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Chcete inzerovat
v tomto časopise?
vychází každý měsíc v nákladu 43 000 ks

a je prostřednictvím České pošty, s. p., distribuován 
zdarma do všech schránek v Českých Budějovicích.

Ceník inzerce naleznete na: www.budejovickysamson.cz

Využijte možnost oslovit 
své klienty a zákazníky!

Kontakt: inzerce@budejovickysamson.cz
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3Editorial
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Milí čtenáři,

na dveře našich domovů opět po roce klepe advent, jehož začátek letos

připadá na neděli 1. prosince. Ačkoli bychom se v těchto dnech měli

těšit na svátky klidu a míru, určitě jste zaznamenali, že v nákupních

centrech se spíše schyluje k nelítostné bitvě. Kdo bude vítěz a kdo

poražený? Obchodníci vytáhli do zbraně a perou se o zákazníky, ti pak

mezi sebou o nejlevnější a zároveň nejhezčí dárky a všichni jako jeden

muž se hašteří o místo ve frontě u pokladny. 

Nenechte se tím předvánočním šílenstvím vyvést z míry a raději vyrazte

na některou z akcí, jež se v prosinci budou v Budějovicích konat… 

Na své si přijdou děti i dospělí, na programu je třeba koncert Štefana

Margity nebo Pavla Šporcla, přílet anděla na náměstí nebo zpívání koled.

Sportovní fanoušci mohou vyrazit na hokej fandit budějovickému

Motoru. V poslední době se Jihočechům sice příliš nedaří, 

ale s novým trenérem a posilami jistě přijde zlepšení. 

Vánoce jsou také ideálním obdobím, kdy nešetřit dobrými skutky. 

Když si kupíte vstupenku na benefiční přehlídku, která se koná příští

týden na Výstavišti, spojíte příjemné s užitečným. Dobře se pobavíte

a navíc pomůžete dětem z dětských domovů. 

Snad vám, milí čtenáři, předvánoční čas zpříjemní také náš časopis. 

Editorial

Olga Píšová,
šéfredaktorka
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4 Zprávy z Českých Budějovic

České Budějovice začaly oblékat
vánoční kabát. V ulicích krajské
metropole tak lidé již mohou
spatřit vánoční výzdobu. Do města
už dorazil také strom, který bude
zdobit náměstí Přemysla Otakara
II. V tomto roce se symbolem
Vánoc stane asi 15 metrů vysoká
jedle obrovská ze Strážkovic.
„Město strom dostalo darem od
soukromé osoby,“ poznamenala
Jitka Welzlová. Nazdobená jedle 
se poprvé rozzáří již tuto sobotu.

Vážka získala 

certifikát

 
 

10% SLEVA 
! 

 
 

KUPON LZE UPLATNIT V -23.12.13 
Tel:384388191, email:lekarnapatriot@centrum.cz 

Ot doba: PO- -18, SO 8-12 

 



inzerce

Odloučené pracoviště Domova pro
seniory Máj v ulici Na Zlaté stoce je
v provozu od července loňského roku.
Služby se zvláštním režimem poskytuje
dvěma desítkám klientů, zaměstnáno je
zde celkem šest zdravotních sester,
sedm pracovníků sociálních služeb a dva
lékaři, kteří docházejí dle aktuální
potřeby. Po více než ročním provozu
požádalo vedení domova Českou
alzheimerovskou společnost, aby zde
provedla audit. „Certifikát není povinný.
Šlo nám spíše o utvrzení našeho
přesvědčení, že zařízení funguje na velmi
dobré úrovni, což dokazuje udělené
osvědčení,“ poznamenal ředitel Pavel

Janda. Certifikát se uděluje
provozovatelům poskytujícím kvalitní
služby pro lidi s demencí na základě
auditu. Ten se zaměřuje na všechny
oblasti a kritéria definované v dokumentu
Kritéria hodnocení kvality a provádí jej
tým auditorů České alzheimerovské
společnosti. „Na Zlaté stoce bylo
hodnoceno devět kritérií v oblasti 
péče o klienty, sedm kritérií se týkalo
architektonického řešení a vybavení
pracoviště a dalších pět hodnotilo
kvalifikaci a vzdělávání personálu,“
vysvětlil náměstek primátora Petr
Podhola. Získaný certifikát bude 
domov obhajovat znovu v roce 2015.

Celkem 59 tun vyřazeného textilu
odevzdali Budějovičtí od dubna do
sběrných nádob rozmístěných na
celém území města. „Původně se
předpokládalo, že se kontejnery
naplní během tří týdnů. Praxe ale
ukázala na velký zájem o tuto službu,
o čemž svědčí zcela zaplněné nádoby
už během jednoho týdne. Proto byly
vytipovány další vhodné lokality
a v dohledné době přibude ke
stávajícím devatenácti ještě dalších
šestadvacet modrých nádob na
textil,“ říká radní Ivo Moravec. Lidé
mohou odkládat čisté oblečení a další
textilní výrobky jako deky, závěsy 
či povlečení. Textil je však potřebné
ukládat v pytlích a boty je nutné
spárovat a svázat. 

Lidé odevzdali
tuny nepotřebného 

TEXTILU

Vánoční 
JEDLE 
JE LETOS
ze Strážkovic
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od 2. 12. do 23. 12.

tradiční 
vánoční
SLEVY

Těšíme se na Vás v novém interiéru

Optika Valuchová - Cvikrová
Vám přeje hezké Vánoce a šťastný nový rok

Letos výrazné slevy

10–70 %

Krajinská 9
České Budějovice

www.optika-valuchova.cz
Tel.: 387 318 163
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6 Zprávy z Českých Budějovic

Senior dům
má nového majitele

inzerce

Smutné druhé místo si odnáší jihočeská
metropole z analýzy bezpečnosti
silničního provozu. Podle Indexu 
České pojišťovny byla v prvním 
pololetí letošního roku hned po Plzni
nejnebezpečnějším krajským městem
v republice. „Při dopravních nehodách
v Českých Budějovicích evidujeme jednu
usmrcenou osobu a 14 těžce zraněných.
Nehoda, při níž zemřel člověk, se stala
vlivem nepřiměřené rychlosti,“
komentoval tragickou bilanci mluvčí
České pojišťovny Tomáš Zavoral. 

Instituce již 10. rokem monitoruje
bezpečnost silničního provozu 
13 krajských a 59 okresních měst naší
republiky. Budějovice se přitom na
nejhorších příčkách statistiky drží
dlouhodobě. Vloni skončily dokonce
poslední a nejhorší mezi krajskými městy
byly také v roce 2009, kdy na zdejších
komunikacích zemřelo sedm lidí a 24 jich
bylo vážně zraněno. Dopravní situace

v Budějovicích je mezi obyvateli snad
nejdiskutovanějším tématem. Nebezpečí
na silnicích ale způsobují zejména sami
automobilisté. Nejčastějšími příčinami

dopravních nehod na Českobudějovicku
jsou nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená
rychlost, nedání přednosti v jízdě
a alkohol.

Řidiči z Budějovic propadli

v testu bezpečnosti

Senior dům U Hvízdala na Husově třídě v Českých
Budějovicích má konečně nového majitele. Zdejším
obyvatelům tak skončily dva dlouhé roky nejistoty, kdy na
objekt dohlížel insolvenční správce. Nový majitel chce
v Senior domu zachovat současný provoz, žádné změny
by neměli pocítit klienti ani zaměstnanci. „V plánu je
i rozšíření škály nabízených služeb,“ řekl ředitel Senior
domu Jan Bulvas. Senior dům přišel kupce na 230 milionů
korun. To byla vyvolávací cena poslední dražby. Původně
se zařízení prodávalo za 350 milionů.
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Podniková prodejna

Největší světový výrobce 
Českého granátového šperku.
Záruka kvality a pravosti doložena certifikátem.

