholetý kolega Petr Rezek za
doprovodu známé skupiny Boom
Band Jiřího Dvořáka. Uslyšíte nové
písničky, ale nebudete ochuzeni ani
o největší hity jako Tato pusa je tvá,
Duhová víla, Maluj zase obrázky
a další. Cena vstupenek je 390, 
460 a 490 korun.

Do Metropolu přilétne 

Zlatá slavice

V Budějovicích zahraje Erik Truffaz 

MIKROSVĚT III nabídne
české vědecké fotografie

Švýcarský trumpetista Erik Truffaz,
někdy označovaný jako „otec
elektronického jazzu“, se v říjnu
představí na pódiu jazzbluesového klubu
Highway 61 v Českých Budějovicích.
Hudebník na jih Čech přiveze svůj
kvartet, který navíc obohatí objev

švýcarské alternativní scény, zpěvačka
Annu Aaron. Její hlas a částečný posun
v Truffazově hudebním projevu vytváří
hudbu, která má potenciál oslovit
i daleko širší publikum než jen tradiční
jazzové. Erik Truffaz se již v Budějovicích
objevil v létě roku 2011, kdy svou hrou

na velké open air scéně na náměstí
Přemysla Otakara II. nadchl všechny
diváky. Říjnový koncert bude zase
z úplně jiného soudku. Klubová scéna
Highway 61 umožní maximálně dvěma
stům diváků velmi intimní kontakt se
špičkovým jazzovým hudebníkem. 

„Mikrosvět III – výstava české vědecké
fotografie“ je projekt realizovaný Galerií
Nahoře již potřetí. Od 22. října do
30. listopadu představí veřejnosti
unikátní fotografie vědců z vědeckých
pracovišť v České republice. Tento
projekt byl poprvé v Galerii Nahoře
představen v roce 2008 a zaznamenal
velký úspěch. V květnu 2009 byla
výstava představena v Bruselu v rámci
našeho předsednictví Evropské unii.
V listopadu 2009 byl Mikrosvět zařazen
do Týdne vědy Akademie věd ČR
a hostilo ho Národní divadlo v Praze.
Svět, který výstava přiblíží, můžeme
obdivovat jen díky speciálnímu
fotografickému oboru, který se nazývá
mikrofotografie. Mikrofotografie nejen
pomáhá vědcům odkrývat mikrostruktury
organizmů i neživé hmoty, ale
mikroskopické obrazy se stávají
výtvarnou inspirací umělcům a občas
i samotným vědcům. Přináší také důkazy
o tom, že některé představy umělců mají
reálný základ v živé a neživé přírodě.

A právě skrytá tajemství přírody,
zachycená optickým i elektronovým
mikroskopem, se stala již potřetí
inspirací výstavy, kterou připravila

českobudějovická fotografická 
Galerie Nahoře. Autorkou projektu je
fotografka Bohuslava Maříková, která 
na realizaci výstavy spolupracuje
s doc. RNDr. Františkem Weydou, CSc.,

z Přírodovědecké fakulty 
Jihočeské univer zity a RNDr. Petrem
Znachorem, PhD., z Hydrobiologického
ústavu Biologického centra Akademie
věd v Českých Budějovicích.
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Divadelní představení
Vražda na recept
se koná 21. října v 19 hodin v Divadelním sále DK Metropol.
Detektivní komedie o slavném vyšetřovateli, který vyjde
vítězně i ze souboje s věhlasným newyorským psychiatrem.
Je mu totiž jasné, že zabil svoji ženu. Na první pohled nikoho
ani nenapadne, že by tenhle roztržitý chlapík v baloňáku mohl
tu vraždu vyřešit. Ale nakonec každý případ vyřeší. Josef
Laufer si roli poručíka Columba oblékl stejně přirozeně jako
pomačkaný baloňák. V divadelní hře se představí Josef
Laufer, Jaromír Dulava, Kateřina Macháčková / Hana Sršňová,
Klára Jandová / Petra Doležalová, Mojmír Maděrič / Tomáš
Turek, Jitka Sedláčková / Marcela Nohýnková, Roman Štolpa
a další, režie: Roman Štolpa, Martin Novotný. Vstupenky
zakoupíte za 270 a 290 korun. 

