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Milí čtenáři,

těší mě, že se opět setkáváme nad stránkami Budějovického Samsona.

Také tentokrát přinášíme pravidelnou porci informací z dění v naší

metropoli, z kultury a sportu. Konec října a listopad bude událostmi

nabitý. Nejdříve nás čekají dlouho očekávané volby, hlasovací lístky

budeme mít v rukou již tento víkend. Každá rada je v tomto případě

drahá, univerzální recept na správnou volbu zřejmě neexistuje.

Rozhodnout se musí každý sám za sebe, stačí se zamyslet nad tím, 

jak chceme, aby to v naší zemi vypadalo.

Budějovice budou v následujících týdnech hostit také zajímavé kulturní

osobnosti. V rámci svého turné sem zavítá známý slovenský zpěvák

Richard Müller, v Budvar aréně bude mít poslední koncert na své šňůře

Lucie Bílá. V DK Metropol se představí také oblíbené vokální seskupení

4TET. Podzim bude nabitý i sportem – rozehrála se volejbalová 1. liga

mužů i žen, první zápasy má naplánovány i extraliga, vyrazit můžete také

na fotbal nebo fandit českobudějovickým hokejistům.

Zkrátka a dobře, nenechejte se odradit někdy nepříjemným počasím,

bavte se a užívejte si každý den!

Přeji hezké dny!

Editorial

Olga Píšová,
šéfredaktorka
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Již tento víkend lidé
v České republice mohou
vyrazit k volebním urnám
a rozhodnout o příštím
směrování státu. 
Do souboje 
o 200 poslaneckých
mandátů se přihlásilo 
23 volebních stran a hnutí,
na jejichž listinách je
celkem 5 923 kandidátů.
Vyhlášení parlamentních
voleb předcházel pád
Nečasovy vlády
a neschválení Rusnokova
kabinetu. Pro rozpuštění
dosavadní Sněmovny se
vyslovilo 140 poslanců,
prezident Miloš Zeman jim
28. srpna 2013 vyhověl.

Nezapomeňte občanku
Volit může každý občan České
republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl 18 let. Po příchodu do
volební místnosti volič musí volební
komisi prokázat svou totožnost 
a státní občanství České republiky.
K tomu slouží platný občanský průkaz
nebo platný cestovní, diplomatický
nebo služební pas České republiky.
Volič, který přišel s voličským
průkazem, musí tento průkaz odevzdat
volební komisi, která ho přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů. 

Každý volič dostane volební lístky
Po prokázání totožnosti volič obdrží
prázdnou úřední obálku s úředním
razítkem příslušného obecního nebo
městského úřadu, magistrátu, úřadu
městského obvodu nebo městské části.
Volič, který hlasuje s voličským
průkazem, obdrží i hlasovací lístky
volebního kraje, v němž se nachází
příslušný okrsek.

Ve volební místnosti budou na
viditelném místě vyvěšeny vzory
hlasovacích lístků označené nápisem
„VZOR“. Dále tam bude prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidátů, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením

voleb. Každá politická strana, politické
hnutí a koalice má svůj hlasovací lístek
s vylosovaným číslem. Hlasovací lístky
týchž politických stran, politických
hnutí a koalic musí mít ve všech krajích
stejné číslo. Pokud některá politická
strana, politické hnutí nebo koalice
v kraji nekandiduje, zůstane v daném
volebním kraji toto číslo neobsazeno.
Proto nemusí sada hlasovacích lístků,
které volič obdržel, obsahovat všechna
čísla.

Hlasovat budete za plentou
S úřední obálkou, případně hlasovacími
lístky vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků,
za plentu. Tam vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek té politické
strany, politického hnutí či koalice, pro
které chce hlasovat. Tím volič dává
hlas celé vybrané politické straně,
politickému hnutí nebo koalici. 

Můžete i kroužkovat 
Zároveň může volič na hlasovacím
lístku zakroužkováním pořadového čísla
nejvýš u čtyř kandidátů uvedených na
jednom hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.
Pokud volič zakroužkuje více než čtyři
kandidáty, počítá se takový hlasovací
lístek jako platný, ale k přednostním
hlasům se nepřihlíží. Neplatné jsou
hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, jsou přetržené,
či nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího
lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud
jsou z něho patrny potřebné údaje.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední
obálce několik hlasovacích lístků. 
Po opuštění prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední
obálku se zvoleným hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. 

Volby klepou
na dveře

Telefonní čísla, na kterých občané získají bližší informace 
o volbách, jsou 386 805 020 a 386 805 024.
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Průzkumy nepřisuzují ODS zrovna
silné postavení. Jaký výsledek
byste považoval za úspěch?
ODS po sedmi letech ve vládě a po
všech problémech, kterými za tu dobu
prošla, asi nemůže očekávat, že by
drtivým způsobem vyhrála volby.
Každopádně chceme usilovat o co
nejlepší výsledek, protože ať je to, 
jak chce, ODS je tady jedinou tradiční
pravicovou stranou a česká politika
takový subjekt potřebuje. Není možné
vydat zemi pouze do rukou levičáků. 

Průzkumy nicméně ukazují, 
že bývalí voliči vládní koalice,
tedy ODS, TOP 09 a Věcí
veřejných, často sympatizují
s novými stranami. Myslíte, 
že je ještě získáte zpět?
Věřím, že vezmou rozum do hrsti
a nepodlehnou nereálným

a populistickým slibům nových stran
a jednoduchým řešením, která ve
skutečnosti řešeními nejsou. Prim 
v tom samozřejmě hraje pan Babiš
a hnutí ANO, kteří slibují vše, na co si
kdo vzpomene, ale racionálně uvažující
člověk musí vidět, že jsou to sliby zcela
nesplnitelné. 

V čem se liší program ODS 
od programů ostatních 
subjektů, které se deklarují 
jako pravicové?
ODS si vždycky zakládala na tom, že její
program je reálný a splnitelný. Bohužel
po volbách pak do jeho plnění vstupují
koaliční partneři, a my jsme si
v posledních letech ne vždy dokázali
prosadit to naše. Podle hodnocení
agentury IDEA a Lidových novin byl
program ODS vyhodnocen jako
nejrealističtější a ekonomicky

nejodpovědnější. ANO a ČSSD slibují
opatření za více než 40 miliard,
komunisti dokonce přes devadesát!
A naprosto neříkají, kde na ty sliby
vezmou peníze. 

Podle vás jsou 
tedy sliby jiných stran nereálné?
Zmíněné hodnocení není moje, ale
dělala ho nezávislá agentura. Ale mohu
dát i vlastní příklad. Poslouchal jsem
v jedné debatě pana Babiše. A musím
přiznat, že je to opravdu skvěle
připravený populista. Říká jen obecné
pravdy, které lidé chtějí slyšet. Že udělá
pořádek, zatočí s korupcí, že dá lidem
práci, že nahradí nemehla odborníky. 
To je skvělé. Tomu nelze než zatleskat,
kromě toho, že to slibuje před volbami
kdekdo a že odborníky už nám jednou
do vlády nominoval Miloš Zeman. Ale
nikdy neuvede žádné konkrétní řešení,

MARTIN KUBA:
ODS má budoucnost
a stojí za to dát jí šanci
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všechno jsou to prázdné fráze.
Připomíná mi to takového toho diváka
v hledišti, který je zároveň rozený
reprezentační trenér. Přesně ví, který
hráč hraje blbě, jak by to měl hrát, 
že by měl dávat víc gólů. Všichni je
známe. Ale na lavičce nikdy neseděl,
fotbal nikdy nehrál a nemá o trénování
ani ponětí. Přesto se najde dost
kamarádů, kteří mu v hospodě budou
říkat: Jo, Pepo, ty bys to měl trénovat.