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ PRODEJNA
České Budějovice, Dr. Stejskala 9

tel.: 386 358 068

Výkup zlata – výkup vltavínů

ZLATO
vybrané druhy

sleva 20 %, 40 %

STŘÍBRO
vybrané druhy
sleva 50 %

CHIRURGICKÁ OCEL
sleva 30 %

inzerce

Provizorní silnice
má ulehčit provozu

VE VRBNÉM
Řada uzavírek, na které nyní narážejí
řidiči v krajském městě, způsobuje, že
se ve špičkách kolem Dobrovodské
ulice tvoří dlouhé kolony. 

Až půlhodinové zpoždění nabírají kvůli
komplikacím se stavbou zanádražní
komunikace také autobusy a trolejbusy.
Kvůli aktuální neutěšené situaci
v dopravě si pak vedení města na
listopadovém zasedání vyslechlo od
zastupitelů velkou kritiku. „To, co se
děje, je šílenství. Fascinuje mě, jakým
způsobem se připravila dopravně
inženýrská opatření, navíc jste umožnili
zavřít i obě silnice směrem do Mladého.
Bydlím v Budějovicích 50 let, ale nikdy
jsem nezažil, aby auta stála až
k vrbenskému náměstí,“ komentoval
situaci na jednání zastupitel František
Jelen, který z potíží viní především
náměstkyni pro dopravu Ivanu

Popelovou. Řešením by měla být
provizorní panelová silnice, která
naváže na ulici V Hluboké cestě. Dále
na křižovatce ulic Rudolfovská a Vodní
přibyla značka přikázaný směr jízdy. 
Ve směru od Vráta řidiče odklání doleva
a doprava a nemohou jet pod viadukt
v Rudolfovské, ale zamíří k Pekárenské.
„Zprůjezdníme část ulice V Hluboké
cestě a ze zatáčky u kynologického
cvičiště dodavatel stavby urychleně
vybuduje panelovou silnici, jež auta
navede na silnici vedoucí podél trati
k mostu v Mladém,“ vysvětlila Ivana
Popelová s tím, že provoz bude
jednosměrný do Mladého.

Na lepší situaci v budoucnu se ale
motoristé stále těšit nemohou. Naopak,
v květnu při stavbě další etapy
pravděpodobně nastanou ještě větší
problémy. 

Již za čtyři měsíce skončí náročná
rekonstrukce Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích, která Jihočeský
kraj vyjde přibližně na 120 milionů.
Novinkou bude moderní vstupní prostor
ze Senovážného náměstí, vznikne také
kavárna a prodejna s předměty a knihami.
„Je třeba se přizpůsobit trendu doby
a nabídnout návštěvníkům lepší služby
a zázemí. Chceme tím dosáhnout i toho,
aby se v muzeu zdrželi delší čas,“
komentoval změny ředitel Pavel Šafr.

Kolaudace by měla proběhnout 
20. března. „Potom se začnou do muzea
zpět stěhovat pracovníci, postupně
vzniknou expozice věnované historii
města a regionálním fenoménům.
Odhaduji, že návštěvníci se do muzea
podívají na začátku roku 2015,“ říká
ředitel. Přestavbou se budova vrací ke
své původní podobě, významným
prvkem bude například jednobarevná
fasáda, na které lépe vyniknou plastické

prvky. „Zahájili jsme práce na expozici
jihočeského trampingu, chystáme
velkou stálou výstavu o historii Českých
Budějovic, která u nás chyběla.
Samozřejmě se vrátí příroda
a národopisné expozice. Budeme 
se věnovat i sklářství, pivovarnictví,
genealogii, mineralogii, chystáme

prezentaci vltavínů. Jihočeské muzeum
má druhou největší sbírku v Česku,“
upozorňuje Šafr. Vedle důchodců
a handicapovaných návštěvníků se chce
muzeum výrazněji zaměřit také na děti
a chystá vytvoření vzdělávacího
a výchovného centra. Vstup do budovy
bude bezbariérový.

REKONSTRUKCE
Jihočeského muzea finišuje
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PRO 
ZAHRANIČNÍHO 

INVESTORA 
HLEDÁME DOMY 
A BYTY KE KOUPI

TEL: 776 028 532

inzerce

Hasiči v Písku
dostali od ČEZu plošinu

Sérii komorních koncertů, které se konaly každou
listopadovou sobotu v Českém Krumlově, zakončí 
30. listopadu světoznámý tenor Štefan Margita. 

Slavný český pěvec se od 18 hodin představí
v českokrumlovské synagoze. Zazní zde písně 
a árie od P. I. Čajkovského, G. Donizettiho,
F. Cillea, A. Dvořáka a dalších. 

Na klavír ho bude doprovázet profesorka Irina
Kondratěnko, která se představí i v sólových skladbách.

Do Krumlova zavítá pěvec

ŠTEFAN MARGITA

Požární vozidlo s ramenem dlouhým
dvacet sedm metrů mohou nově
využívat jihočeští hasiči. Klíčky od nové
požární Tatry dostali od zástupců
společnosti ČEZ. Vozidlo hasiči využijí
například při záchranných pracích
a hašení požárů na výškových
budovách. Rameno tvoří tři části 
a je ukončeno košem o nosnosti 
360 kilogramů. Do maximální výšky se
vysune do pěti minut. Pohání se pomocí
hydraulického čerpadla a motoru Tatry.
K tělu ramena je pevně přibudováno
hasičské potrubí. V případě potřeby je
možné připojit požární čerpadlo a v tu
chvíli může vůz sloužit i k hašení
požáru. 

Požární plošina najde domov na stanici
Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje v Písku. „Přispěje tak
k udržení akceschopnosti jednotky
dislokované na této stanici tím, že zde
nahradí již starou automobilovou
plošinu, která nevyhovovala z hlediska

taktických i technických možností,“ 
řekl ředitel jihočeských hasičů Lubomír
Bureš. 

Požární Tatra 815 předtím sloužila
především v areálu Jaderné elektrárny
Temelín. Temelínským hasičům
pomáhala hlavně při práci ve výškách.
„Za třináct let provozu elektrárny jsme
s vozidlem k požáru vyjíždět nemuseli.
Plošinu jsme využívali ke shazování
sněhu a rampouchů při námrazách
nebo například k čištění izolátorů
elektrického vedení. I proto má najeto
pouze čtyři tisíce kilometrů,“ řekl velitel
temelínských hasičů Radek Vymazal.
V obnově a doplnění vybavení
temelínských hasičů hodlá ČEZ
pokračovat i v následujících měsících.
Nejpozději na jaře budou mít hasiči
v Temelíně k dispozici další hasičské
vozidlo s požárním čerpadlem, cisternu
na přepravu pohonných hmot
a nákladní automobil se sklápěčkou
a hydraulickou rukou.

