
Zprávy z ČB str. 7

Červený kříž 
dostává málo oděvů

Kultura str. 14

Galerie Nahoře 
představuje Tatranky

číslo 1 I ročník 5 I vychází 30. 1. 2014

Sport z ČB str. 17

Fotbalisté Dynama
se chystají na jarní
část sezony

Hodně lásky, 
České Budějovice!



vychází každý měsíc
v nákladu 43 000 ks
a je prostřednictvím České pošty, s. p., distribuován
zdarma do všech schránek v Českých Budějovicích.

Chcete
inzerovat
v tomto časopise?
Využijte možnost oslovit
své klienty a zákazníky!
Kontakt: inzerce@budejovickysamson.cz
Ceník inzerce naleznete na: www.budejovickysamson.cz
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Milí čtenáři,

vítám vás, poprvé v novém roce, nad stránkami Budějovického
Samsona a těším se na naše další pravidelná setkávání. První
číslo roku 2014 je informacemi přímo nabité. Následující měsíc, 
ač nejkratší v roce, bude totiž na události velmi bohatý. Kromě
tradičních rubrik vám v lednovém čísle přinášíme například tipy,
kam vyrazit o jarních prázdninách, které budou již za dva týdny,
nebo kde oslavit svátek svatého Valentýna. Již tento víkend se
koná další zajímavá akce, na kterou bych vás chtěla upozornit –
Dny japonské kultury. Můžete se na nich dozvědět zajímavosti
z japonské kultury, kinematografie, nechat se učesat v japonském
stylu nebo si vyzkoušet origami a různá japonská bojová umění.
Jedno z témat se věnuje také aktuální sněhové situaci na horách.
Zdá se totiž, že se zima konečně trochu umoudřila a příznivcům
zimních sportů ukázala vlídnější tvář. Ať už vyrazíte na závod
Kramolínský obřák, bruslit na Lipno nebo řádit s dětmi do
Hopsária, užijte si to, nejlépe s lidmi, které máte rádi, až do dna.

Přeji hezké zimní dny.

Editorial

Olga Píšová,
šéfredaktorka
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Českobudějovické rodinné hřiště
Hopsárium přišlo s novým projektem. 
Na plně vybaveném dopravním hřišti,
které je součástí krytého areálu, nabízí
možnost základním školám učit své žáky
dopravní výchovu. „Jednou z atrakcí
naší herny je plně vybavené dopravní
hřiště, což nás od začátku vedlo
k myšlence zapojit se aktivně do
dopravní výchovy dětí. Od září 2013
vstoupila dopravní výchova
prostřednictvím školních vzdělávacích
programů povinně do výuky na všech
základních školách v České republice,
a tak nám přišlo logické připravit tuto
nabídku,“ uvedl jednatel společnosti
MVM Hřiště, s. r. o., Michal Lojka.
Všichni lektoři, kteří budou v Hopsáriu
děti praktickou dopravní výchovu
vyučovat, jsou odborně proškoleni
Ministerstvem dopravy ČR a disponují
doporučenými výukovými materiály
a postupy. „Asi většina z nás, generace
rodičů malých školáků, si pamatuje
dopravní výchovu s rozvrzanými autíčky,
nefungujícími semafory a mnohokrát

odloženými lekcemi kvůli nepřízni
počasí. I když jsou to vzpomínky pěkné,
myslím si, že obecným trendem je
vzdělávání našich dětí stále

modernizovat a přicházet s modely
výuky, které budou nejen efektivní, 
ale budou pro děti také zábavou,“ 
dodal Michal Lojka.

Významnou událostí roku 2015 bude
750. výročí založení Českých Budějovic.
Úctyhodné jubileum chce město
zdůraznit celoročními oslavami. 
„Radní schválili vyhlášení soutěže

o návrh konceptu oslav 750 let založení
královského města. Tímto otevíráme
prostor občanským aktivitám,
jednotlivcům, spolkům, prostě všem
zájemcům, aby se přihlásili se svojí 
vizí městských oslav. Jak budou oslavy
nakonec strukturované a jaký bude jejich
scénář, rozhodne rada města 
na základě výběru. Scenáristé tak budou
mít naprosto volnou ruku, protože
neexistují žádná striktní kritéria či limity,“
řekl primátor Juraj Thoma. Soutěž
oficiálně odstartovala 17. ledna. Termín
pro podání přihlášek, jež lidé mohou
odevzdávat v kanceláři primátora, končí
7. února. O týden později radní
projednají všechny předložené koncepty
či nápady. „Předpokládáme, že z této
nabídky vybereme definitivní podobu
městských oslav. Vítěz od města obdrží
odměnu 30 tisíc korun,“ dodal primátor.
V jubilejním roce by se mělo používat