Ale on má určité zkušenosti
z firmy. Ví, jak ji řídit…
Stát není firma a politika není řízení
podniku. Voliče a spolustraníky
nemůžete propustit. Ani jim nemůžete
nic nařizovat jako ve firmě, nebo jim
sebrat prémie, když se vám nelíbí, co
dělají. Stát se stará o důchodce
a postižené, a těch se nezbavíte jako ve
firmě. Také jsem slyšel pana Babiše, jak
říká, že podnikatelé vyplňují asi 
160 zbytečných papírů a že on by tu
administrativní zátěž nejdřív snížil a pak
to celé elektronizoval. Ten člověk vůbec
netuší, o čem mluví. 

Proč?
Hodně jsem se tomu na ministerstvu
věnoval. Není problém najít šedesát
nařízení, která by bylo skvělé zrušit. Ale
abyste zrušili jen jedno z nich, musíte to
v naprosté většině projednat napříč
ministerstvy, a to je mnohem náročnější
než o tom mluvit. Dost jsme jich zrušili,
ale naivní jednoduchou představu pana
Babiše, jak to vše zařídí, samozřejmě
běžný volič nemá šanci odhalit
a snadno mu naletí. Bohužel pak o to
víc budou voliči zklamaní, jako jsou
dnes z Věcí veřejných.

Jak tedy v téhle situaci 
chcete získat voliče 
na svou stranu?
ODS vždycky hájila zájmy střední třídy.
Zájmy aktivních lidí, ať již jsou studenty,
zaměstnanci, podnikateli, nebo
důchodci. Dvacet let prosazujeme
hodnoty, na kterých střední třída stojí.
Že úspěch nesmí být trestán a daně
mají být stejné pro každého. Že sociální
dávky nelze zneužívat a pracovat musí
být motivující. Že každý má mít přístup
k dobrému vzdělání a zdravotnictví. Že

chceme mít nezadlužený stát, který své
občany ochrání, ale neplete se jim do
života. A že páteří ekonomiky nejsou
velké firmy, jak mimochodem tvrdí
Andrej Babiš, ale právě statisíce
drobných podnikatelů a živnostníků. 
To jsou hodnoty, které hájíme
a dlouhodobě prosazujeme. A nyní
vážně hrozí, že právě tyto hodnoty
budou ve sněmovně ohroženy drtivou
levicovou většinou. 

Co byste pár dní před 
volbami vzkázal voličům, 
aby dali znovu šanci ODS?
To, co jim říkám celou kampaň. 
Že chápu jejich nespokojenost
a že před ně předstupujeme nejen
s pokorou, ale i se sebevědomím. 
ODS si prošla složitým obdobím své

existence a udělala řadu chyb, na které
nemůže být pyšná. Na druhou stranu
jsme si těchto chyb vědomi a víme, že
je nesmíme opakovat. Věřím, že jsme
se z nich poučili. ODS se mění a bude
v tom pokračovat i nadále. Česká
republika potřebuje silnou tradiční
pravicovou stranu, kterou ODS po
dvacet let byla, a já věřím, že zase
bude. Vzkázal bych také voličům, aby
dobře zvážili svoji volbu. Aby nevěřili
novým mesiášům a populistům.
A pokud se cítí být pravicovými voliči,
tak aby své hlasy nepromarnili volbou
subjektů, které nemají šanci se do
sněmovny dostat. Tím by pomohli jen
levici. Jsem přesvědčen, že ODS má
budoucnost a že stojí za to dát jí šanci
vrátit se na pozice, kam vždycky
patřila. [PR]
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Ačkoli je téměř třetina českých nemocnic
ve finanční tísni, Jihočeši se o místní
zdravotnické zařízení obávat nemusí.
Budějovická nemocnice hospodaří
s kladným výsledkem. „V letošním roce
má nemocnice kvůli úhradové vyhlášce
oproti loňsku snížený rozpočet 
o 200 milionů korun. Vedle toho roste
potřeba financí například na personál,
protože od nového roku budou kvůli
nařízení Evropské unie omezeny
přesčasy lékařů a pro zdravotnická
zařízení to obecně znamená nábor
nových lékařů, které je potřeba také
zaplatit. Dluhy ale nemáme,“ říká 
tisková mluvčí Ivana Kerlesová. Kladný
hospodářský výsledek se podle mluvčí

daří udržovat jen díky šikovnosti vedení
nemocnice, která například centralizuje
nákupy zdravotnických potřeb společně
s dalšími jihočeskými nemocnicemi.

Navzdory sníženému rozpočtu se vedení
nemocnice chystá uvést řadu novinek
a investic jak pro personál, tak pro
pacienty. Největší plánovanou investicí 
je nová porodnice, jelikož staré
gynekologické oddělení již nevyhovuje.
Na tuto stavbu si vedení nemocnice
vyhradí částku okolo 200 milionů korun.

Další výraznou plánovanou změnou je
koncentrace veškeré lékařské péče do
horního areálu nemocnice. „Bude to

velká úspora, jelikož budovy v dolním
areálu patří městu. Již se přesunulo
kožní oddělení a zhruba do pěti let
bychom rádi přestěhovali i všechna 
další oddělení,“ podotkl zástupce
ředitele nemocnice Jaroslav Novák.

Příjemnou novinkou, kterou ocení
zejména pacienti, bude zavedení wifi
připojení. „Nejprve zavedeme volnou 
wifi tam, kde je nejvíce žádaná. To je
zejména na dětském oddělení. Časem
chceme ale internet zpřístupnit i lidem
například na LDN, jelikož starší lidé už
jsou dneska technologicky vyspělejší
a mnozí internet používají naprosto
běžně,“ doplnil ještě Novák.

Budějovická nemocnice

chystá novinky

Mezi Budějovicemi a Jihlavou

pojede další spoj
Na železniční trať mezi Českými Budějovicemi
a Jihlavou se vrátí jeden ze dvou párů zrušených
rychlíkových spojů. Korekce vlakových spojů
vstoupila v platnost 1. července letošního roku
z rozhodnutí ministerstva dopravy, v jehož čele
tehdy stál Zbyněk Stanjura. Důvodem byla snaha
ušetřit finance, které dává Českým drahám. Cestující
budou moci znovu zavedený pár rychlíků – v každém
směru jeden – začít využívat se zavedením nového
jízdního řádu na železnici, tedy od 15. prosince 2013.
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KRAJSKÝ SOUD
nyní povede Milan Tripes
Novým předsedou českobudějovického
krajského soudu se stal Milan Tripes.
Nahradil tak Bohuslava Petra, jemuž
posledního září vypršelo funkční období.
Petr stál v čele soudu od roku 1999.
Tripes byl doposud místopředsedou
krajského soudu pro úsek obchodní
a správní. „Zůstávám nadále v justici
a budu pokračovat v práci na krajském
soudě v Českých Budějovicích,“ řekl
Bohuslav Petr. Čtyřiapadesátiletý Milan
Tripes pracuje v justici od roku 1983,
a to celou dobu na Českobudějovicku.
V pozici místopředsedy tamního
krajského soudu je od roku 2001.

Dopravní
podnik
přišel
o ředitele

Jednu z nejrušnějších budějovických
křižovatek Husova – Dlouhá louka
v budoucnu čekají změny. „Sešel jsem se
s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR
a jednali jsme spolu o řadě úprav celé
levobřežní komunikace, resp. E55 na
území města. Tahle bude jedna z prvních
a ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR
je již přislíbeno její zahrnutí do
investičního plánu na příští rok,“ uvedl
primátor Juraj Thoma. Město již
vysoutěžilo firmu, která projekt na novou
podobu křižovatky zpracuje. Hodnoticí
komise doporučila společnost Eltodo EG,
která nabídla nejnižší cenu za projekt, a to

524 tisíc korun bez DPH. „Křižovatka 
by měla být řešena zhruba podobným
způsobem, jako je např.
Pražská–Strakonická nebo právě
zrekonstruovaná Mánesova–Lidická,
konkrétní návrh ale samozřejmě závisí 
na projektantovi,“ řekl Thoma. Upravená
křižovatka v centru města by měla lépe
reflektovat současný hustý provoz, který
zde zejména v ranní a odpolední dopravní
špičce způsobuje automobilistům nemalé
problémy. Kratší by měla být například
doba průjezdu křižovatkou a zároveň by
měly přibýt tzv. bypassy, které umožňují
plynulé pravé odbočení. 