Lišov 
vystaví
betlémy
Několik adventních akcí připravila
Městská knihovna Lišov pro zdejší
obyvatele a další zájemce. Například
již tento pátek 29. listopadu můžete
zavítat v 18 hodin do
Schwarzenberského špitálu naladit 
se na vánoční atmosféru během
slavnostního zahájení výstavy betlémů
spojené s adventním povídáním
s farářem. Hudební doprovod zajistí
Pavlína Jíšová s dcerou. Vstup na 
akci je zdarma.
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inzerce

Výstava věnovaná
Emě Destinnové
představí fotografie i porcelán

Vyhlášení výsledků soutěže Jihočeská
ratolest, kterou pořádá občanské
sdružení Krasec společně s Jihočeským
krajem, udělalo radost městu Třeboň,
které získalo druhé místo ve své
kategorii za projekt Internetový
a interaktivní turistický průvodce 
za přírodními a kulturně historickými
zajímavostmi Třeboňska na
www.stromytrebonska.cz. Kromě
pomyslné stříbrné medaile Třeboň
získala certifikát a finanční odměnu 
ve výši 5 000 Kč. Internetové stránky
www.stromytrebonska.cz provozuje
Odbor životního prostředí MÚ Třeboň 
již sedmým rokem, stále je aktualizuje
a rozšiřuje. Stránky seznamují
návštěvníky s místní krajinou 
a poskytují zajímavé informace
o vzácných a památných stromech
v regionu Třeboňska. Jejich součástí 
je také turistický průvodce Trasy za
stromy a památkami Třeboňska, který
přináší spoustu zajímavých tipů na
výlety pro pěší i cyklisty. Jihočeská

ratolest je soutěž projektů na ochranu
životního prostředí a je určena pro
obce, školy, neziskové organizace
a absolventy jihočeských vysokých
škol. V rámci soutěže se posuzují

projekty týkající se praktické ochrany
životního prostředí, ekologického
poradenství, environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
v Jihočeském kraji.

Hudební nástroje, postel,
i zrestaurovaný kočár slavné
jihočeské rodačky Emy Destinnové
si nyní mohou lidé prohlédnout
v nové expozici v Muzeu
Jindřichohradecka. Některé
z exkluzivních exponátů se
veřejnosti představují vůbec poprvé.
Síň Destinnové si nyní mohou
zájemci prohlédnout až do 6. ledna,
v nové sezoně pak od dubna.

Výstava ve dvou místnostech
prezentuje za zvuků slavných árií
život i dílo české pěvkyně v podobě
fotografií, dokumentů, uměleckých
předmětů i věcí denní potřeby.
K vidění je tak například nábytek,
hudební nástroje, porcelán nebo
různé kuriozity, které shromáždila
na zámku ve Stráži nad Nežárkou
mezi lety 1914 až 1930. Muzeum
Jindřichohradecka vlastní jednu

z nejrozsáhlejších sbírek
Destinnové, řadu dokumentů má
také Národní muzeum, Národní
divadlo, Muzeum hlavního města
Prahy a Památník národního
písemnictví. Rekonstrukce přišla na
37 milionů. Obnova síně Destinnové
de facto završila dosud
nejrozsáhlejší rekonstrukci muzea,
která přišla na 37 milionů korun.
Jindřichův Hradec, který objekt
vlastní, na ni před lety získal dotaci
z Integrovaného operačního
programu Ministerstva kultury.

foto: archiv Jindřichohradeckého muzea

Třeboň získala 2. místo
v soutěži Jihočeská ratolest
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Prestižní evropské ocenění v 7. ročníku
EDEN – European Destination of
ExcelleNce převzali zástupci destinace
Lipno společně s dalšími 18 úspěšnými
evropskými regiony. Lipno zaujalo
Evropskou komisi svým unikátním
produktem Lipno baví, Lipno bez bariér.
Lipno se postavilo po bok například
rakouského Kaunertalu, kyperské
destinace Polis Chrysochous, irského
Cavan Town či řeckého Marathonu. Tyto
a další regiony byly oceněny za
systematický přístup k rozvoji turistické
nabídky pro rodiny s dětmi, seniory, ale
především pro handicapované. Zástupci
všech vítězných destinací převzali
ocenění z rukou zástupce Evropské
komise pana Pedra Ortún-Silvana.
„Atmosféra v bruselské Albert Hall byla
naprosto jedinečná. Sešlo se zde na 200
lidí z více než 20 evropských zemí, kteří
mají stejný cíl, a to rozvíjet cestovní ruch
tak, aby nabídka té které destinace byla
zajímavá, přinesla návštěvníkům zážitky
a bavila,“ sdělila z Bruselu Jitka Fatková
ze společnosti Lipensko, která cenu
přebírala. Není náhodou, že se všechny
oceněné destinace pečlivě věnují
i nabídce pro handicapované – všichni
usilují o to, aby se u nich cítil komfortně
každý, tedy i host s jakýmkoli zdravotním
omezením. „A to je i případ Lipna, které
dlouhodobě myslí na handicapované.
Svědčí o tom nejen bezbariérovost
turistické infrastruktury, ale i speciální
sportovní vybavení v půjčovnách

provozovaných společností Lipno Servis
či akce pořádané speciálně pro
handicapované návštěvníky. K tomu, 
že se stalo Lipno vítěznou destinací,
bezesporu přispěla také Stezka

korunami stromů, která v loňském roce
rozšířila nabídku Lipna, a to právě díky
své bezbariérovosti i pro návštěvníky na
vozíčku či rodiče s kočárky,“ uvedla
Fatková. 

LIPNO DOSTALO CENU ZA

PROJEKT BEZ BARIÉR
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Zajímavé místo na předměstí
Budějovic, za plotem les,
prostorné rodinné domy
a intimní zahrady. To bude
jednadvacet staveb, které
právě rostou na Srubci
u Českých Budějovic. 
Jejich cena je přitom velmi
nízká – od 3,45 milionu
korun.

Jen málokdy vzniká developerský
projekt rodinných domů na takovém
místě, aby to lidé měli padesát metrů 
na zastávku MHD, kousek do škol
a obchodů. Společnost THB Invest, a. s.,
teď takové bydlení staví na Srubci
v lokalitě Škarda. Tedy na samém okraji
Českých Budějovic.

Sluneční stráň. Tři řady, jednadvacet
parcel, na kterých vzniknou čtyři typy
domů. Jejich plocha bude od 130 do
150 metrů čtverečních, nabídnou
k dispozici 4+kk, venkovní sklad,
technické místnosti nebo prostornou
šatnu. Pozemky jsou velkorysé: 
od 500 do 800 metrů čtverečních.

„Součástí ceny je kromě kuchyňské
linky kompletní dům na klíč. Klient si
sám vybere podlahy, obklady nebo
barvu dveří, v ceně mu garantujeme
vyšší standard. Sám se rozhodne i pro

barvu fasády,“ říká Stanislav Hafner,
předseda představenstva společnosti
THB Invest, a. s.

Ta na Srubci staví již sedmou etapu, 
na trhu funguje dvanáct let a za tu dobu
lidem předala přes dvě stě rodinných
domů. Je podepsaná i pod řadou
bytových domů. Nejvýraznější stojí na
rohu Husovy a Studentské ulice ve
Čtyřech Dvorech, další vznikly třeba ve
Skuherského ulici, v ulici Fráni Šrámka
nebo v Nové ulici v centru Budějovic.
V červenošedém domě na Husově třídě,
který se stal novodobou dominantou
„Čtyráku“, je i sídlo firmy.

Na Srubci jsou v současné době čtyři
domy v hrubé stavbě, lidé si je mohou
přijít po dohodě prohlédnout. První
budou hotové a připravené k nastěhování
v červnu 2014, celý projekt společnost
dokončí o rok později. „Už teď jsou
některé domy prodané a zarezervované.
Zájem tam je slušný, nabízíme ideální
bydlení pro rodiny s dětmi, všude je to
kousek. Navíc mají naše domy nízké
náklady na provoz, jsou kvalitně
zateplené a v oknech jsou standardem
trojskla,“ doplňuje investor.
Více informací najdete na 
www.thb-as.cz nebo na 
www.slunecni-stran.cz.