také speciální logo a logotyp, které
vzejdou z veřejné kombinované soutěže,
jejíž přesné znění bude známo koncem
ledna. „Přepokládáme, že logo bude
vybráno do konce letošního května.
Uvítáme nabídku od místních autorů,
designérů, architektů a výtvarníků, pro
něž by to byla i prestiž, že právě jejich
návrh bude na všech tiskovinách
a propagačních materiálech,“ říká
primátor a zmiňuje i další radou
schválený záměr, kterým je soutěž
o návrh příležitostní medaile. „Tradičně
se tu zpracovávalo a mincovalo stříbro,
které bylo těženo v nedalekých dolech
u Rudolfova. Mincovna v Budějovicích
fungovala až do roku 1611, kdy zanikla
v souvislosti s vpádem pasovských
vojsk, a posledními velkými ražbami byly
stříbrné tolary Rudolfa II., a tak chceme,
aby byly i pamětní medaile stříbrné,“
dodává primátor Juraj Thoma.

Město si připomene 750 let,

hledá tipy na oslavy

V Hopsáriu se děti naučí  

pravidla dopravy
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inzerce

Vodní kapky jsou společným
humanitárním projektem společnosti
ENERGIE AG BOHEMIA a Diecézní
charity České Budějovice. Již pátým
rokem se snaží pomáhat obyvatelům
oblasti Kilwa-Kasenga v africkém Kongu
k přístupu k pitné vodě. Druhým rokem
jsou Vodní kapky doma i v České
republice, kde se zaměřují na pomoc
především handicapovaným
spoluobčanům. ENERGIE AG
BOHEMIA, s. r. o., do níž v České
republice patří společnosti ČEVAK, VAK
Beroun, Vodos Kolín, VS Chrudim,
VHOS Moravská Třebová a Aqua Servis
Rychnov nad Kněžnou, se na projekt
Vodní kapky zavázala přispět jedním

haléřem ze svého zisku za každý
prodaný m3 vody. Za rok 2013 činí tato
částka 382 373 korun, z které se
podpoří obnova studní a oprava
čerpadel v Kongu v částce 
121 673 korun a dalších 260 700 korun
bylo již použito na podporu a pomoc
v Česku. Záštitu nad projektem převzala
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Ivana Stráská. „Jsem ráda, že mohu
každoročně podpořit myšlenku Vodních
kapek, které pomáhají tam, kde je to
skutečně zapotřebí. Těší mě, že částka
na podporu neziskových organizací
převýšila 260 000 korun,“ řekla Stráská.
„V jižních Čechách byla podpora
věnována zejména na provoz

českobudějovického centra Arpida,
které již dvacet let pomáhá rodinám
pečujícím o děti s tělesným
a kombinovaným postižením, dále na
nákup potřebných věcí pro Azylový dům
FILIA poskytující služby matkám s dětmi
a dále získalo finanční podporu
například Občanské sdružení Borůvka,
Borovany, jehož hlavní činností jsou
týdenní odlehčovací pobyty pro těžce
tělesně postižené děti. Další částky
podpory směřovaly i do ostatních
oblastí České republiky, kde jednotlivé
společnosti patřící do skupiny ENERGIE
AG provozně působí,“ řekl vedoucí
marketingu a komunikace ENERGIE AG
BOHEMIA, s. r. o., Ivan Kafka.