Na křižovatce
u Dlouhého mostu
dojde ke změnám

Dopravní podnik v Českých
Budějovicích tento měsíc přišel
o ředitele. Dosavadní šéf Jaroslav
Ďuriš odchází do nového
působiště v Dopravním podniku
hlavního města Prahy, kde byl
jmenován generálním ředitelem
a předsedou představenstva.
Ďuriš byl v čele podniku od dubna
2012 a podporoval například
návrat MHD do historického
centra města.

Vedení českobudějovického
dopravního podniku rozhodlo, 
že odcházejícího Ďuriše dočasně
nahradí ve funkci Slavoj Dolejš,
místopředseda představenstva
společnosti. Ďuriš v současnosti
zůstává předsedou
představenstva a bude jednat
s radnicí o hledání nového
ředitele. Pravděpodobně bude
vypsáno výběrové řízení.
„Odhaduji, že dočasně budu
funkci zastávat přibližně do konce
tohoto roku. Záleží na tom, jak
rychle se povede vybrat
z výběrového řízení nového
ředitele,“ řekl Slavoj Dolejš. 
„Panu Ďurišovi patří za jeho
činnost na pozici ředitele
společnosti poděkování a zároveň
mu přeji hodně úspěchů v jeho
další kariéře,“ uvedl předseda
dozorčí rady budějovického
dopravního podniku David Sláma.
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Model sochy Přemysla Otakara II. autora
Františka Postla si ještě týden můžete
prohlédnout ve venkovním prostoru
Wortnerova domu Alšovy jihočeské galerie
v ulici U Černé věže. Sochař František
Postl se rozhodl sochu slavného českého
panovníka věnovat městu k blížícímu se
750. výročí jeho založení.
Českobudějovičtí radní však ještě stále
nepotvrdili, jestli dar přijmou. „Doufám, 
že město dar přijme. Jedná se o poměrně
finančně náročnou záležitost, na všem 
se podílí celá řada místních, ale
i mimoregionálních sponzorů, kteří se do
projektu pustili s obrovskou chutí,“ uvedl
sochař. „Finální dílo bude ze žuly.
Samotná socha měří 283 centimetrů
a zůstane v nezměněné podobě jak
siluetově, tak i výškově. Sokl je otevřená
kapitola a bude se řešit v závislosti na
umístění, kde dílo bude stát,“ pokračoval
František Postl. Kde nakonec bude socha
stát, ale zatím není jisté. Rada města
uspořádala anketu, ve které nejvíce hlasů
získalo Piaristické náměstí. „I já toto místo
preferuji. Socha tu bude víceméně pro lidi
z Budějovic,“ uvedl sochař.

Model sochy Přemysla Otakara II.
uvidíte ve Wortnerově domě

inzerce

Italský Nejvyšší soud ukončil dva důležité spory vyvolané
společností Anheuser-Busch InBev a definitivně rozhodl 
ve prospěch Budějovického Budvaru. Soud potvrdil, že
společnost ABI nesmí v Itálii používat značku Budweiser.
Rozhodnutí jsou pravomocná a definitivní. „Je to skvělé
vítězství. Můžeme se vrátit na italský trh s naší originální
značkou Budweiser Budvar. Soud jejich značku Budweiser
prohlásil za klamavou a vymazal ji z registru ochranných
známek. Náš konkurent proto musí v Itálii ukončit prodej
piva Budweiser,“ říká ředitel Budějovického Budvaru Jiří
Boček. Itálie je pátý největší spotřebitel importovaného piva
na světě. Jedná se tak pravděpodobně o nejtvrdší prohru
společnosti ABI o značku Budweiser ve více než stoleté
globální válce. „Gratuluji k vítězství advokátní kanceláři
Čermák a spol., především advokátovi panu de Bosio, který
nás v Itálii zastupoval,“ dodává Jiří Boček. Soudní spory
o značku Budweiser trvají od roku 1907. Výrazně úspěšnější
je v nich Budějovický Budvar. V letech 2000–2012 bylo
definitivně ukončeno 173 soudních sporů a správních řízení,
z nichž Budějovický Budvar vyhrál 120 případů a 10 sporů
skončilo smírem nebo remízou. Díky registracím ochranných
známek Budweiser nebo Budweiser Budvar, které patří
Budějovickému Budvaru, nemůže nadnárodní koncern ABI
svou klíčovou značku Budweiser používat téměř v 70 zemích.

Budějovický Budvar

vyhrál důležitý
SPOR V ITÁLII
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13 Kryolipolýza: liposukce
zmražením tukové tkáně

STUDIO PRO ŠTÍHLÉ A ZDRAVÉ TĚLO, 
Riegrova 36, České Budějovice, mobil: 777 882 160

inzerce

www. .cz

CENA S KUPÓNEM
již od 290,– Kč/ošetření
SLEVA 50% na jedno vámi vybrané
tělové ošetření z naší pestré nabídky



Řidiče čekají 
komplikace
Menší dopravní komplikace kvůli začínající výstavbě 4. etapy
zanádražní komunikace čeká na řidiče při cestě z Mladého 
do Srubce na Starou Pohůrku. Úplně uzavřena zůstane ulice
U Dráhy a Jana Masaryka v krátkém úseku mezi hřbitovem
a mostem do Mladého až do 30. listopadu 2014. Objízdná
trasa v případě uzavírky ulice Jana Masaryka povede ulicemi
V Hluboké cestě a Ledenickou směrem do Mladého. Ulice
U Dráhy bude uzavřena bez objízdné trasy. Most přes železnici
průjezdný zůstane a bude možné ulicí V Hluboké cestě jet do
Suchého Vrbného – tudy také povede objízdná trasa.

Budějovický

BUDVAR
nabízí nový
ležák s višní
Pokud máte rádi chuťově výrazné
tmavé pivo, jedno se v těchto
dnech objevilo na českém trhu.
Budějovický Budvar totiž představil
limitovanou sérii nového druhu
tmavého ležáku s příchutí višně
– Budweiser Budvar Dark Cherry. 

„Je to plnohodnotný tmavý ležák
s obsahem alkoholu 4,5 %,
a zásadně se tak liší od běžných
mixů piva a limonád. Věříme, že
nabízíme velmi zajímavý nápoj,
kterým chceme primárně oslovit
ženy a také milovníky neobvyklých
piv,“ vysvětluje specialista řízení
jakosti piva z Budějovického
Budvaru Petr Košin. „Díky obsahu
13 % višňové šťávy má černo-
červenou barvu a pevnou pěnu,
která zanechává na sklenici
kroužky. Ve vůni rozpoznáte
peckovinu višně a pražený slad
tmavého ležáku. Chuť je
bezprostředně po napití osvěživě
kyselá s mandlovou vůní pecek,
rychle však přechází k lehce
svíravé chuti višně a hořké chuti
praženého sladu, po němž zůstává
v ústech dozvuk hořké čokolády.
Ta nutí malými doušky upíjet dál,“
dodal sládek Budějovického
Budvaru Adam Brož. Nové pivo
bude k dostání pouze v několika
stovkách vybraných českých
restaurací. Dodává se v sudech
o objemu 20 litrů a se stáčením 
do lahví se prozatím nepočítá.