Sluneční stráň nabídne
luxusní bydlení u Budějovic
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... je ředitelkou česko budějo -
vic kého Institutu lékařské
kosmetiky, s. r.o. V jihočeské
metropoli mohou lidé využít
služeb tohoto zařízení  
již 15 let.

Jaká je vaše původní profese 
a jak vlastně došlo ke spojení
s estetickou chirurgií?
Vystudovala jsem VŠE v Praze,
Národohospodářskou fakultu, obor
nevýrobní sféra. Takže studijní průprava
by s oborem, ve kterém pracuji, tedy 
se zdravotnictvím, korespondovala. Ale
teorie je jedna věc a praxe druhá. Při
řízení zdravotnického zařízení nestačí
znalosti ekonomického charakteru, ale je
potřeba rozumět i kolegům zdravotníkům.
Tedy minimálně si osvojit jejich latinskou
terminologii a proniknout do tajů estetické
medicíny. Vzhledem k tomu, že je to obor
neustále se rozvíjející, to pronikání je
nikdy nekončící. Ale tak je to s většinou
lidských činností. Stále se posunujeme
kupředu. Ke spojení došlo jednoduše, do
právě založeného centra jsem přišla jako
klient. Synovi byly 3 roky, bylo načase
začít pracovat. A doktor Pacák, který
laserovou chirurgii v Českých
Budějovicích uvedl do života, právě
potřeboval k ruce manažera, aby 
se mohl plně věnovat práci lékaře. 

Máte pocit, že v dnešní době 
stále lidé trpí předsudky 
vůči tomuto oboru?
Někteří možná, ale je jich méně a méně.
My se samozřejmě setkáváme s těmi,
kteří jimi rozhodně netrpí. A věřte, je jich
opravdu hodně. Každoročně projde
naším zdravotnickým zařízením několik
tisíc klientů. Vůbec se nestresují tím, 
že jsou na nich někdy patrné stopy po
provedeném zákroku, třeba zarudnutí
v obličeji nebo náplast. Nasadí tmavé
brýle a odeberou se zpět do práce.
V dnešní době je vzhled součástí
osobního kapitálu, který může
zaměstnanec potenciálnímu
zaměstnavateli mimo jiné nabídnout. 
Tak jako je potřeba celoživotně rozvíjet
své teoretické a praktické dovednosti 
a nespoléhat se pouze na to, co jsme 
se kdysi naučili ve škole, i co se vzhledu
týče, je třeba na sobě pracovat
a nezastavit se u toho, čím nás příroda
v mládí obdařila.

Jaké zákroky Institut nabízí?
Naše nabídka je opravdu široká.
V našem zdravotnickém zařízení pracují
lékaři různých specializací. Zákroky lze
obecně rozdělit do dvou kategorií.

Ošetření estetického charakteru
a zákroky léčebně preventivní. Estetické
zákroky jsou zejména z oboru plastické
estetické chirurgie, korektivní
dermatologie a kosmetologie. 
Z léčebně preventivních zákroků 
zmíním ambulantní zákroky z oboru
cévní chirurgie, proktochirurgie,
neurochirurgie a ORL. Konkrétně
operace na odstranění chrápání,
operace syndromu karpálního tunelu,
léčbu hemoroidů a operace křečových
žil. Od ledna bude navíc naše komerční
pracoviště bezprostředně navazovat na
klasickou ambulantní chirurgii hrazenou
zdravotními pojišťovnami. V rámci jedné
návštěvy tak budou mít pacienti možnost
vyřešit i problémy zdravotní indikace.

Které jsou 
nejvyhledávanější zákroky?
Těžko říci. Z každého oboru něco.
Jednoznačně nejvíce klientů přichází 
pro vyšetření a odstranění mateřských
znamének, pigmentových skvrn a žilek.
Tedy pro korektivní dermatologii.
V plastické estetické chirurgii vedou
operace na odstranění kožních nadbytků
očních víček. V kosmetologii je to trvalé
odstranění tmavých chloupků a akné.
A úplně zvlášť jsem záměrně nechala
vrásky. Poslední dobou mám pocit, 
že boj proti vráskám je samostatnou
disciplínou. Vždyť každá žena by přece
chtěla vypadat mladší. Jestli má něco
opravdu vzestupnou tendenci, tak je to
množství vyaplikovaného botulotoxinu
a výplňových materiálů.

Jakou klientelu zhruba máte? 
Jak jsem se již zmínila, provádíme široké
spektrum zákroků a ošetřujeme velké
množství klientů. V rámci estetické
chirurgie stále převažují ženy. Co se týče
léčebně preventivních zákroků, jako jsou
operace křečových žil nebo hemoroidů,
tam je klientela zhruba půl na půl.
I věková struktura je pestrá. Ošetřujeme
od bradavic u malých dětí po basaliomy
u seniorů.

Navštěvují vás častěji 
muži nebo ženy?
Klientela něžného pohlaví je převažující.
I když v tomto období, zejména v druhé
polovině prosince, očekáváme nápor
mužů. Asi se divíte proč. Ženám začínají
úplně jiné starosti. Pečou cukroví,
nakupují dárky, zkrátka věnují veškerý
čas péči o domácnost a své blízké. 
No a muži jim k nám samozřejmě jdou
koupit dárek od Ježíška. Nejčastěji
kupují poukázku na laserovou depilaci
a kosmetologickou péči, aby po
vánočním maratonu pro změnu byly
opečovávány ony.

Jaký nejkomplikovanější 
zákrok vaši lékaři provedli?
Tak na tuto otázku opravdu nelze
odpovědět. Pohybujeme se na poli
medicíny a je nutné si uvědomit, že
i zákrok, který pacient považuje za
banální, se může z jakýchkoli příčin
zkomplikovat. Pro chirurga není
banálního, nekomplikovaného zákroku.
I ke zdánlivě jednoduchým věcem,
rutinním zákrokům, které již prováděl
nesčetněkrát, musí přistupovat
s maximálním soustředěním
a zodpovědností.

Existují nějaká zdravotní či jiná
omezení (např. těhotenství, věk),
při kterých bychom o estetické
chirurgii uvažovat neměli?
Samozřejmě. V těhotenství obecně není
vhodné podstupovat žádné zákroky,
které lze odložit na pozdější dobu.
U mnohých zákroků je těhotenství
a posléze i kojení vysloveně
kontraindikací. U některých zákroků
může být komplikací vysoký krevní tlak,
kardiostimulátor a další. Vždy musí lékař
posoudit vhodnost požadovaného
zákroku u konkrétního pacienta.
Každopádně, specializujeme se na
nadstandardní ambulantní chirurgické
zákroky, teď mluvím zejména o laserem
asistovaných chirurgických zákrocích,
které jsou podstatně šetrnější než
zákroky prováděné klasickými
metodami, mnohdy v celkové narkóze.
Tudíž právě pro pacienty, které sužují
některé zdravotní problémy, jsou naše
metody šetrnější.

Ing. Eva Ondráčková
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Ruský armádní pěvecký a taneční
soubor Alexandrovci míří se svým
vánočním programem do České
republiky. Během prosince navštíví pět
tuzemských měst, mezi nimi i České
Budějovice. Koncert se uskuteční 
8. prosince od 19 hodin v Budvar
Aréně. Svým fanouškům slibují nové
choreografie i nové vokální
a instrumentální úpravy některých písní.
Součástí představení budou mezinárodní
sváteční skladby i české koledy. Diváci
se mohou těšit také na speciální hosty
vánočního turné, operní pěvkyni Emu
Urbanovou a známého zpěváka Petra
Koláře.