Vodní kapky
pomáhají
především v České republice foto: archiv ČEVAK

Jihočeské muzeum

POVEDE
František Štangl
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích má nového
ředitele. Odborná komise vybírala ze dvou kandidátů.
Vítězem se nakonec stal František Štangl, bývalý krajský
radní za ODS a náměstek hejtmana. „Jeho zpracovaná
koncepce rozvoje jasně dominovala nad všemi ostatními,“
komentoval vystoupení bývalého krajského radního pro
kulturu a památkovou péči Patrik Červák, vedoucí odboru
kultury a památkové péče Jihočeského kraje. Štangla musí
do funkce jmenovat krajští radní. Nový ředitel převezme
Jihočeské muzeum od nynějšího šéfa Pavla Šafra na konci
března, kdy skončí rekonstrukce hlavní budovy. Štangl se
chce po svém jmenování seznámit se všemi zaměstnanci
i pracovišti. „Tím, že jsem byl radní pro kulturu, mám
povědomost o muzeu velmi dobrou, ale určitě ne detailní.
Chci znát potřeby pracovníků a zjistit, co by se dalo zlepšit
v jednotlivých odděleních,“ uvedl Štangl. Potenciál muzea
spatřuje ve schopných odbornících a zajímavých sbírkách,
které chce více přiblížit návštěvníkům. „Muzeum je dva roky
kvůli rekonstrukci zavřené. Je potřeba, aby se tam lidé zase
naučili chodit. To je současná nejslabší stránka,“ dodal.
Velkým úkolem pro něj bude vybudování nových expozic
v opravených prostorech. Do konce roku mu v tom bude
pomáhat i odcházející ředitel Pavel Šafr.
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Poslaneckou kancelář otevřel
v českobudějovickém sídle Občanské
demokratické strany RNDr. Jan
Zahradník. Dlouholetý jihočeský hejtman
a nedávno zvolený poslanec je v ní
připraven sejít se s každým zájemcem,
kterému není lhostejný život v naší zemi,
a vyslechnout jeho podněty či návrhy
k řešení potíží, jež trápí naši společnost.
„Nestačí si pouze stěžovat na poměry,
ale to, co je špatné, se musí řešit.
Rád si poslechnu každý zajímavý
podnět. Pokud to bude v mých
možnostech, s řešením problémů
pomohu,“ zdůraznil Zahradník.
Poslanecká kancelář Jana Zahradníka 
se nachází na adrese Branišovská 2 (roh
Branišovské a Husovy ulice). Poslanecké
hodiny pro veřejnost jsou každé pondělí
od 14 do 16 hodin nebo podle dohody.
Pro zájemce je nejlepší se objednat
u asistenta Jana Peška na tel. 
603 489 884 nebo na e-mailu
zahradnikj@psp.cz. Další podrobnosti
najdou lidé na www.janzahradnik.cz.

Poslanec Zahradník
uvítá podněty od lidí   

inzerce
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Zápisy do prvních tříd základních škol
zřizovaných statutárním městem České
Budějovice se uskutečnily ve čtvrtek
23. ledna a v pátek 24. ledna. K zápisu
vyrazily děti, jež dovrší šesti let do 31.
srpna 2014. Obecně platí, že přednost
mají děti s trvalým bydlištěm v daném
školském obvodu. „Školské obvody
s uvedením všech ulic jsou obsaženy
v příslušné vyhlášce zveřejněné na
www.c-budejovice.cz. Každý se
samozřejmě mohl přihlásit do libovolné
školy podle vlastního výběru, ale
vzhledem k možné naplněnosti je do
školního zařízení mimo jejich spádový
obvod nemuseli přijmout,“ řekl
náměstek primátora Petr Podhola.
Zápis do třídy pro mimořádně nadané
děti proběhl ve středu 22. ledna
v Základní škole Máj II. Každoročně
zákonní zástupci některých
zapisovaných dětí žádají o odklad
povinné školní docházky o jeden rok.

Pro tyto děti existuje kromě pobytu
dalšího roku v mateřské škole ještě
další možnost, návštěva přípravné
třídy. „Tato třída existuje již čtvrtým
rokem v ZŠ a MŠ Baarova. Od září
nově vznikne po jedné přípravné třídě
v ZŠ Máj I a také v ZŠ Máj II. Informace
k zařazení dětí do těchto tříd získali
rodiče dětí při zápise,“ poznamenal
náměstek primátora Per Podhola
a dodal, že zapisovat děti do přípravných
tříd bude možné až do června.

Prvňáčci šli
k zápisu
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Jazyková škola

Vaše jazyková intenzivní péče

Karla IV. 3, České Budějovice

www.jipka.cz

Sun or Son?
S námi 
      porozumíte!