Budova nádraží
projde rekonstrukcí
Historická budova železničního nádraží
v Českých Budějovicích z roku 1913 by
mohla do tří let projít celkovou
rekonstrukcí. „Stav budovy nádraží
v Českých Budějovicích nás tíží, je to
prakticky poslední budova v krajském
městě, která není v náležitém stavu.
Bohužel v posledních letech bylo řešení
tohoto stavu zatíženo vytvořením projektu,
podle kterého měl budovu opravit
soukromý investor za to, že dostane
potom nějaké pozemky v okolí,“ uvedl
ředitel Českých drah Dalibor Zelený.
Z projektu revitalizace, který už v roce
2008 představila společnost CB Station
Development, totiž sešlo. Nádraží mělo
být podle něj opraveno do roku 2014 za
více než čtyři miliardy korun. České dráhy
se proto nyní dohodly se Správou
železniční dopravní cesty, na kterou přejde
správa železničních stanic, tento projekt
dořešit tak, aby SŽDC v horizontu

jednoho roku mohla čerpat peníze
z evropských fondů na opravu budovy. Do
dvou tří let už by budova měla odpovídat
standardům moderní doby. „Pro dohodu
jsme učinili první konkrétní kroky pro
narovnání současných vztahů, protože to
považujeme za věc, která se úplně
nepovedla, a je zapotřebí ji vyřešit tak, aby
z toho Budějovice mohly profitovat a my
jsme cestujícím připravili rozumnou
vstupní bránu do tohoto kraje,“ uvedl
Dalibor Zelený.

Projekt CB Station Development počítal
v návaznosti s modernizací 
IV. železničního koridoru s přestavbou
českobudějovického nádraží na luxusní
odbavovací halu s využitím stávající
historické budovy. Naposledy v roce 2010
České dráhy plánovaly na budově opravit
fasádu a střechu za desítky milionů korun.
I z těchto plánů ale sešlo.



Festival outdoorových filmů
míří do Třeboně
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PODNIKOVÁ PRODEJNA

Největší světový výrobce
Českého granátového 

šperku.

Záruka kvality a pravosti
doložena certifikátem.

ZLATO • STŘÍBRO
ČESKÉ GRANÁTY
VÝKUP ZLATA A VLTAVÍNŮ

České Budějovice, Dr. Stejskala 9

tel.: 386 358 068

inzerce

Mezinárodní festival outdoorových filmů
je putovní přehlídkou filmů se sportovní
tematikou. Na jihu Čech se uskuteční
v Třeboni od 13. do 16. listopadu v kině
Světozor. 

Festival se ve čtyřech soutěžních
kategoriích zaměřuje na nejrůznější
sporty – extrémní lyžování, paragliding,
horolezectví, rafting, potápění a řadu
dalších outdoorových aktivit. Kromě
dobrodružných, extrémních
a adrenalinových filmů nabízí i filmy
cestopisné, které diváka zavádějí do
nejrůznějších míst naší planety a ukazují
způsob života tamních obyvatel. 

O oblíbenosti tohoto filmového žánru
svědčí desetiletá tradice festivalu, který
se za dobu své existence stal největším
putovním festivalem tohoto typu u nás
i ve světě a účastní se jej filmaři
a režiséři z mnoha zemí. V letošním 
roce festival zavítá do 43 českých

a slovenských měst a nově také do
Ruska. Program bude zahájen ve středu
v 18 hodin besedou s názvem
Kamčatka – Do ráje i pekla. Čtvrteční
a páteční promítání odstartuje v pozdně
odpoledních hodinách, v sobotu již ve
14 hodin. 

Připraven je také doprovodný program.
Žáci školy Taekwon-Do ITF Won-Hyo
předvedou ukázku svého umění.
V sobotu se Masarykovým náměstím
prožene psí spřežení. Přítomní diváci 
si budou moci prohlédnout 20 psů
severských plemen a dozvědět 
se něco o mushingu. 

Součástí festivalu je také výstava
fotografií z cest a expedic Markéty
Kráčalíkové v Divadle J. K. Tyla.
Vstupenky na jednotlivé dny či
permanentku lze zakoupit
v Informačním a kulturním 
středisku města Třeboň.

U Ševětína může vyrůst

NEJDELŠÍ ČESKÝ
ŽELEZNIČNÍ TUNEL
12 miliard korun chce Správa železniční
dopravní cesty investovat do stavby
dvou nových tunelů mezi Hrdějovicemi
a Ševětínem. Výsledkem by měla být
rychlejší cesta mezi krajským městem
a Prahou v rámci IV. železničního
koridoru, který už je jinak na trase mezi
Prahou a Rakouskem téměř hotový. Pro
tunely už jsou také stanoveny základní
technické parametry: počítá se
s rychlostí 160 kilometrů v hodině,
s případným navýšením pro vzdálenější

budoucnost až na 200 kilometrů
v hodině. „V současné době se upravuje
dokumentace pro územní rozhodnutí,“
komentoval přípravy Marek Illiaš
z oddělení komunikace Správy železniční
dopravní cesty. Tunely, které by byly
nejdelší v Česku, nyní čekají na evropské
dotace. Ve státní kase ale na investici
zatím chybí peníze, a datum zahájení
výstavby je tedy neznámé. Poradenské
orgány EU totiž v současné době
financování záměru nedoporučily.
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Jižní Čechy jsou regionem s bohatou
rybářskou historií a výlovy rybníků se
staly oblíbenou slavností každého
podzimu. Mlhavé ráno, rybářské sítě,
vůně smažených ryb a svařeného vína či
grogu – to je atmosféra, která
každoročně láká stovky návštěvníků.
Výlovy rybníků představují jedinečnou
příležitost spatřit tradiční rybolovnou
techniku a pochutnat si na čerstvě
vylovené rybě. 

Pravého českého kapra, amura, štiku
nebo karase je možné zakoupit přímo na
hrázi rybníka. Součástí výlovů mnohdy

bývá i doprovodný, nejen gastronomicky
zaměřený program. V polovině měsíce
října proběhl na Třeboňsku slavnostní
výlov rybníka Rožmberk. Přítomní
návštěvníci měli možnost vidět práci
rybářů v akci a ochutnat rozmanité
pochoutky z pánví třeboňských
baštýřek. 

Poprvé zde byla představena nová rybí
specialita – sušené kapří maso. Největší
jihočeský rybník už sice vydal své
bohatství, hlavní sezona výlovů však
ještě zdaleka nekončí. V pondělí 
28. října se uskuteční výlov rybníka

Bezdrev v Hluboké nad Vltavou a s ním
spojené Jihočeské rybářské slavnosti. Po
celý den zde bude hrát dechová hudba
a známý kulinář Petr Stupka předvede
ukázku zpracování a úpravy ryb. 

Součástí slavností je také expozice
rybářství v Loveckém zámku Ohrada.
Od úterý 29. října do pátku 1. listopadu
ožije hráz rybníka Dvořiště u Lomnice
nad Lužnicí a ve dnech 18. a 19.
listopadu se bude lovit rybník Vlhlavský
mezi obcemi Sedlec a Pištín. Výlovy
začínají časně zrána, zpravidla kolem
sedmé hodiny.

Soutěž na novou točnu v Krumlově 

nabírá zpoždění
O tom, jak bude vypadat nové
plenérové divadlo v zahradě
českokrumlovského zámku, 
stále není jasno. 

Vyhlášení architektonické soutěže,
ze které měl vzejít návrh na novou,
rozebíratelnou konstrukci, má již 
tři čtvrtě roku zpoždění. Na vině je
údajně špatná komunikace mezi
zástupci státu a Českých
Budějovic a také změny na postu
ministra kultury. Na lepší časy se
zatím neblýská, ministr v demisi
Jiří Balvín pravděpodobně nechá
další postup na svém nástupci.

O nové podobě točny se vedly
dlouhé diskuze. Současné
kompromisní řešení
s demontovatelnou točnou vychází
z podobných příkladů ve světě.
Podobné řešení existuje například
při divadelních představeních ve
Francii na Neptunově bazénu 
zámku ve Versailles nebo na
zámku Chambord v údolí 
řeky Loiry.

K podzimu patří výlovy rybníků
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Soutěž cukrářů, kuchařů,
ukázky exotické kuchyně
i prezentaci vinařství nabídne
17. ročník mezinárodního
gastronomického festivalu
Gastrofest. 

Již tradiční akci v minulých letech
navštívilo pokaždé více než deset tisíc
návštěvníků. Letos se odborníci 
z oboru, gurmáni a další příznivci 
kvalitní gastronomie sejdou na
českobudějovickém výstavišti ve dnech
7. až 9. listopadu. Na programu je mnoho
zajímavých akcí. Vstupné na akci 
je 100 korun. 