Pokud chcete se skupinou
Nezmaři oslavit 35leté výročí jejich
bohaté kariéry, můžete vyrazit na
narozeninový koncert, který se
koná 9. října od 19 hodin ve
Společenském sále DK Metropol.
Během koncertu vás NEZMAŘI
provedou celou historií a zahrají
písničky od těch nejstarších až 
po úplné novinky. Uvidíte unikátní
archivní videa, uslyšíte řadu
hostů, kteří přijdou pogratulovat,
zažijete neobvyklé hudební
spojení Nezmarů
a Rozhlasového swingového
orchestru Václava Hlaváče.
Navíc pro vás pozvali
hosta, který bude 
pro všechny diváky
nečekaným a velkým
hudebním
překvapením.
Lístky jsou stále
v předprodeji
za 240 a 280
korun.

Nezmaři
slaví 35 let

JIHOČESKÉ DIVADLO
zve na novou sezonu

Pestrý koktejl připravilo na letošní sezonu
pro své diváky Jihočeské divadlo
v Českých Budějovicích. Činoherní
soubor představí tři nové hry, které
vzniknou přímo pro Jihočeské divadlo.
Sezonu 25. října zahájí horská balada
Advent, kterou napsal režisér inscenace
Martin Františák podle stejnojmenného
románu Jarmily Glazarové. Druhou
novinkou bude hra na rozloučenou z pera
Martina Glasera a Olgy Šubrtové
s příznačným názvem Blackout. Thriller
z konce světa se dostane na jeviště
v lednu. Třetím počinem činohry je debut

režiséra Jiřího Heřmana, který nastuduje
poetické drama Federica Garcíi Lorcy
s názvem Yerma. Také baletní soubor
připravuje pro novou sezonu různorodé
tituly. Už na podzim představí celovečerní
jednoaktové vystoupení Kauza Kafka
o osobnosti a životě tohoto spisovatele.
Další významnou událostí bude operní
dvojvečer Et Nuns Et Semper, ke kterému
hudbu zkomponuje hudební ředitel opery
Jihočeského divadla Mario De Rose.
Poslední baletní premiérou sezony bude
představení Moz-Art, které bude
spojením dvou choreografií.
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Fotbalisté Dynama České
Budějovice sice do sezony
vstoupili dobře, když doma
porazili na úvod Fotbalové
národní ligy Táborsko
a Žižkov. V reakci na tři
následující prohraná utkání
se ale vedení klubu
rozhodlo provést hned
několik změn jak
v kompetencích trenérů, 
tak i přímo v kádru. 

Část hráčů prvního mužstva byla
přesunuta do juniorského týmu, klub
navíc posílilo hned několik fotbalistů.

Z ligového prvního mužstva odešel
Marek Hovorka, který se po dohodě
s klubem rozhodl ukončit na jihu Čech
smlouvu a hledá si angažmá. Do
juniorského B-týmu byli přeřazeni Václav
Ježdík a Vladimír Dobal a na hostování
do Bohemians Praha odešel Aziz
Ibragimov. Novinkou také je, že tým
hrající ČFL v barvách Strakonic povede
nově jako hlavní trenér Pavel Malura, aby
byla větší provázanost mezi A-týmem
a B-týmem. Dosavadní kouč Jiří Lerch
se u týmu stává asistentem.

Na začátku září se v sestavě Dynama
objevil sparťanský stoper z Pobřeží
slonoviny Simon Deli a před zápasem
s Loko Vltavín se klub rozrostl o další tři
hráče. Jako první do Dynama přišel
Martin Vyskočil (Trnava), následoval ho