Zápis
právě 

probíhá!

inzerce

Pokud máte doma nepotřebné oblečení,
které se hodí na denní nošení, můžete
pomoci lidem v hmotné nouzi. Ošacení
pro ně shromažďuje českobudějovický
oblastní spolek Českého červeného
kříže. Podle ředitelky Hany Vacovské
totiž v současné době hrozí, že nebudou
moci vyhovět všem lidem, kteří do
Červeného kříže s potvrzením od úřadu
práce pro oděvy chodí. Těchto
potřebných lidí přitom neustále přibývá.
Ročně máme kolem tisíce klientů, každý
má nárok třeba na dva zimní kabáty nebo
dva páry obuvi,“ uvedla Hana Vacovská.

Lidé si nyní podle ní navykli oblečení
odkládat do kontejnerů na textil. 
„Je logické, že lidé se obnošeného
oblečení zbavují tou nejpohodlnější
cestou, a než by oděvy balili do pytlů
a vezli k nám, raději je vyhodí do
kontejneru. Jenže z těchto kontejnerů

žádné oděvy pro potřeby Českého
červeného kříže nedostáváme,“ 
vysvětlila Hana Vacovská.

Dostatečná zásoba oblečení
v ošacovacím středisku je přitom pro
pracovníky Červeného kříže důležitá
nejen proto, aby zvládli odít všechny
zájemce o tuto formu pomoci.
„Asi třetinu oděvů, které takto
dostáváme, dále prodáváme 
za symbolické ceny. Tím získáváme
prostředky na zajištění dalších forem
pomoci jiným lidem, případně 
na symbolickou odměnu pro
dobrovolnice, které u nás oblečení třídí,
perou a nabízejí k prodeji,“ doplnila Hana
Vacovská. Oblečení zabalené ideálně 
do igelitových pytlů můžete nosit do sídla
Českého červeného kříže na Husově
třídě naproti Zátkově vile každý pracovní
den od 7 do 16 hodin.

Hlavním
architektem Budějovic

je Jan Němec
Na třetí pokus vedení města vybralo hlavního
architekta. Od ledna v této funkci působí
třiašedesátiletý absolvent ČVUT a spolumajitel
architektonického ateliéru AR18 Jan Němec. „Hlavní
architekt bude fungovat jako externista. Čtyřčlenný
Útvar hlavního architekta pro něj bude vykonávat
servisní činnost a zajišťovat běžnou agendu,“ uvedla
náměstkyně Ivana Popelová.  Němec chce činnost
odboru rozdělit do tří agend, jedna bude zaměřená na
zastupování města v územních řízeních a při vydávání
stanovisek, druhá na urbanistickou koncepci a třetí na
dopravní a technickou infrastrukturu. Němec komisi
oslovil svou vizí vytýčit přirozené hranice zastavěného
území města a vytvořit kolem něj převážně zelený
prstenec. Chtěl by vrátit městu jeho funkci
a nemovitostem v centru jejich hodnotu. Podporovat
chce malé obchody. Levobřežní sídlištní město, které
se počtem obyvatel rovná okresnímu městu, by rád
přeměnil na svébytnou a životaschopnou čtvrť. Jeho
cílem je také pečlivěji zpracovávat regulační plány,
lépe koordinovat dopravu a parkování a zamezit
výstavbě průmyslových objektů na zelené louce.

Červený kříž dostává

málo oděvů
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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

Reaktorový sál, blokovou dozornu, sklad
použitého paliva nebo strojovnu výrob-
ního bloku Jaderné elektrárny Temelín si
nyní může prohlédnout každý, kdo chce
nakouknout „pod pokličku“ největší 
české elektrárny. Společnost ČEZ zpro-
voznila na svých webových stránkách vir-
tuální prohlídku jihočeské elektrárny. Ta je
tak první jadernou elektrárnou na světě,
která podobnou možnost nabízí. Pro-
hlídka startuje pohledem z ptačí perspek-
tivy na elektrárnu, odkud se uživatel
může na základě vlastní volby dostat do
různých částí elektrárny. Celkově má
možnost podívat se na dvě desítky míst,
a to včetně těch nejatraktivnějších, jako
je reaktorový sál nebo bloková dozorna.
Vše je doplněno popisky, technickými
daty a dalšími zajímavostmi. Projekt,
který má i svou anglickou verzi, vznikl na
základě spolupráce agentury
CDI.CZ a specialistů provozu a komuni-