Své síly změří kuchaři i cukráři 
Festival nabízí stejně jako v loňských
ročnících bohatý program. Jedním
z letošních lákadel může být například
Kuchařská aréna, ve které předvedou své
umění špičkoví odborníci z mnoha zemí.
Při exhibici se kromě kuchařů
z hotelového řetězce Clarion, jenž je
hostitelem akce, představí také špičkoví
kuchaři například ze Švýcarska,
Portugalska i exotických destinací, jako
je Japonsko, Indie, Mexiko, Thajsko,
Laos nebo Maroko a Argentina. Stejně
jako v minulých letech je i letos na

programu řada soutěží. Své síly porovnají
kuchaři v seniorské i juniorské kategorii,
cukráři i pekaři. V soutěži kuchařů se
budou vyhlašovat dvě kategorie – Kuchař
roku a soutěž Český kapr. Souboj
cukrářů Jihočeské mlsání pořádá
a zaštiťuje SOU a VOŠ Kněžskodvorská.
Síly změří také pekaři v klání s názvem
Budějovický pecen. Své umění na
Gastrofestu předvedou také mladší
ročníky, a to při prvním Makro
kuchařském pětiboji. 

Na stolech budou chodské
knedlíky i maso z krokodýla
V pavilonu Z se představí například
visegrádská kuchyně. Svou prezentaci
tady bude mít například tatranská

kuchyně ze školy ve slovenském
Smokovci, Slovenská Izba Apetit a její
speciality, polskou kuchyni zastoupí
škola Zakopané, ochutnat můžete
i maďarský guláš, perkölt a halászle od
Jánosze Kollára. Příznivci české kuchyně
mohou zamířit ke stánkům se
šumavskými tradičními pochoutkami,
ochutnat borůvkové speciality
z Borovanského mlýna nebo ochutnat
chodské knedlíky. Pavilon T1 bude vonět
spíše exotickými specialitami. Ochutnat
v něm můžete například kance se
šípkovou nebo se zelím, rybí speciality,
speciality z africké kuchyně, maso ze
zebry, antilopy či pakoně. Představí se
také australská gastronomie, která
nabídne maso z klokana nebo krokodýla. 

Exotická gastronomie
i kuchařské souboje:
Gastrofest bude chutnat i bavit
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Chcete svým zaměstnancům originální
formou poděkovat za celoroční práci?
Učinit tak můžete tradičním vánočním
večírkem, ale i dalšími způsoby. Máme
pro vás pár skvělých tipů, jak zařídit, aby
právě váš večírek byl v rámci vašeho
rozpočtu letos tou nejlepší akcí. Důležité
je při výběru firmy zajišťující catering
vždy vsadit na jistotu profesionálních
služeb a pohoštění z kvalitních surovin.
Takovou jistotu nabízí českobudějovická
značka CITYcatering spadající pod
vyhlášené CITYgastro. Navíc pokud si
zde uděláte závaznou objednávku
cateringu do 31. října, čeká na vás
zajímavý bonus. 

A jak by váš stůl na vánočním večírku
mohl konkrétně vypadat? Výběr je široký,
můžete mít klasický teplý či studený raut
s lososem, roastbeefem, saláty či
paštikami, vícechodové menu dle výběru
i dezerty, koláče, ovocné mísy
a čokoládovou fontánu. Firma nabízí také
možnost zajištění programu během akce,
jako například ochutnávku vín, sýrů,
uzenin, krájení šunky, přípravu sushi.
Pokud nemáte ve své společnosti
vhodné prostory pro pořádání večírku,
ani to nevadí. Při osobním setkání s vámi
manažerka CITYcateringu projde
všechny možnosti, kde váš večírek

uskutečnit. Rovněž vám nabídne
možnost pronájmu vlastních prostor,
a sice CITYrestaurant a VIP salonek
s výhledem na ledovou plochu zimního
stadionu, CITYcafé či nově
zrekonstruovanou Galerii v Riegrově ulici
v Českých Budějovicích. Váš večírek pro
vás CITYcatering připraví i kdekoli ve
vámi vybraných prostorách. Navíc zajistí
živou či reprodukovanou hudbu, vánoční

dekorace a další doprovodné služby dle
vašeho výběru. Jinou formou poděkování
je potom tradiční vánoční cukroví vlastní
výroby. V předvánočním pracovním
shonu jistě nejeden kolega ocení vánoční
sladkost k odpolední kávě. Více informací
ke cateringovým službám včetně
poptávkového on-line formuláře najdete
na www.citygastro.cz/citycatering.
K náhledu je zde i katalog cateringu.

CITYgastro nabízí
profesionální služby

MIROSLAV ŠIK
představuje v Domě umění
projekt A nyní ansambl!!!
Výstava A nyní ansambl!!! představuje
výzvu architektům, stavitelům
a úřadům, aby na městský design
a architekturu pohlíželi jako na
kolektivní a na dialogu založené
umělecké dílo. 

Velkoformátové tisky můžete
v českobudějovickém Domě umění
vidět do 17. listopadu. Tři švýcarské
architektonické ateliéry, které již léta
propagují přístup k městské
architektuře založený na
architektonickém souboru (ansamblu)
a atmosféře, se zde podílejí formou

spolupráce tak, že spojily obrazy svých
vlastních budov a projektů, a vytvořily
tak architektonický soubor ve stylu
koláže. 

Autory jsou architekt a univerzitní
profesor Miroslav Šik a kolegové
architekti Knapkiewicz & Fickert
z Curychu a Miller & Maranta z Basileje.
Výstava A nyní ansambl!!! s velkým
úspěchem zastupovala Švýcarsko na
13. mezinárodním bienále architektury
v Benátkách 2012, kam byl Miroslav Šik
jmenován, aby se autorsky ujal této
reprezentace.

Miroslav Šik (*1953) 
je architekt českého původu.
V roce 1968 emigroval s rodiči 
do Švýcarska, kde žije a pracuje
dodnes. Je žákem Alda Rossiho 
na ETH v Curychu. Na této škole
zůstal, zabýval se zkoumáním
švýcarské architektury v době 
2. světové války a asistoval
u prof. F. Reinharta. Formuloval
vlastní teorii tzv. analogické
architektury, vycházející
z lokálního kontextu a snažící se
propojit staré s novým. Na počátku
osmdesátých let založil v Curychu
vlastní studio a v letech 1990–1992
učil na FA ČVUT v Praze, kde
ovlivnil generaci mladých českých
architektů. Někteří z nich založili
skupinu Nová česká práce 
(M. Kuzemenský, M. Chalupa, 
D. Kraus, J. Šépka, J. Matula…). 
Po Praze působil M. Šik na EPF
Lausanne a v roce 1998 získal
profesuru na ETH Curych.
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Megakoncertem v Budvar aréně
zakončí patnáctinásobná zlatá
slavice Lucie Bílá 3. listopadu své
Černobílé turné 2013. Zpěvačka
slibuje velkou světelnou show,
mnoho efektů, úžasný zvuk a další
různé umělecké kreace. Vstupenky
můžete zakoupit v síti Ticketportal
od 390 do 1290 korun.