velezkušený Lukáš Jarolím (naposledy
Slavia) a těsně před samotným zápasem
podepsal v Dynamu smlouvu také
slovenský záložník Pavol Poliaček
(Prešov). Pátou posilou A-týmu pak byl
obránce Dukly Praha Pavel Hašek.
Vedení klubu také jednalo s MAS
Táborsko o možném příchodu Jana
Šimáka. K dohodě ale nedošlo, a klub se
tak na přestupovém trhu poohlédl po
jiných hráčích. „Prioritou pro nás bylo
získat posily do zálohy. Právě tam jsme
cítili v našem týmu největší rezervy,“ řekl
sportovní manažer Dynama Martin
Vozábal. Příchod tří kvalitních
a prověřených záložníků si vedení klubu
pochvaluje. „Martina Vyskočila si hodně
přál trenér již při svém příchodu do
Dynama. Vedl ho v Trnavě a v minulých
letech byl tento fotbalista tahounem
týmu. Lukáš Jarolím a Pavol Poliaček
jsou hráči, kteří mají zkušenosti
z náročných a vypjatých zápasů v bojích
o titul nebo o sestup, ale také
z evropských pohárů. A právě tyto
zkušenosti nyní chceme a potřebujeme
v našem týmu zúročit, abychom splnili
ten nelehký úkol, který před námi je, a to
návrat do Gambrinus ligy,“ dodal
sportovní manažer Dynama Martin
Vozábal. 

Změny v kádru se pozitivně projevily již
v posledním zápase na Vltavínu, kde
Martin Vyskočil přihrál na tři góly a Pavol
Poliaček jeden gól dokonce sám vstřelil.

Lukáš Jarolím nehrál zápas prakticky tři
měsíce, takže v jeho případě bude trenér
hráče do sestavy zapracovávat
postupně. V zápase na Vltavínu Lukáš
Jarolím odehrál závěrečnou půlhodinu.
V dalším zápase pak Jihočeši na
domácím hřišti udolali Bohemians Praha
(1:0), pak ale znovu prohráli, když
nestačili na Baník Most, kterému na jeho
hřišti podlehli 2:3. „Pokud chceme
bojovat o postup do nejvyšší soutěže,
musíme své výkony ještě výrazně
zlepšit,“ uvědomuje si Pavel Hoftych.

Dynamo po sérii porážek
POZMĚNILO SVŮJ KÁDR
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V Českých Budějovicích se
v srpnu otevřelo první
středisko manuální
fyzioterapeutické korekce.
Podle terapeuta Jana
Pokorného metoda
propojuje schopnosti
a znalosti terapeutů
s počítačovým softwarem.

„Počítač zobrazuje chybné funkce
pohybového systému a směřuje
terapeuta k jejich nápravě. Terapeut
proces léčby startuje, počítač naviguje
a pacient se léčí,“ shrnuje stručně
metodu.

S jakými problémy 
k Vám lidé přichází?
Nejsou nutná žádná doporučení lékaře,
přijít může kdokoliv, kdo cítí problém ve
svém hybném aparátu nebo kdo chce
zjistit, jak jeho tělo funguje, a preventivně
tak předejít možným funkčním
poruchám. Nejčastěji lidé přichází
s bolestmi krční a bederní páteře.

Co čeká klienta 
na první konzultaci?
Probereme jeho problémy, provedeme
vstupní vyšetření, vyhodnotíme
a doporučíme další postup formou
terapií. Vstupní konzultace trvá přibližně
90 minut. 

Jak vyšetření vypadá?
Vyšetření není bolestivé. Jednoduchými
testy zjistíme, v jakém stavu se klientův
pohybový systém nachází. Jde o soubor
několika pohybů končetinami či trupem,
jednotlivé testy jsou snadno
pochopitelné. Terapeut vyšetřuje rukama,
zjištěné informace zaznamenává do
počítačového programu, který posléze
data vyhodnotí a přehledně zobrazí
aktuální stav klientových svalů, kloubů,
páteře, pokožky. Terapeut pak s klientem
tuto analýzu rozebere a provede
odpovídající terapii. 

Potřebuji nějaké věci s sebou?
Nic předepsaného není, doporučuje se

lehké volné oblečení, které nebude
bránit pohybům v kloubech.

Existuje nějaký univerzální „klíč“,
který je možné aplikovat na
každého klienta?
Každý terapeut, který pracuje se
systémem MFK, jedná dle svého
vlastního uvážení a o volbě terapie se
rozhoduje vždy na základě aktuálního
stavu klienta. Aplikuje takovou sestavu
terapeutických technik, která je pro
klienta optimální. Používají se například
neurolymfatické stimulace, fasciální
a klasické masáže, mobilizace, také
kompenzační cvičení, stabilizace
a mobilizace páteře.