kace Skupiny ČEZ.
„Stále rostoucí zá-
jem o exkurze do
našich elektráren
a informačních cen-
ter nás utvrdil v roz-
hodnutí umožnit
prohlídku i těm,
kteří z nejrůznějších
příčin nemohou při-
jet až za námi. Své
zážitky a poznatky
si ale samozřejmě
mohou oprášit i ti
ostatní,“ říká koor-
dinátorka vzděláva-
cího programu ČEZ
Marie Dufková. Vir-
tuální prohlídku Ja-
derné elektrárny Te-
melín lze najít na
adrese www.cez.cz.

Temelín má vlastní 
virtuální prohlídku

Obyvatelé Hluboké nad
Vltavou si za popelnice
v novém roce nebudou
muset připlácet. Vedení
města se dokonce
rozhodlo poplatek za svoz
odpadu zlevnit z letošní
pětistovky jen na sto
korun. Čtyřčlenná rodina
tak ročně ušetří 1 600
korun. „Našli jsme jiné
zdroje,“ vysvětlil starosta
Hluboké Tomáš Jirsa. „Stát
trápí lidi různými poplatky
a daněmi už příliš, proto
jim to chceme trochu
ulehčit. Nezvyšujeme
vodné a stočné, daň
z nemovitosti ani nájem
v obecních bytech,“ dodal
Tomáš Jirsa.

Hlubočtí snížili

POPLATEK
ZA ODPAD
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foto: archiv Jindřichohradeckého muzea

Teenageři
v Lišově
mají nový
skatepark

Cyklisté u Zlivi budou mít

NOVOU STEZKU
Plány na výstavbu kilometrové
cyklostezky schválili zlivští
zastupitelé. Na stavbu vyčlenili
v rozpočtu až třináct milionů korun.
„Jde o řešení pohybu cyklistů na
frekventovaném úseku. Chceme na
něm zajistit bezpečný pohyb,“
vysvětlil starosta Jan Koudelka s tím,
že oproti původnímu plánu se
zamýšlená délka cyklostezky zkrátí.
Nepovede z centra Zlivi, ale jen od
benzinové pumpy na kraji města.
Schválený plán má ale i své odpůrce.
Podle zastupitele Tomáše Kučery je
kilometrový úsek jen částečné
a navíc drahé řešení. „Navíc poslední
úsek před odbočkou na Vondrov
ještě město nevykoupilo,“ upozornil
na nevyjasněné majetkoprávní
vztahy. „Skutečná cyklostezka,
kterou jsme měli na mysli my, by
byla právě alternativou pro výlety
cyklistů, bruslařů, maminek
s kočárem a zcela mimo hlavní
komunikaci,“ dodal Tomáš Kučera.
Pokud by v budoucnu stezka
pokračovala od odbočky na Vondrov
až do Munic, spojila by Zliv
a Hlubokou nad Vltavou.

S cyklostezkou chtěl zlivským
pomoci také starosta sousední
Hluboké nad Vltavou a jihočeský
senátor za tento obvod Tomáš Jirsa.
Před třemi lety objednal studii
cyklostezky a jako senátor, jenž
v obci vyhrál volby, ji daroval městu.
„Byla vedena ze Zlivi po levé straně
od silnice do Munic,“ vysvětlil Tomáš
Jirsa s tím, že největší důraz kladla
navrhovaná stezka na bezpečnost
cyklistů. 

Přechody v Třeboni
jsou bezpečnější
Další dva přechody pro chodce
v lázeňském městě se dočkaly úprav,
a budou tak pro pěší bezpečnější než
dříve. Stavební úpravy se dotkly
přechodů v ulici Jiráskova mezi školním
areálem a prodejnou Terno, a dále
v ulici Daskabát před supermarketem
Penny na příjezdu od Českých
Budějovic. Tyto přechody nevyhovovaly
svou délkou předpisům, šířka vozovky
je tady totiž až dvanáct metrů, což je

příliš. Uprostřed komunikace proto
vznikly dělicí ostrůvky o šířce 2,5 metru,
které chodcům poskytují v případě
potřeby bezpečné vyčkávací místo.
Tuto akci iniciovalo Ministerstvo
dopravy a Státní fond dopravní
infrastruktury. Větší část prací zaplatí
Ředitelství silnic a dálnic Jihočeského
kraje, a to přibližně 660 tisíc korun.
Město Třeboň se podílí finanční částkou
132 tisíc korun včetně DPH. 