Alexandrovci jsou nejslavnějším
výhradně mužským pěveckým sborem
s dlouholetou tradicí. V říjnu tohoto roku
oslavili v Moskvě 85 let své existence. 
Ve dvacátých letech minulého století
zahájil soubor svou činnost s pouhými
dvanácti členy. Jeho úkolem bylo
povzbudit tancem a zpěvem unavené
vojáky na frontách. Dnes má Alexandrův
sbor písní a tanců 300 členů a je

oficiálním armádním uměleckým
souborem armády Ruské federace.
Jejich repertoár tvoří ruské lidové písně,
církevní skladby, interpretují i moderní
hudbu. Od rozpadu Sovětského svazu
koncertují po celém světě. 

Vstupenky je možno zakoupit
v předprodeji v sítích Ticketpro
a Ticketportal v cenových kategoriích 
od 350 korun. 

Vánoční koncert
Alexandrovců

Zvýšit kvalitu a popularitu Jihočeské
komorní filharmonie chce její nový ředitel
Otakar Svoboda. Bývalý šéf kulturní
redakce ČT od 1. ledna 2014 nahradí
Vlastimila Ochmana, jenž letos v srpnu
po třinácti letech ve funkci rezignoval.
Prioritou je pro nového ředitele úspěch
nejen u domácího publika, ale také
v sálech v Rakousku a Německu.
Prosadit se chce také v Praze a na
krumlovském Mezinárodním hudebním
festivalu. „Orchestr je kvalitní, ale
z celostátního hlediska se o něm moc
neví. Změníme to tím, že přineseme
kvalitu,“ řekl Svoboda. Nového ředitele
podpořil také šéfdirigent Jan Talich.
„Jsem moc rád, že začneme novou éru
orchestru s ředitelem s myslí moderního
střihu a znalého problematiky hudebního
byznysu, který se za poslední léta velmi
drasticky změnil,“ řekl Jan Talich.

Svoboda plánuje oslovit jihočeské firmy
jako Budvar, aby zlepšil hudební úroveň
a životní podmínky členů orchestru.
Změní i grafickou prezentaci JKF

a spustí mírnou propagační kampaň.
„Prezentace je nyní téměř nulová,
pokud se na ten dům nezaměříte, ani
nepoznáte, co je tam za cedulku,
a stejně velká cedule oznamuje, že je
tam výstavní síň,“ řekl nový ředitel.

Rozpočet JKF je podle manažerky
orchestru Barbory Šiftové kolem 
22 milionů korun, z čehož asi 16 milionů
je příspěvek kraje, který JKF zřizuje.
Tržby ze vstupného tvoří cca 
20 procent.

fo
to

: 
a
rc

h
iv

 w
w

w
.a

le
x
a
n
d
ro

v
c
i.
e
u

Jihočeskou komorní filharmonii
POVEDE OTAKAR SVOBODA 
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Filmový festival

ČERNÁ VĚŽ
podpoří charitu
Ve dnech od 27. do 30. listopadu se v českobudějovickém
Café Klubu Slavie uskuteční filmový festival amatérských
a studentských filmů Černá věž. Letošní již třetí ročník
festivalu nabízí několik promítacích pásem, během nichž
budou diváci moci zhlédnout desítky filmů tvůrců z celé
České republiky a také hlasovat o nejlepším diváckém
filmu. Nebude chybět bohatý hudební doprovodný
program. Zahraje česká reggae kapela Švihadlo a zazní
mnoho filmových melodií. Promítání bude završeno
v sobotu galavečerem vítězů. O tom, kdo převezme
sošku Černé věže, rozhodne odborná porota tvořená
recenzenty, filmaři, herci a pedagogy. 

Festival Černá věž pořádá skupina mladých lidí, kterým
se povedlo obnovit tradici filmového festivalu v Českých
Budějovicích. Realizační tým myslí také na charitu.
Výtěžek ze vstupného poputuje Centru Bazalka, které se
stará o děti a mládež se zdravotním postižením.
Vstupenky na čtvrteční hlavní promítací pásmo a sobotní
galavečer v ceně 70 Kč je možné zakoupit v Café Klubu
Slavie během otevírací doby či hodinu před zahájením
programu. Na ostatní program je vstupné dobrovolné.

V GALERII HROZEN
vystavuje Václav Johanus
Grafiky a ilustrace z posledních dvou let
můžete v krajském městě vidět do 
30. listopadu. Václav Johanus se narodil
v roce 1947, žije a pracuje v Českých
Budějovicích. Věnuje se volné a užité
grafice, knižní a novinové ilustraci, koláži
a kreslenému humoru. Výtvarnou dráhu
zahájil jako kreslíř a karikaturista na
přelomu 60. a 70. let, v posledních letech
se věnuje i technice koláže, která svými
možnostmi doplňuje obvykle úspornou
formu vyjádření. V oblasti užité grafiky
Václav Johanus spolupracuje s firmami
a společnostmi, pro které vytváří grafické
návrhy tiskovin, kalendáře a příležitostné
tisky. Paralelně s volnou a užitou grafikou
od konce 60. let průběžně spolupracuje
s redakcemi různých novin a časopisů –
Stadión, Mladý svět, Sluníčko, Ohníček,
Květy, Dikobraz, Světová literatura,
Domov, Jihočeská pravda, Učitelské
noviny a další. Od 90. let kreslil mj. pro
časopis Telegraf a Reportér, Deníky
Bohemia, Učitelské noviny a Jihočeskou

univerzitu. V 90. letech začal
spolupracovat také s odborně
zaměřenými časopisy a novinami, 
kde je možné komplexněji rozvíjet zadání
v oblasti ekonomiky a práva; sem patří
například Hospodářské noviny, Právní

rádce, Ekonom a Bankovnictví. Václav
Johanus ilustroval na třicet knižních
titulů. Uspořádal přes 60 samostatných
výstav, vystavuje v tuzemsku a zahraničí.
Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty
získal ocenění.
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DOVOZ HOTOVÝCH JÍDEL ZA 68 Kč, 

pro jednotlice, firmy či pro ženy na MD, vhodné i pro penzisty.

Čechova 59, 
České Budějovice
386 709 115, 777 428 115

www.jidelna-nella.cz

Tradici fotografické soutěže
Fotouniverziáda založila parta
nadšených mladých studentů
českobudějovických vysokých škol
v roce 2001. Původně to byla soutěž
určená pouze pro vysokoškoláky. 
Dnes se soutěže může zúčastnit každý
bez rozdílu věku a dosaženého vzdělání.
Tématem letošní soutěže je
impresionismus ve fotografii. 
Jak toto téma zpracovali fotografové 
ve 21. století, ukáže výstava Galerie
Nahoře v Českých Budějovicích. Díla

můžete zhlédnout od 3. prosince do 
10. února příštího roku. Impresionismus
se poprvé objevil ve Francii ve druhé
polovině 19. století. Díky vynálezu
fotografie v roce 1839 se klasická malba
začala rozvolňovat a umělci na obrazech
zachycovali své bezprostřední pocity
a dojmy z prchavých okamžiků. Citlivě
vnímali světlo a barvy přírody. Vynález
fotografie umělcům umožnil opustit
malířský akademismus, a stál tak
u zrodu impresionismu, který umělce
oslovoval až do začátku 20. století. 