PRVNÍ STŘEDISKO manuální
fyzioterapeutické korekce v ČB

Start volejbalové 
sezony se blíží
S celkem dvanácti hráči vstoupí tým volejbalistů
budějovického Jihostroje do nového ročníku Uniqa
extraligy. Před sezonou došlou v mužstvu k několika
změnám. „Po vzájemné dohodě jsme se rozloučili
s Peterem Pláteníkem a Jakubem Novotným, smlouva
skončila Andy Rojasovi a na hostování do Příbrami odešel
David Juračka,“ uvedl manažer volejbalového klubu
Stanislav Pochop. Novými posilami jsou Robert Hupka,
Jan Kuliha a juniorský odchovanec Martin Pleva. Extraliga
letos startuje v neobvykle pozdním termínu, Jihostroj si
poprvé zahraje 19. října v Benátkách nad Jizerou.
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31letý muž v první polovině roku nalezl
v českobudějovické městské části Suché
Vrbné mobilní telefon Samsung Galaxy,
který vzápětí prodal s vidinou zisku do
bazaru. Policisté z obvodního oddělení
České Budějovice – Suché Vrbné však
po čase mobilní telefon objevili a pak již
bylo rutinou zjistit, kdo jej přinesl.

Pachatel se domníval, že si neodevzdá -
ním nálezu pomůže k přilepšení svého
finančního konta, ale za způsobenou
škodu v řádech tisíců korun teď ponese
viník zodpovědnost. Nyní si z rukou
policistů převzal sdělení podezření ze
spáchání přečinu zatajení věci a může
očekávat trestní příkaz okresního soudu.

Z kontejneru na elektroodpad

TRČELA LIDSKÁ RUKA 
Policisté v krajském městě v polovině
září obdrželi hlášení, že z kontejneru na
elektroodpad na křižovatce ulic
Družstevní a U Lávky v Pětidomí trčí
lidská ruka. Hlídka strážníků, která přijela
na místo, v kontejneru našla živého
a zdravého muže, který tam vlezl po
hlavě, ale už se nemohl dostat ven.

„Jelikož se muž nemohl v kontejneru
hýbat a byl tam zaklíněn, museli strážníci
i s mužem převrátit kontejner na bok,
aby se uvězněný muž mohl otočit,“ řekl
mluvčí Městské policie České Budějovice
Václav Sup. Akce se nakonec podařila
na jedničku, muž se dostal do správné
polohy a za asistence strážníků vylezl ven.

Vloupačky do pizzerie, rodinného domu, ale především
základních a mateřských škol na území celého
Jihočeského kraje od prosince loňského roku až 
do minulé soboty má na svědomí osmičlenná skupina
mužů ve věku od 20 do 38 let. Jejímu řádění ale učinili
přítrž policisté.

Zloději kradli všechno, co jim přišlo pod ruku 
– kancelářskou elektroniku, finanční hotovost,
stravenky, kosmetiku, ale i potraviny. „V jednom
z případů se také vloupali do sběrny druhotných surovin,
kde odcizili barevné kovy,“ uvedl mluvčí jihočeských
policistů Milan Bajcura. 

Z dosud čtyřiadvaceti prokázaných případů byla celková
způsobená škoda vyčíslena na téměř 1,2 milionu korun.
Dva obvinění jsou v současné době umístěni ve věznici,
další policisté vyšetřují na svobodě. „Všichni lupiči jsou
viněni z naplnění skutkové podstaty pokračujících
trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování
domovní svobody,“ dodal Bajcura.

Parta zlodějů
VYKRÁDALA
hlavně mateřské
a základní školy

Lupič si
kradené 
kolo užil
jen chvíli
Pouhých pět minut se z kradeného kola
radoval dvacetiletý mladík z Českých
Budějovic. „Zloděj si poradil se zámkem
a s jízdním kolem se vydal na cesty. Od
místa krádeže však došel pouhých pár set
metrů, podezřelého chování muže si totiž
všimli policisté hlídkové služby, a jeho
krádež tak skončila po pěti minutách,“
uvedla mluvčí Policie ČR Lenka Holická. 

Policisté mladému pachateli sdělili
podezření ze spáchání přečinu krádeže.
„V posledních třech letech navíc byl
dotyčný za obdobný trestný čin již
odsouzen a potrestán. Nyní mu tak,
v případě prokázání viny, hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři
roky,“ dodala mluvčí. Muži zákona
případ prověřují formou zkráceného
přípravného řízení.