V areálu ZŠ a MŠ Lišov během
podzimních měsíců vyrostl zbrusu
nový skatepark. Tato investiční akce,
která vznikla z podnětu lišovských
teenagerů, byla financována
z prostředků města Lišov, Příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Lišov, Svazku
obcí Lišovsko a Jihočeského kraje.
Svým umístěním na části prostoru
školního hřiště doplnil skatepark
volnočasový areál základní školy
o možnost sportovního vyžití
především pro mládež. Zhotovitel,
firma Mystic Constructions, s. r. o.,
která také zpracovala projektovou
dokumentaci, úzce spolupracovala 
jak při tvorbě prvotního návrhu
skateparku, tak i při jeho realizaci
s dlouholetým skateboarding
odborníkem, lišovským rodákem
Liborem „Zrzou“ Mikešem. Zrza navrhl
skatepark na základě dlouholetých
zkušeností vyznavače rychlého prkna
a rozmístěním překážek či nivelací
ploch v železobetonovém bloku
vdechl tomuto skateparku jeho
jedinečnost. Originalitu a přitažlivost
potvrdil lišovský skatepark již krátce
po své kolaudaci, kdy i přes nepřízeň
zimního počasí přitahuje každý den
skejtaře různých věkových kategorií
včetně začátečníků a dětí. Vzhled
betonové konstrukce je doplněn
profesionálními graffiti z Design studia
Jakuba Starka, která podtrhují tento
free style borců nejen na skatu, 
ale i na in-line bruslích. Nehlučnost
a vysoké bezpečnostní standardy
betonové konstrukce patří k dalším
podstatným výhodám. Skatepark 
je možné využívat kdykoli během
celého týdne od 8.00 do 20.00 hodin
při dodržování provozních pravidel.
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Každého, kdo podniká nebo
je zaměstnaný u více
zaměstnavatelů, čeká
v prvních třech měsících
letošního roku maraton
v podobě podávání
daňových přiznání. 

Opět nás čekají dny plné administrativy
a zjištění, kdy, kde a co je ještě třeba
udělat proto, abychom podali správně
a včas svá daňová přiznání. Vše počíná
lednem, kdy je třeba si splnit povinnost
vyúčtovat silniční daň, která je splatná
k 31. 1. 2014. Jestliže podnikatel, 
ale dokonce i zaměstnanec používají
některý z dopravních prostředků
k podnikání, je třeba na základě
technického průkazu vozidla vyúčtovat
silniční daň. Ke stejnému datu je třeba
podat i daňové přiznání za daň
z nemovitosti. To se však vztahuje jen na
nově nabyté nemovitosti v uplynulém
roce. V měsíci únoru je nutné podat
vyúčtování srážkové daně za rok 2013.
Poté ihned následuje vyúčtování zálohové
daně z příjmu. Nejdůležitější ze všech daní
přichází až na samotném konci března,
kdy je nutné přiznat a odvést daň z příjmu
právnických a fyzických osob. Samotný
výpočet daní není až tak náročný, avšak
každoročně měnící se legislativa, sazby 
či stropy zamotají hlavu i při tom
nejjednodušším daňovém přiznání.
Otázek, co vše si můžeme uplatit, a snížit
tak svou daňovou povinnost, vyvstává
několik: Jaké slevy si můžu uplatnit, kolik
si můžu uplatnit úroků z hypotéky, můžu 
si snížit daňový základ životním nebo
penzijním pojištěním, jsem zaměstnaný
a vedle toho podnikám... Otázek je
opravdu mnoho, a proto je v dnešní době
lepší svěřit vyúčtování veškerých svých
daňových povinností profesionálům.
Podrobný seznam nejenom daňových
povinností vám nabízíme zde.