Fotouniverziáda 2013

se zaměří na
impresionismus

inzerce

Pavel
Šporcl
zahraje 
doma
Skladby, jejichž autory jsou
nejvýznamnější čeští housloví
virtuosové období mezi
Paganinim a Oistrachem,
představí Pavel Šporcl 
30. listopadu v Českých
Budějovicích. 

Udělá zde jednu ze zastávek 
na svém turné ke tejnojmennému
CD Mé houslové legendy.
„Ferdinand Laub, Jan Kubelík 
či Váša Příhoda byli prohlašováni
za nejlepší virtuosy své doby,
Otakar Ševčík působil jako
vyhledávaný pedagog ve Vídni,
v Rusku i Americe,“ řekl Pavel
Šporcl. Představitelům slavné
české houslové školy vzdává
poctu i jednou vlastní skladbou.
Partnerem u klavíru bude
Šporclovi dlouholetý kolega,
vynikající hudebník a dirigent 
Petr Jiříkovský, s nímž nahrávku
pro Supraphon také natočil.
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Blíží se IX. benefiční
módní přehlídka
Již IX. ročník Benefiční přehlídky pro
Nadaci Terezy Maxové dětem odstartuje
ve středu 4. prosince v Pavilonu T
Výstaviště České Budějovice. 
Své kolekce představí přední módní
návrháři a oblíbené módní značky. 
Na velké přehlídkové scéně se
předvedou vítězky České Miss a finalisté
soutěže Muž roku. Stejně jako v minulých
ročnících i letos projekt podpoří řada
oblíbených herců a hudebníků,
připravená budou zajímavá hudební,
taneční i akrobatická vystoupení. Diváci
se mohou těšit na zpěváka Davida
Krause s jeho kapelou, krásnou
moderátorku Innu Puhajkovou, zpěvačky
a herečky Danielu Šinkorovou, Zuzanu
Vejvodovou, Andreu Kerestešovou,
i vítězky České Miss v čele s Českou
Miss 2013 Gabrielou Kratochvílovou
a další osobnosti. Něžnou část publika
pak potěší pohled na finalisty Muže roku.
Molo bude mimo jiné tentokrát patřit těm
nejlepším z mladých módních tvůrců
VŠUP PRAHA pod vedením Liběny
Rochové, dále jedné z nejnadějnějších

českých značek La Formela, kterou tvoří
tvůrčí trojice Miroslava Kohutiárová,
Kateřina Ravasová a Antonín Soukup.
Svou autorskou kolekci také představí
vážená ikona české módy Taťána
Kovaříková. Benefiční přehlídka si za
dobu své existence dokázala vybudovat
přízeň tisíců diváků, řady prestižních
obchodních značek, veřejných autorit
i osobností ze světa showbyznysu.
Výtěžek z této akce je každoročně vložen
do jihočeského fondu Nadace Terezy
Maxové dětem. Tématem pro letošní rok
se stal nový projekt „New job for life“.
Jedná se o projekt NTMD, který pomáhá
zaměstnávat děti vycházející z dětských
domovů do reálného světa, a do kterého
se agentura Art4promotion zapojila jako

garant pro oblast jižních Čech.
Vstupenky zakoupíte v síti Ticketpro,
v agentuře Art4promotion nebo DK
Metropol. Lístek v předprodeji vyjde 
na 330 korun, na místě bude k dostání 
za 370 korun.

Soutěžíme o 6 vstupenek na IX benefiční přehlídku
OTÁZKA: KDE SE PŘEHLÍDKA KONÁ?
Odpovědi posílejte na redakční e-mail redakce@budejovickysamson.cz
do 2. 12. 2013. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, z nichž
každý obdrží 1 vstupenku. E-mail označte BENEFICE.

inzerce
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Fotbalová národní liga je za svou
polovinou. Jihočeši jsou po šestnácti
odehraných kolech na pátém místě 
a na postupové příčky ztrácejí pět bodů.
Především ve druhé polovině podzimu
ale fotbalisté Dynama patřili k nejlepším
týmům, a pokud i ve druhé části sezony
naváží na dobré výsledky, je v jejich
silách zabojovat o postup.
Podzimní část sezony by zástupci
Dynama mohli rozdělit na dvě části. 
Po nepovedených šesti úvodních kolech
měl A-tým na svém kontě pouhých sedm
bodů a v tabulce klesl až na desátou
příčku. Před zápasem sedmého kola 
na půdě Vltavínu došlo k zemětřesení
v kádru. Tým opustilo hned několik
fotbalistů a naopak se Dynamo rozšířilo
o několik nových hráčů. Ještě před
šestým kolem do týmu přišel stoper
Simon Deli a následně před zápasem na
Vltavínu mužstvo posílili Martin Vyskočil,
Pavol Poliaček a také Lukáš Jarolím.
V následujících devíti kolech pak Dynamo
získalo dvacet bodů za šest výher, 
dvě remízy a jedinou smolnou porážku
v Mostě. A mohlo být i lépe. Jihočeši sice
prohrávali právě v Mostě 2:0, avšak díky
zlepšenému výkonu dokázali srovnat na
2:2 a následně hráli i proti deseti, když
byl vyloučen domácí Běloušek. Místo
dokonání obratu ale domácí vstřelili gól
na 3:2 a díky nezměrné bojovnosti si pak
vítězství pohlídali. „Domácí byli za stavu
2:2 zralí na ručník. Chvíli to vypadalo, že
ten zápas musíme vyhrát 4:2 nebo 5:2.
Jenže skvěle jim zachytal brankář Belaň,
a když dali gól na 3:2, tak náš tlak
otupili,“ vzpomíná záložník Dynama
Michal Klesa.

Za smolnou se dá označit i remíza 
na hřišti Pardubic. Před televizními
kamerami České televize hráli Jihočeši
dobře a po zásluze vedli 1:0. Ve druhém
poločase se ale sami zbytečně dostali
pod tlak a pět minut před koncem
inkasovali gól na 1:1. „Tenhle zápas
osobně považuji za větší ztrátu než tu
prohru v Mostě. Zápas v Pardubicích
jsme měli jednoznačně vyhrát, takže 
pro nás bylo velkým zklamáním, že naše
zkušené mužstvo nedokázalo zápas
dotáhnout do vítězného konce,“ říká
sportovní manažer Dynama Martin

Vozábal. „Tým,
který chce usilovat
o postup do první
ligy, nesmí doma
prohrávat. My
jsme ale měli sérii
tří proher v řadě,
z nichž jsme doma
prohráli zápasy 
se Sokolovem
a Ústím. Prohry
0:2 a 0:3 navíc
nejsou příznivé ani
pro jarní odvety.“
Vedle dvou
porážek
v domácím
prostředí ztratili
Jihočeši na
Střeleckém

ostrově body ještě jednou. V zápase 
14. kola pouze remizovali s Vlašimí 0:0.
Fotbalisté Dynama byli v celém průběhu
zápasu lepším týmem, měli hned několik
velkých gólových příležitostí, avšak
branku nakonec vstřelit nedokázali,
a museli se tak spokojit s remízou 0:0.
„Ten zápas jsme samozřejmě chtěli za
každou cenu vyhrát. V předešlém kole
jsme vyhráli těžké utkání v Karviné
a vítězství jsme chtěli doma potvrdit.
Těžko jsem mohl ale hráčům něco
vytknout. Hráli dobře a měli i šance, jen
je nedokázali proměnit,“ dodává trenér
Dynama Pavel Hoftych. Fotbalisté
Dynama České Budějovice hráli
naposledy druhou ligu v sezoně
2005/06. Stejně jako letos bylo po
sestupu jednoznačným cílem klubu
postoupit zpět do Gambrinus ligy. Vstup
do sezony prožili Jihočeši ještě daleko
tragičtější než letos. Po šesti kolech
mělo Dynamo na svém kontě pouhé
čtyři body, a v tabulce bylo dokonce 
na posledním místě. Stejně jako letos
došlo v týmu ke změnám a navíc se do
klubu vrátil Karel Poborský. Přesto mělo
po podzimních patnácti kolech na kontě 
24 bodů (tedy o tři body méně než letos)
a bylo na pátém místě. Na konci sezony
pak Jihočeši oslavili postup do
Gambrinus ligy, když měli po třiceti
kolech na druhém místě tabulky 
55 bodů.