Zatajení nálezu 
se nevyplácí

NÁKUP • ZPRACOVÁNÍ • PRODEJ

ODVOZ VEŠKERÉHO KOVOVÉHO ODPADU 
NAŠIMI NÁKLADNÍMI AUTY

SBĚRNÉ DVORY + EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
DEMONTÁŽE TECHNNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, 

MONTOVANÝCH HAL ATD.

www.kovosrot.cz | info@kovosrot.cz

ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A NEŽELEZNÝCH KOVŮ, 

AKUMULÁTORŮ, PAPÍRU, PLASTŮ

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

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

inzerce
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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 schopnost
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 denIngredience

3 cl světlého rumu
2 cl kokosového krému 
2 cl smetany
9 cl ananasového džusu
ledová tříšť

Postup
Nejdříve si připravíme sklenici tak, že ji naplníme
tříští a dáme nachladit do mrazáku. Do mixéru
vložíme plnou hrst ledové tříště, slijeme potřebné
ingredience a mixujeme, dokud se tříšť úplně
„neztratí“, ale zároveň musí koktejl zůstat
dostatečně hustý. Do vychlazené sklenky přelijeme
namixovaný koktejl, přidáme brčko a ozdobíme
naříznutým plátkem ananasu a koktejlovou třešní.

Piña Colada   

Americké kuře

Recepty22

Ingredience
1,5 litru kuřecího vývaru | 300 g kuřecích
prsou | 2 stroužky česneku | 1 mrkev | 
3 listy čínského zelí | 2 cm čerstvého
zázvoru | 1 lžička rybí omáčky | 1 svazek
jarních cibulek | 6 ks předem namočeného
Jidášova ucha | chilli paprička | limetka |
čerstvý koriandr | rýžové nudle 

Postup
Do vývaru dáme vařit kuřecí prsa, plátky
zázvoru, česneku a houby. Nudle si
připravíme podle návodu a dáme je
stranou. Když je maso měkké, vyjmeme ho
a natrháme na menší kousky. Do misek
rozdělíme nudle, houby, kousky masa, 
na jemné nudličky nastrouhanou mrkev,
jemně pokrájené zelí a chilli papričky
a zalijeme horkým vývarem, který jsme
dochutili rybí omáčkou. Na závěr hustě
posypeme jemně pokrájenými cibulkami,
koriandrovou natí a zakápneme limetkou. 

Ingredience
4 kuřecí řízky | 350 ml podmáslí | 150 g hladké mouky | 2 lžičky soli |
1,5 lžičky sladké mleté papriky | 0,5 lžičky černého pepře | 1 lžička
sušeného česneku | 1,5 lžičky steakového koření | špetka čerstvě
strouhaného muškátového oříšku

Postup
Kuřecí řízky nakrájíme na menší plátky, posolíme a ponoříme do
podmáslí. Necháme uležet cca 2 hodiny. Mouku promícháme s kořením
a solí, maso vyjmeme z podmáslí, necháme trochu okapat a obalíme
v ochucené mouce. Ihned smažíme v dostatečné vrstvě oleje.

Hruškový
koláč
Ingredience
150 g hladké mouky
60 g másla
800 g hrušek
50 g vanilkového cukru
sůl
skořice 

Postup
Koláčovou formu vytřeme máslem
a lehce poprášíme moukou. Troubu
předehřejeme na 180 °C. Na vál
dáme mouku, přidáme máslo 
a 4 lžíce vody. Vypracujeme těsto,
které necháme odpočinout.
Oloupané hrušky rozpůlíme
a vyndáme jádřince. Těsto rozválíme
na sílu 1 cm, přesuneme do formy
a propícháme vidličkou. Poklademe
hruškami, posypeme cukrem se
skořicí a upečeme dozlatova. 

PHO GA
kuřecí polévka  
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24 Křížovka

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

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

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

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

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

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

Správné řešení křížovky z čísla 08/2013: 
...přinejmenším z finančních důvodů.

SUSAN ERTZ (1894–1985)
„Miliony lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí... (dokončení v tajence)“