Daně 2013

inzerce

8. 1. 2014
 Odvod ZP OSVČ za prosinec 2013

10. 1. 2014
 Spotřební daň

20. 1. 2014 
 Odvod SP za OSVČ a zaměstnavatele

za prosinec 2013
 Odvod ZP za zaměstnavatele za

prosinec 2013
 Odvod zálohové daně za prosinec 2013
 Odvod srážkové daně za prosinec 2013

27. 1. 2014 
 DPH za prosinec a 4. Q. 2013

Spotřební daň
31. 1. 2014 
 Silniční daň – vyúčtování za rok 2013

Daň z nemovitosti – daňové přiznání
10. 2. 2014
 Odvod ZP OSVČ za leden

Spotřební daň
20. 2. 2014
 Odvod SP za OSVČ a zaměstnavatele

za leden
 Odvod zálohové daně za leden
 Odvod srážkové daně za leden

25. 2. 2014
 DPH za leden

28. 2. 2014
 Vyúčtování srážkové daně za rok 2013 

– písemně

3. 3. 2014
 Vyúčtování zálohové daně za rok 2013

10. 3. 2014
 Odvod ZP OSVČ za únor

17. 3. 2014
 Daň z příjmu PO a FO – 4. čtvrtletní

záloha za rok 2013

20. 3. 2014
 Odvod SP za OSVČ a zaměstnavatele

za únor
 Odvod zálohové daně za únor
 Odvod srážkové daně za únor

25. 3. 2014
 DPH za únor

31. 3. 2014
 Daň z příjmu PO a FO za rok 2013
 Odklad daňového přiznání za rok 2013

– plná moc daňovému poradci
 Vyúčtování srážkové daně za rok 2013 

– elektronicky

8. 4. 2014
 Odvod ZP OSVČ za březen

10. 4. 2014
 Spotřební daň

15. 4. 2014
 Silniční daň – záloha za 1. Q. 2014

21. 4. 2014
 Odvod SP za OSVČ a zaměstnavatele

za březen
 Odvod zálohové daně za březen
 Odvod srážkové daně za březen

25. 4. 2014
 DPH za březen a 1. Q.

30. 4. 2014
 Odvod SP a ZP OSVČ

– vyúčtování za rok 2013
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2,5 km od centra Českých
Budějovic, na Rudolfovské
ulici, se nachází zajímavé
zařízení, kde se stále něco
nového děje. Navštěvují ho
převážně rodiče s dětmi, ale
nenudí se tam ani samotní
dospělí. 
Jeho výhodná poloha, několik linek MHD
v dosahu a vlastní velké parkoviště
zajišťují bezproblémovou dostupnost
a možnost parkování návštěvníků. Mnozí
už jistě vědí, o čem je řeč – o Baby centru
Šikulka. Mimo spousty jiných aktivit
a akcí, které nabízí pro děti i dospělé,
také vychovává malé nadějné sportovce,
hlavně v oblasti vodních sportů. Děti tam
mohou v prostorné vaně a následně ve
speciálním bazénu, který splňuje přísné
hygienické normy pro návštěvy
nejmenších dětí, dovádět v teplé

a nezávadné vodě již od 2 měsíců věku.
Po krůčcích a hravou formou se mohou
od malička připravovat na sportovní
kariéru plavců nebo akvabel. Tato
příprava nejenom ve vodě, ale i na suchu
v tělocvičně, která je také součástí centra,
již přináší výsledky v podobě úspěchů
malých akvabelek i plavců.
V loňském roce přivezli plavci
z celorepublikových závodů
v Praze, pořádaných Aliancí
plavání dětí, krásné dvě zlaté
a dvě bronzové medaile. Ani
družstva akvabelek nezůstala
pozadu a z celorepublikového
klání v Táboře byla zlatá medaile
a další umístění na předních
příčkách žebříčku.  Zahájení
letošního roku se malým

akvabelkám také vydařilo, protože
zopakovaly úspěch z předešlých závodů
v Táboře na memoriálu Míly Heršálkové
v Brně, odkud si 19. 1. přivezly další
zlato. Malým sportovcům srdečně
blahopřejeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů. 

Šikulkové vloni bodovali,
i letos úspěšně odstartovali

inzerce
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12 Tipy 

Už za dva týdny čekají na
malé i velké školáky jarní
prázdniny. Rodičům ale
mohou vyvstat vrásky na
čele, jak s dětmi strávit
volné dny. Přinášíme proto
několik tipů, kam s rodinou
vyrazit.