Lucie Bílá
v Budějovicích

zakončí své

Černobílé

TURNÉ

Projděte se historií

Oblíbený cyklus Vycházek za historií 
se na podzim opět vrací do krajského
města. Při procházce se tak například
můžete dozvědět informace o historii
vlakového nádraží, poznat zaniklé
hospody nebo pátrat v budějovickém
archivu. Průvodci vás seznámí také
s životem a dílem českého Edisona
Františka Křižíka. První vycházka, která
se koná ve čtvrtek 24. října, se zaměří na
historii Státní stavební průmyslové školy.
Zájemci se sejdou před budovou
v 16.15, průvodkyní bude Helena
Stejskalová. „Resslova ulice nás okouzlí
množstvím secesních domů, o kterých 
si krátce povíme pár zajímavostí. Perlou
vycházky bude secesní budova SPŠ,
kde nás čeká řada dobových materiálů
o historii školy, ale také návštěva
ředitelny s původním dobovým

mobiliářem,“ zve na vycházku. V sobotu
9. listopadu se můžete vydat po stopách
českého Edisona Františka Křižíka.
Průvodce Jiří Hemer vás zavede na
veřejnosti nepřístupný zámek ve Stádlci,
který se v 1. pol. 20. stol stal jeho
domovem, a do Bechyně, kde se bude
v místním kině promítat unikátní
dokument o stavbě „Bechyňské duhy“,
jedinečného mostu nad řekou Lužnicí.
O svém pradědečkovi bude vyprávět
Křižíkova pravnučka paní Helena
Šmauzová, která nyní žije v jeho
bechyňské vile. Sraz je na parkovišti
naproti Výstavišti u prodejny Peugeot
v 8.15. Ve čtvrtek 14. listopadu se
zájemci vydají na vycházku za historií
českobudějovického vlakového
nádraží.Více naleznete 
www.kultur-kontakt.cz

MIG 21, Jablkoň, Zrní, J.A.R. Tyto kapely
a mnoho dalších jsou na programu
českobudějovického Café klubu Slavie
a na své si přijdou vyznavači mnoha
hudebních stylů. MIG 21 zamíří do
Českých Budějovic v rámci svého
tradičního podzimního turné, které pro
letošní rok nazvali Šnůra Tour. Jste-li
příznivci této „chlapecké taneční
a striptérské skupiny z Prahy 5
Smíchova“ v čele s Jiřím Macháčkem,
pak si nenechte ujít jejich jedinečnou
show, která odstartuje v pátek 25. října
ve 20 hodin. Vstupenky lze zakoupit
v předprodeji za 250 a 275 korun. Cena
vstupenek zakoupených na místě je 

320 korun. Ve čtvrtek 31. října od 20.30
zde odehraje svůj koncert alternativní
skupina Jablkoň, v jejíž tvorbě se mísí
folk, rock, jazz i vážná hudba. Vstupenky
pořídíte za 130 korun v předprodeji 
a za 150 korun na místě. Zajímavým
hudebním zážitkem jistě bude také
koncert kladenské kapely Zrní. Jejich
hravou a vynalézavou hudbu vyznačující
se inspirací v přírodě, lidové hudbě
i současné elektronické době si můžete
přijít poslechnout v pátek 8. listopadu 
od 21.15. Přední česká funkově-rocková
skupina J.A.R. se na pódiu představí 
15. listopadu od 21 hodin. Cena
vstupenek je 400 a 450 korun. 

Pestrá hudební
sezona ve Slavii
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Do Budějovic zavítá

Richard Müller
Slovenský zpěvák Richard Müller a slovenská vokální
skupina FRAGILE se představí 30. října od 19 hodin 
v DK Metropol v Českých Budějovicích. Návštěvníci 
uslyší skladby ve fantastických úpravách 
a bez jediného nástroje. 

Kromě Müllera se představí zpěváci Braňo Kostka, 
Soňa Norisová, Jana Golisová, Helena Krajčiová, 
Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo Csontos
a Kamil Mikulčík. Ceny vstupenek jsou 590, 690, 790, 
890 a 990 korun. 

V rámci festivalu Francouzský podzim
2013 pořádá občanské sdružení
Hortensia výstavu s názvem Návraty 
do Bretaně. 

Obrazy, sochy a fotografie spojuje
inspirace, kterou umělci načerpali na
svých cestách po Bretani při tvůrčím
pobytu v Erquy. Díla Josefa Velčovského,
Miroslava Konráda nebo Růženy Švecové
a dalších jsou k vidění do 7. listopadu
v Radniční výstavní síni. Druhá část
výstavy se koná v Komorní galerii
u Schelů (Panská 7) do 23. listopadu. 

Festival Francouzský podzim 2013 je
zaměřen na frankofonní kulturu. Od
konce měsíce října a v průběhu celého
listopadu přinese mnoho kulturních
a vzdělávacích akcí, které se budou
konat v několika jihočeských městech
– v Českých Budějovicích, Písku, Táboře
a Nových Hradech. 

Na programu jsou divadelní představení,
výstavy, koncerty, přednášky, týden
francouzské gastronomie, festival
francouzského filmu a mnoho dalších
zajímavých událostí, které nadchnou
nejen milovníky Francie. 

NÁVRATY do Bretaně
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Po osmi letech opustil
Viktorii Žižkov z jasných
důvodů. Klub se zmítal
v obrovských finančních
potížích, které připravily
hráčům těžké časy. Nyní
však už útočník Richard
Kalod (29) hájí barvy
českobudějovického
Dynama. V klubu se mu líbí
a na jihu Čech mu chybí
pouze manželka. 

S fotbalem jste začínal v Rožnově
pod Radhoštěm. Jak probíhaly
vaše fotbalové začátky?
Fotbal jsem hrál už od malička, od
svých čtyř let. V zimě jsem k tomu vždy
přidal hokej nebo lyžování, takže jsem
měl celkovou přípravu. Ale fotbal byl
vždy na prvním místě, vedli mě k němu
i rodiče, protože táta fotbal hrál. 

Poté jste se přesunul do Baníku.
Funguje to i ve Slezsku tak, že do
Ostravy se stahují všichni nadějní
hráči z okolí? 
Ano. Buď do Ostravy, nebo do Zlína
a dříve ještě do Vítkovic. Ale Baník byl
nejvíc.

Po angažmá v Ostravě jste 
zamířil do Zlína, kde jste dvě
sezony sbíral cenné zkušenosti při
startech v první lize. 
Byly to pro mě cenné zkušenosti a nový
svět. Nepočítal jsem, že bych mohl hrát
v devatenácti letech první ligu. Nikdy
jsem se nepovažoval ta talent. Spíš
jsem si vždycky všechno vlastní prací
vybojoval. Ve Zlíně jsem toho moc
neodehrál, ale začátky mají všichni
stejné. Postupně nakukují do sestavy
a pak se uvidí, jestli se v ní udrží nebo
ne. Pro mě to byl trošku skok, když
jsem se z divize, kterou hrál Rožnov,
dostal během pár let do první ligy.
Potěšila mě ta šance.

Uchoval jste si 
ke Zlínu určitý vztah? 
Určitě ano. Vždy když hrajeme proti
Zlínu, tak se těším. Beru to tak, že Zlín
mě vytáhl z té pralesní ligy (usmívá se).

Je to pro mě vždy prestižní. Znám se
ještě stále s trenérem Markem
Kalivodou a zůstal tam i kustod Jaroslav
Del Favero. Nemám přehled, kdo tam je
z hráčů, ale vrátil se David Hubáček
nebo Bronislav Červenka.

Přes krátké působení v Kroměříži
jste se pak dostal na Žižkov. Jak
se tehdy narodil tento přesun? 
Po dvou letech ve Zlíně jsem odešel na
půlroční hostování do Kroměříže, odkud
si mě pak zpět stáhl trenér Pavel Hapal.
Ten ale v létě skončil a na Žižkov si mě
vytáhl trenér Malura, který mě vedl už
v Baníku. Na Žižkově jsem se jim zalíbil,
a tak mě poté vyměnili za Aleše Pikla, 
o kterého jevil zájem Zlín. 

Na Žižkově jste byl osm let, 
což je vcelku dlouhá doba. 
Byla to dlouhá doba. Na přežití (směje
se). Takhle dlouho tam nikdo v poslední
době nebyl. Jediným adeptem by byl
Marcel Šťastný, ale ten rok hostoval
v Nitře. 

Když jste ve Viktorii vydržel osm
let, tak jste zde musel být
spokojený, ne? 
Asi ano, ale zažil jsem tam všechno –
od spokojenosti po hrůzu.

Při vaší poslední sezoně jste
dokonce do tisku řekl, že jste 
se rozhodovali mezi jídlem
a tréninkem. Až takhle 
špatné to bylo? 
Bohužel to tak nějak bylo. Dlužili nám
prakticky celý půlrok. Byly to těžké
časy.