18 Sport z Českých Budějovic

FOTBALOVÉ DYNAMO
je po podzimu páté v tabulce,
přesto nadále myslí na postup
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Pohybu v hráčském kádru i změny
v trenérských kompetencích na
střídačce. Tak budějovický Motor
řeší neuspokojivé výsledky
v poslední době. Hlavní díl
odpovědnosti nyní převzal zkušený
kouč Jaroslav Jágr. „Radek
Bělohlav sehrál klíčovou roli při
záchraně českobudějovického
hokeje, odvedl obrovský kus práce
při skládání mužstva v podmínkách,
které si umí málokdo představit.
Teď ale potřebujeme impuls
a zkušenosti, a ty má Jaroslav
Jágr,“ vysvětluje změnu generální
manažer Stanislav Bednařík. 

Bývalý vynikající brankář Jaroslav
Jágr působil jako hlavní trenér
v Českých Budějovicích už
několikrát. Poprvé už v sezoně
1985–1986, naposledy pak v letech
2009–2010, kdy po odvolání trenéra
Tlačila vedl tým ve dvou zápasech,
než přišel František Výborný. 
Jako kouč působil i ve Francii,
Švýcarsku, u mládežnických
reprezentací nebo v Třinci. 
„Má obrovské zkušenosti a přesně
to teď naše mužstvo potřebuje,“
přibližuje představy vedení
Stanislav Bednařík. Radek Bělohlav
u týmu samozřejmě zůstává,
i nadále povede tréninky a fyzickou
přípravu a bude od staršího kolegy
čerpat zkušenosti. „S výhledem
budování konkurenceschopného
mužstva do budoucna se musí
Radek také více soustředit na
činnost sportovního ředitele, i proto
přichází tato změna,“ vysvětluje
Bednařík. Kromě trenérské rošády
navíc odchází Marek Posmyk do
Litvínova a do Českých Budějovic
se naopak vrací odchovanec Ivo
Kotaška. Vedení klubu nadále hledá
další možné posily. „Chtěli bychom
velice poděkovat všem našim
fanouškům za trpělivost, vnímáme
všechny jejich podněty, jsme
klubem, který je k nim maximálně
otevřený. Právě v těchto těžkých
chvílích potřebujeme jejich podporu
nejvíc,“ shrnuje závěrem generální
manažer.

Budějovičtí

hokejisté
vyměnili 
trenéra

inzerce

Prestižní stříbrnou známku kvality udělila
Mezinárodní asociace atletických
federací organizátorům Budějovického
půlmaratonu, který se tak zařadil po bok
tradičních sportovních podniků
v Torontu, Ósace nebo Hongkongu.
Známku dnes z rukou ředitele pořádající
společnosti Tempo Team Prague Carla
Capalba převzal primátor Juraj Thoma.
„Pro naše město je to veliká pocta
a obrovsky pozitivní je samozřejmě
i marketingový dopad, na který by

městský rozpočet nestačil,“ řekl primátor
Juraj Thoma. „Stříbrná známka je zázrak.
Máme mnoho partnerů a sponzorů, ale
musím velmi poděkovat městu, které nás
podpořilo a ve všech ohledech nám vyšlo
vstříc,“ dodal Carlo Capalbo. Třetí ročník
Budějovického půlmaratonu odstartuje
v sobotu 7. června 2014. Ale už dnes 
se na adrese www.runczech.com mohou
zájemci přihlásit na jeden ze tří možných
běhů – klasický, štafetový nebo 
2Run půlmaraton.

Budějovice vběhly

MEZI ELITU

KAVÁRNA AMADEUS
AKCE !!! káva + ZDARMA zákusek domácí výroby
www.amadeus-kavarna.cz | Matice školské 9 (u polikliniky Jih)
Po–Čt: 9 –17.h. | 603 867 411 | platnost kuponu do 31.1.2014
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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

Neoprávněné
pobírání dávek

se trestá
Neoprávněné pobírání sociálních dávek od Úřadu
práce se nemusí vyplatit. Pobočka Úřadu práce
v Českých Budějovicích a Policie ČR zavedla nová
pravidla, která mají vést k minimalizaci zneužívání
sociálních dávek. 

„Zaměstnanci úřadu se zapojili do vyšetřování
předkládaných příjmů za rozhodná období, které
klienti předkládají při žádosti o přiznání nebo
vyplácení dávek ze systému státní sociální podpory 
či hmotné nouze,“ řekla mluvčí Úřadu práce ČR
Kateřina Beránková. Většině případů se týkala
příspěvků a doplatků na bydlení. Kromě ročního
nepodmíněného trestu například soud udělil jednomu
klientovi za neoprávněné pobírání dávek 300 hodin
prospěšných prací. 

Úřad práce vyplatil za poslední dva roky klientům více
než půl milionu korun na neoprávněně požadovaných
sociálních dávkách. Osoby většinou nepřiznaly
všechny své příjmy. Klienti, kteří tímto způsobem
získali dávky, mají za povinnost peníze vrátit úřadu
práce.

Zpronevěřil 

peníze
z prodeje 

AUTA 
Zpronevěru osobního vozidla objasnili
policisté obvodního oddělení České
Budějovice – Suché Vrbné. 

29letý mladík v květnu, s příslibem
zprostředkování prodeje osobního
vozidla třetí osobě, převzal od jiného
osobní vozidlo Chrysler. Vozidlo
prodal, ale peníze za ně původnímu
majiteli nepředal a ponechal si je pro
vlastní potřebu. 

Nyní mu policisté sdělili podezření ze
spáchání přečinu zpronevěry. Věc se
řeší formou zkráceného přípravného
řízení.

Do celorepublikového zátahu na
growshopy se zapojili i jihočeští
kriminalisté. Prohledali prodejny i sklady
a provedli i domovní prohlídky. Podařilo
se jim přitom zajistit drogy a odhalit
domácí pěstírnu marihuany. Zadrželi
několik osob. „Jde především o prodej
šlechtěných semen s deklarovaným
obsahem THC, šíření reklamních letáků,
různých nabídkových katalogů,
reklamních předmětů s logem marihuany.

Tyto problematické obchody mají navíc
obvykle doprovodné internetové stránky
včetně diskusních fór, na kterých si
pěstitelé marihuany vzájemně vyměňují
informace o maximalizaci kvality
nelegální produkce a snížení rizika
odhalení,“ komentoval situaci policejní
mluvčí Jiří Matzner. V jižních Čechách se
zátahy týkaly jindřichohradecka, Písecka
a Českokrumlovska. Budějovicím se
zatím vyhnuly.

Policisté provedli zátah
na growshopy
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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
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Neobvyklou nehodu minulý týden řešili
jihočeští hasiči v Českém Krumlově.
Z kamionu, který stál ve Chvalšinské ulici,
se uvolnil bagr, který kamion převážel na
podvalníku. „Bagr sjel až do zahradnictví
nacházejícího se v bezprostřední blízkosti
silnice. Z bagru vytekl hydraulický olej. 
Při nehodě nebyl nikdo zraněn,“
uvedla tisková mluvčí jihočeských
hasičů Vendula Matějů. 