Nyní jste několik měsíců na jihu
Čech. Jak se vám tu líbí? 
Zatím se mi tu líbí. Co se týče fotbalové
stránky, tak jsem nesmírně spokojený.
Všechno funguje, jak má, máme krásné
tréninkové centrum… nic z toho jsem
teď několik let nezažil. 

Po sérii proher trenér Hoftych
změnil rozestavení z 4-4-2 
na 4-2-3-1. Která formace 
vám vyhovuje víc? 
Z rozestavení 4-2-3-1 vycházíme hlavně
při defenzivě, jinak hrajeme spíš 4-4-2
s tím, že mě doplňuje Martin Vyskočil.
Ale nevadí mi ani jedno.

Za každý zápas máte bezpočet
tvrdých osobních soubojů. 
Už jste si na to zvykl, že vás
soupeři neustále jen okopávají? 
Hlava si zvykla, ale tělo si nezvykne asi
nikdy (směje se). 

Každý zápas pro vás musí být
hrozně těžký a dáváte se po něm
dlouho do pořádku, ne? 
Masérský tým je po každém zápase
připravený a ví, co má dělat. Vždycky mě
zalepí na celý týden, abych byl na zápas
připravený (směje se). 

Před sezonou jste chtěl vstřelit
deset branek, ale máte zatím
pouze jednu z Hradce. 
Čekal jste určitě víc, ne?
Každopádně. Šance mám, ale
neproměňuji je. Stále platí můj
desetigólový cíl. Ale ještě mám čas, 
na jaře to všechno doženu.

Maséři mě vždy na týden zalepí,
abych mohl hrát, směje se

RICHARD KALOD
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První zápasy mají za sebou týmy 
1. volejbalové ligy mužů i žen. Do druhé
nejvyšší soutěže vstoupily i sportovní
týmy z krajského města, muži VK EGE
České Budějovice, a českou skupinu 
1. ligy rozehrály oba ženské týmy
z jihočeské metropole: VK Madeta
a VŠSK Slavia PF. V tradičním systému
víkendového dvoukola zaznamenali
Budějovičtí střídavé úspěchy. Dvě
vítězství si připsaly pouze ženy Slavie
PF. Tým VK EGE, který funguje jako
záloha Jihostroje, se v letošním
premiérovém zápase představil na
východočeské palubovce v České Lípě,
kde v sestavě Ulč, Pochop, Emmer,
Svoboda, Kozák, Sova a libero Suchan
hladce zvítězil 3:0. Za druhým zápasem
odcestoval tým EGE do Prahy, kde
trochu překvapivě nestačil na céčko
ČZU obsazené klubovými juniory
a prohrál 1:3. Základní sestava Ulč,
Pochop, Emmer, Lopata, Kozák, Sova
a libero Suchan začala výborně, ale
nedůrazným útokem a slabší obranou

pak dala šanci na vítězství domácím.
Budějovické volejbalistky si zahrály před
vlastním publikem. Družstvo VK Madeta
pod taktovkou kouče Milana Šimonka
a Josefa Lundáka nastoupilo ke
dvojutkání s Tatranem Střešovice ve
sportovní hale na Dlouhé louce, ale
začátek cesty za obhajobou loňského
druhého místa se příliš nevydařil.
Přestože úspěšný kádr nikdo neopustil,
naopak z Brna se vrátila zkušená
Michaela Kubíčková, podařilo se ženám
vybojovat pouze vítězství v tie-breaku
3:2. Odvetný duel pak prohrály 1:3.
Úspěšnější byly budějovické
vysokoškolačky s trenérem Jiřím Zitou,
které využily domácí prostředí v hale na
Sádkách a dokázaly vyhrát oba náročné
pětisetové zápasy. Družstvo, jehož
skromným cílem je udržet se v soutěži
a hlavně nedopustit účast
v nepříjemném barážovém klání, se
prosadilo bojovným výkonem proti
Sokolu Dobřichovice a dvakrát si
připsalo výhru poměrem 3:2.

Házenkářky 
Lokomotivy 
sbírají body

Odstartovala
první volejbalová liga

Ragbisté mají
úspěšný podzim 
Ragbyový tým RC České Budějovice zažívá poměrně
úspěšný druholigový podzim. Ve čtyřčlenné skupině B
nejprve zvítězil na půdě RC Sedlčany 19:7, následovala
prohra s B-týmem Slavie 7:64 a do třetice tým na
domácím hřišti v neděli 13. října porazil mužstvo RC
Rakovník 81:5. Po této sérii zápasů si Jihočeši drží 
druhou příčku v tabulce a mají nakročeno do play-off. 
Budějovické ragbisty čeká za dva týdny odveta proti
Sedlčanům, a pokud to dovolí počasí, předehrají 
si i dva zbývající jarní zápasy. 

Úspěšný vstup do nové sezony se
povedl druholigovým házenkářkám
Lokomotivy České Budějovice.
Pokračují tak ve vítězném tažení
z loňské sezony, kterou zakončily
prvním místem. V prvním domácím
zápase s B-týmem Sokola Vršovice
sice svěřenkyně trenérů Kotvalda
a Reitingra pouze remizovaly,
skvělý výkon ale předvedly v dalším
kole v Tachově, kde porazily tamní
Slavoj, a ve třetím kole znovu na
vlastní palubovce porazily družstvo
Chebu. V tabulce tak po těchto
zápasech byly druhé s odstupem
jediného bodu za vedoucí Astrou
Praha. Vedení oddílu po dohodě
s hráčkami nereflektovalo na
postup do 1. ligy, neboť některé
opory budějovického celku
plánovaly odchod z pracovních
nebo studijních důvodů. Nakonec
ale zůstal pro 2. ligu téměř
kompletní kádr a Lokomotiva se
znovu řadí k největším favoritům.
Nejlepší střelkyně Anna Dolejšová
absolvovala letní přípravu
s interligovým Sokolem Písek a má
vyřízené hostování, stále je však
k dispozici mateřskému klubu.
Jako posila se objevila Slovenka
Paulina Ivanová, z týmu odešla
pouze pivotmanka Řeháková.
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Muže okradli
při dostaveníčku

Krádež
v klubovně

Krádež elektroinstalačního materiálu vyšetřují policisté
obvodního oddělení České Budějovice. Víkend 12. a 13.
října využil dosud neznámý pachatel k tomu, aby vypáčil
zámek stavební buňky a poté odcizil několik metrů různých
elektrických vodičů a kalové čerpadlo. Majiteli tak způsobil
škodu za více než 18 tisíc korun.

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

Touha po intimních chvilkách 
s něžným pohlavím se nevyplatila
jednašedesátiletému muži. V pátek 
11. října se ve večerních hodinách vypravil
s ženou, kterou předtím poznal v nedaleké
restauraci, do parku Na Sadech
u Kanovnické ulice. „V okamžiku, kdy jej
žena zavedla ke křoví, z něho vyskočil její

kumpán a muže napadl. Prošacoval
poškozenému oděv a odcizil mu
peněženku s finanční hotovostí
a doklady,“ uvedl mluvčí jihočeské policie
Jiří Matzner. Muže naštěstí párek lupičů
nezranil a s lupem za zhruba sedm tisíc
korun zmizel neznámo kde. Policisté nyní
po dvojici pachatelů pátrají.

PACHATEL
si odnesl kabely
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Vloupání do klubovny sportovního
klubu vyšetřují policisté obvodního
oddělení Hluboká nad Vltavou.
Dosud neznámý pachatel v noci
z 12. na 13. října vypáčil vstupní
dveře klubovny a odnesl si odsud
stolní hru a elektrické topidlo.
Sportovnímu klubu tak způsobil
škodu ve výši více než 9 tisíc korun.
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Netradiční zásah absolvovali v pondělí
14. října českobudějovičtí hasiči. Krátce
po půl páté odpoledne je lidé přivolali na
dětské hřiště do ulice Jana Opletala na
sídlišti Šumava, kde se mezi rameny
houpačky a stupačkami zaklínilo 
jedno z dětí. 