Z kamionu se uvolnil
bagr a sjel přímo do 

ZAHRADNICTVÍ
Dvaadvacetiletého dealera drog
z Budějovic dopadli místní
kriminalisté. Nyní mu předali
usnesení o zahájení trestního
stíhání. „Mladík od července 2011
do srpna 2013 neoprávněně nabídl
a prodal ve 12 případech drogu
pervitin v psaníčkách za částky
několika stovek korun. Je tedy
stíhán za nedovolenou výrobu
a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami,“ uvedl
policejní mluvčí Milan Bajcura.

Kvůli pojistce

zapálil
svůj dům
Peníze chtěl nezákonným způsobem
získat mladík z Českobudějovicka.
Schválně zapálil nezkolaudovanou
novostavbu a požár následně nahlásil
pojišťovací makléřce, u které
novostavbu pojistil. Myslel si, že tímto
způsobem snadno přijde k penězům.
Podvod ale vyšel najevo a muž nyní
nemá ani peníze, ani střechu nad
hlavou. „Svým jednáním obviněný
způsobil škodu za nejméně 2,8
milionu korun. Nyní se bude zpovídat
z pokusu zločinu pojistného podvodu
a z přečinu poškození cizí věci.
Novostavbu totiž vlastnil napůl
s přítelkyní,“ uvedla policejní mluvčí
Martina Joklová.

VĚCI ZE SKLEPA 
ZMĚNILY MAJITELE
Velkou radost měl zřejmě lupič, který
se vloupal do sklepa paneláku na
sídlišti Šumava. Odnesl si totiž věci 
za 67 tisíc korun. „Dosud neznámý
pachatel odstranil z petlice visací
zámek, kde následně odcizil dva
cestovní kufry s dětským oblečením

a boty, rybářské vybavení, motorovou
pilu a potravinářské výrobky. 
Po sobě zanechal škodu za více než
67 tisíc korun. Věc je vedena pro
podezření ze spáchání přečinu
krádeže a porušování domovní
svobody,“ dodal Bajcura.

Zloděj odcizil 
elektrokolo

Elektrokolo v hodnotě 
18 tisíc korun, které nechal
jeho majitel před jedním
z obchodů v krajském
městě, ukradl v polovině
listopadu neznámý zloděj.
Policisté z obvodního
oddělení České Budějovice
po zloději i odcizeném kole
pátrají.

Policie
dopadla 
dealera
DROG



Menu
pro každý den

Ingredience
500 ml vaječného koňaku
250 ml whisky
200 ml mléka
250 ml smetany ke šlehání
kakao na posypání

Postup
V hrnci svaříme vaječný koňak
s whisky, vmícháme horké mléko
a nápoj rozdělíme do silnostěnných
sklenic. Ozdobíme kopečkem
ušlehané smetany, zasypeme kakaem
a podáváme. 

Bombardino 

Vitello tonnato 

Recepty22

Ingredience
1 cibule | 600 g červené řepy | olej | 

1 lžička fenyklu | 1 lžička anýzu | sušený
tymián | 2 stroužky česneku | špetka chilli | 
sůl | pár kapek jablečného octa | 
2 dl zakysané smetany | petrželka a pažitka

Postup
Cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme

v hrnci na oleji, přidáme semínka fenyklu a anýzu,
snítku tymiánu, oloupanou a na hrubší kostky

nakrájenou červenou řepu. Společně orestujeme, zalijeme
vodou, trochu osolíme a vaříme doměkka. Rozmixujeme,

dochutíme česnekem utřeným se solí, špetkou chilli, mletým pepřem a octem.

Ingredience
800 g telecí kýty | 1 mrkev | 1 cibule | 1 řapík řapíkatého celeru | celý pepř |
nové koření | bobkový list | sůl

Omáčka
250 g tuňáka v oleji | 3 vařené žloutky | 5 ančoviček | 1 lžíce kaparů | 1 lžíce
olivového oleje | šťáva ze 2 citronů | sůl

Postup
Do vařící vody vložíme očištěnou
nahrubo nakrájenou zeleninu
a koření, osolíme, necháme zavařit
a vložíme maso, které uvaříme
doměkka (asi 45 minut). Poté
vyjmeme a necháme zchladnout.
V mixéru vyšleháme tuňáka
i s olejem, žloutky, ančovičkami,
kapary, olejem a podle chuti přidáme
citronovou šťávu. Podle potřeby také
osolíme. Necháme dobře vychladit.
Studené telecí maso nakrájíme na
tenké plátky, vyskládáme je na talíř,
potřeme omáčkou, pokapeme
olivovým olejem, ozdobíme kapary
a kousky citronu.

Banánový
chlebíček 
Ingredience
100 g másla
100 g cukru
2 vejce
2 banány
kůra z pomeranče
3 lžíce pomerančové šťávy
75 g strouhané čokolády
250 g polohrubé mouky
2 lžičky prášku do pečiva
60 g nasekaných ořechů 

Postup
Máslo s cukrem utřeme a za stálého
míchání přidáme vejce. Banány
rozmačkáme vidličkou, společně
s kůrou a šťávou z pomeranče
přidáme do vaječné pěny. Čokoládu
smícháme s moukou, práškem 
do pečiva, ořechy a přimícháme 
ke směsi. Hustším těstem 
naplníme vymazanou a vysypanou
chlebíčkovou formu a pečeme
v troubě vyhřáté na 170 ºC.
Nakonec můžeme chlebíček polít
čokoládovou polevou a posypat
ořechy. 

Polévka z červené řepy 
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8 3 6 5
9

7 8 4 3
2 6

5 2 3 9 4
6 9

4 8 6 3
2

7 5 8 9

4
7 8

6 7 1 5
4 9

6 1 9 2
2 8 7

5 3 8
7 1

2 3

5 6 9
3 7

6 3 2 4
3 6

7 2 8
3 2

8 5 1 6
3 1

9 4 3

1 5 8
5 8 6 7

1 9 7
7 5 2

3
3 9 2

8 5 4
2 7 3 9

6 9 5

1 7 3 6
7 9

2 4
8

1 6 2
5 3

4 9 1
9 3 2 6
8 2

4 7 1 9 5
2

7 8 2
5 1

4 5 8
5 6

1 6 8
3

9 8 7 2 4

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle. 



Soutěžíme o 3 poukázky
v hodnotě 1 000 Kč 
na laserovou depilaci 
nebo kosmetologickou péči.
Vyluštěnou tajenku zasílejte na e-mail:
redakce@budejovickysamson.cz do 6. 12.
Ze správných odpovědí vylosujeme 
3 výherce. Ceny výhercům věnuje ILK,
LASER CENTRUM JIH.

24 Křížovka + soutěž

Výherci soutěže 
Viva Fitnes:

Jaroslav Haman

Marta Sasková

Jiří Štrouf

Nevíte, čím by Ježíšek udělal radost Vaší partnerce?
Poukázka na ošetření v ...(tajenka) nadchne každou ženu. 

Správné řešení křížovky z čísla 09/2013: ...Tabata s krátkými intervaly odpočinku.

UŠETŘETE JEŽÍŠKOVI!
Po předložení tohoto kuponu dostanete slevu 5 % 
na dárkovou poukázku v ILK, LASER CENTRU JIH.
Sleva platí po předložení tohoto kuponu do 21. 12. 2013.❄