„Hasiči pomocí ručního hydraulického
rozpínacího zařízení jednu ze stupaček
odstranili, tím dítě uvolnili a následně jej
předali matce,“ uvedla mluvčí HZS
Jihočeského kraje Vendula Matějů. Celý
incident se naštěstí obešel bez zranění. 

Dítě zaklíněné na houpačce
ZACHRAŇOVALI HASIČI

Jízda na červenou a alkohol. Tyto dva
nebezpečné faktory zapříčinily dopravní
nehodu, která se stala 12. října před
šestou hodinou ranní na křižovatce
budějovických ulic Strakonická
a Pražská. Srážku osobních aut Nissan
Almera a Opel Astra zavinilo jedno z nich
jedoucí na červenou. Čelní střet odnesla
lehkým zraněním spolujezdkyně řidiče,
který byl opilý. Informace o průběhu
nehody, k níž došlo minutu po půl šesté
ranní, jsou zatím velmi strohé. Jisté je, že

se srazilo auto mířící po Strakonické ulici
směrem od nádraží s protijedoucím
vozidlem odbočujícím ze Strakonické na
Pražskou. „Při střetu utrpěla
spolujezdkyně opilého řidiče, jenž
nadýchal 1,7 promile, lehké zranění
a skončila v nemocnici,“ řekl policejní
mluvčí Jiří Matzner. Provoz na rušné
křižovatce byl obnoven ještě ten den
přibližně o dvě hodiny později. Na místě
bylo pouze třeba zprovoznit poškozený
semafor.

Vandal
poškodil 

ČTYŘI
vozidla
Českobudějovičtí policisté
vyšetřují jednání dosud
neznámého vandala, který v noci
ze soboty 12. na neděli 13. října
poškodil čtyři zaparkovaná osobní
vozidla v České ulici. V noci ostrým
předmětem vyryl na přední kapoty
různé obrazce. Svým protiprávním
jednáním způsobil majitelům
škodu převyšující 15 tisíc korun.
Policisté žádají občany o pomoc
a přivítají jakoukoli informaci
vedoucí ke zjištění pachatele
uvedeného činu. Své poznatky
zatelefonujte na obvodní oddělení
České Budějovice – město, ul. 28.
října 1, tel. 974 226 700.

OPILÝ ŘIDIČ
způsobil nehodu
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Menu
pro každý den

Ingredience
4 lžíce medu | 2 lžíce sušených amerických brusinek |
100 ml brusinkové šťávy | 8 hřebíčků | 1 celá skořice |
plátky pomeranče | špetka mletého muškátového
oříšku | 1 l vody

Postup
V hrnci přiveďte k varu vodu s brusinkovou
šťávou. Přidejte brusinky, celou skořici,
hřebíčky a špetku muškátového oříšku
a povařte 8 minut. Čaj přeceďte, oslaďte
medem a rozlijte do sklenic. Do každé
přidejte plátek pomeranče.

Medový čaj 
s brusinkami  

Pečené kuře s nádivkou 

Recepty22

Ingredience
1 kg mrkve | 1 cibule | 1 vařená brambora |
| 1 jablko | 1 pomeranč | závor | 2 stroužky
česneku | olivový olej | 1 l vývaru | sůl
a pepř | mletý koriandr | římský kmín |
hnědý cukr | 2 bobkové listy | 1 celá
skořice | 5 hřebíčků | 5 kuliček nového
koření | 1 kelímek smetany 

Postup
V hrnci nechte na olivovém oleji
zesklovatět nahrubo nakrájenou cibuli. 
Pak to zalijte vývarem a přiveďte k varu.
Poté přidejte na kostky nakrájenou mrkev,
pepř, sůl, mletý koriandr, špetku římského
kmínu a hnědého cukru. Dále do hrnce

nakrájejte jablko, nastrouhejte trochu pomerančové kůry a vymačkejte šťávu
z pomeranče. Ještě prolisujte zázvor a česnek. Do sítka na koření dejte bobkový list,
skořici, hřebíček a kuličky nového koření a přidejte do hrnce. Celou směs vařte 
20 minut. Pro zahuštění ještě vmíchejte nastrouhanou uvařenou bramboru. 
Nakonec rozmixujte a zjemněte smetanou. 

Ingredience
1 celé kuře | 1 lžička soli | špetka mletého kmínu |
3 lžíce vepřového sádla

Na nádivku
8 rohlíků | 200 ml mléka | 100 g másla | 4 vejce | 1/2 lžičky soli
| 1/2 hrnku vlašských ořechů nasekaných nahrubo | 2 stroužky
česneku | petrželka | 10 plátků anglické slaniny 

Postup
Předehřejte troubu na 220 °C. Rohlíky nakrájejte na kostky.
Mléko smíchejte se žloutky a rozpuštěným vlažným máslem.
Nalijte tuto směs na rohlíky. Ušlehejte sníh z bílků a ze špetky
soli. K namočeným rohlíkům vmíchejte ořechy, sůl, prolisovaný
česnek a nasekanou petrželku. Nakonec přidejte ušlehaný sníh
a opatrně ho do směsi vmíchejte. Nádivkou naplňte kuře, jak
břišní dutinu, tak i pod kůží. Ze zbylé nádivky vytvořte válečky,
které obalte slaninou. Provázkem k sobě svažte konce
stehýnek. Připravené kuře celé zvenku potřete sádlem, osolte

a lehce posypte kmínem. Kuře položte do pekáče a kolem dejte
nádivkové válečky a vložte do vyhřáté trouby a zmírněte teplotu
na 190 °C. Po 15 minutách pečení nalijte do pekáče hrnek
horké vody. Každých 15 minut až do konce pečení přelévejte
kuře vypečeným tukem z pekáče. Pečte cca 1 hodinu. 

Čokoládové
suflé 
Ingredience
30 g hladké mouky | 2 celá vejce | 80 g
hořké čokolády na vaření | 70 g másla |
100 g cukru | 1 lžička másla na
vymazání | 1 lžička mouky na vysypání 

Postup
Máslo s čokoládou rozpusťte ve
vodní lázni, celá vejce ušlehejte
s cukrem do pěny, vše smíchejte,
přidejte mouku a vznikne těstíčko.
Naplňte do máslem vymazaných
a moukou vysypaných forem. Pečte
v troubě vyhřáté na 200 °C cca 
10 minut. Suflé by mělo být vevnitř
tekuté. 

Mrkvová polévka  
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1 6 5
4 9 5

6 3 2 4
4 2 8

8 1
8 5 9
6 2 7 9

5 7 6
9 3 6

5 9 4
1 2 6
4 7

5 2 7
1 2 9 3

4 5 7
8 2 6 9

7 6

7 9 4
5 2 9

4
8 2 3
1 3 7 4 9 2

6 1 7
5

2 3 5
8 6 9

8 7 1
1 5 7
3 6 4

9 8 5
4 9 5

2 1 8
7 4 3
3 7 2

8 6 5

4 6
8 9 5

1 8 4
4 6 9 3

8 1 7

1 2
3

5 7 8 9 6

8 7 2
6 1 3 9
9

9 7 2
5 4 9

4 6 5
4

7 4 9 3
5 1 3

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle. 



Soutěžíme o 3 jednorázové poukazy do wellness ve Viva Fitnes
(IGY centrum České Budějovice, Pražská 1247/24, České Budějovice). Jeden poukaz platí pro dvě
osoby na dvě hodiny. Vyluštěnou tajenku zasílejte na e-mail: redakce@budejovickysamson.cz do 15. 11.

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce.

24 Křížovka + soutěž

Správné řešení křížovky z čísla 09/2013: ...co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.

Nejefektivnější, nejtěžší a nejnáročnější metodu intervalového tréninku si můžete nově vyzkoušet v IGY ve Viva
Fitnes. Cvičení se skládá ze šesti až sedmi 20sekundových cviků prováděných na 100 %, proložených dobou
odpočinku 10 sekund. Efektivní cvičení... (dokončení v tajence).
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