Setkání s giganty
Výlet do minulosti si můžete udělat
v pavilonu T2 na Výstavišti v Českých
Budějovicích. V expozici Giganti doby
ledové poznáte, jak vypadal svět před 
10 tisíci lety. Modely největších
a nejzajímavějších obyvatel naší planety
z doby ledové z různých koutů světa
byly vytvořeny v souladu s nejnovějšími
vědeckými poznatky. Vědci se spojili
s umělci a připravili unikátní expozici 
17 zvířat z doby ledové v životní
velikosti. Všechny modely vynikají
reálným zpracováním, jsou zde
zastoupeny druhy, které vyhynuly před
10 tisíci lety vlivem klimatických změn,
ale i ty, které vyhynuly rukou člověka.
Kromě gigantů, jako byli mamut,
jednorožec elasmotérium nebo pták
moa, zaujmou i šavlozubý tygr nebo
jeskynní lev. Každý z modelů zvířat je
umístěn ve scenérii imitující tehdejší
životní prostředí konkrétního zvířete.
Vstřícným gestem autorů výstavy je
i možnost zdarma na expozici
fotografovat. Otevřeno je od neděle do
čtvrtka mezi 10. a 18. hodinou, v pátek
a v sobotu od 10 do 19 hodin. Dospělý
zaplatí 100 korun, dětské vstupné stojí
60 korun.

LEGO příběh
O jarních prázdninách můžete vyrazit
s ratolestmi do kina. V Českobudějovickém
multikině Cinestar promítají film LEGO
příběh. 3D film, natočený pomocí
počítačové animace podle původního
scénáře, sleduje osudy Emmeta,
obyčejné, pravidel dbalé a dokonale
průměrné minifigurky LEGO, která je
omylem považována za nejvýjimečnější
osobu, která jediná může zachránit svět.
Je odveden do společenstva cizinců,
kteří se vydali na velkolepou výpravu
proti zlému tyranovi. Emmet je na
takovou cestu až k popukání zoufale
nepřipraven… 

Sladký výlet
Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře
vám v prostorách třech historických
domů, na ploše přes 1 000 m2,
představuje a mapuje historii čokolády,
její pěstování, dovoz do Evropy
a následné zpracování do formy
bonbonů, tabulek, pralinek, figurek.
Expozice se věnuje i historii obalů
a reklamních plakátů, k vidění jsou
i porcelánové či cínové soupravy, ze
kterých se čokoláda pila v 19. století,
šlechtický salon či model pěstování
kakaa v pralese. Druhá část muzea je
pak věnována marcipánu a možnostem
jeho zpracování. Uvidíte marcipánový
model náměstí a dalších táborských
dominant, marcipánové modely
pohádek, šatičky pro panenky.
K dispozici pro všechny hravé ruce je
stálá dílna, kde sami můžete odlévat
čokoládové figurky či pracovat
s marcipánem. V kinosále jsou
připraveny filmy o čokoládě a odborníky

cukráře můžete pozorovat okénkem
přímo z čokolatérie, kde proudí
čokoláda ve fontáně. Návštěvu muzea
zakončete nákupem v obchodě, kde pro
vás mají připravené originální suvenýry,
pohlednice, knihy a samozřejmě
bonbony, figurky, pralinky a mnoho
dalšího.

Muzeum marionet
V historickém objektu bývalého kostela
svatého Jošta je umístěna expozice
starých českých marionet, kompletních
loutkových divadel včetně dekorací
a opon z druhé poloviny 19. století.
Kolekce je doplněna moderními skvosty
loutkářského výtvarnictví ze sbírek
Národního divadla marionet. Součástí
muzea je rovněž prodejní galerie, kde 
si každý návštěvník může zakoupit
originální marionetu jako výsledek
spojení uměleckého mistrovství
a rukodělné práce současných českých
umělců – loutkářů a řezbářů. 
V muzeu se konají příležitostné
marionetové produkce pro skupiny, 
a to např. loutková opera Don Giovanni,
Kouzelná flétna, barokní opera
v italském jazyce Orfeo ed Euridice.
V areálu muzea si můžete také
vyzkoušet průchod nejmenšími dveřmi
v České republice s výškou 
80 centimetrů.
➤ Prodej originálních historických

marionet.
➤ Prodej loutek a loutkové literatury.
➤ Prodej 50 druhů fotografií a pohlednic

s loutkami.
➤ Prodej vstupenek do Národního

divadla marionet v Praze (představení
Don Giovanni).

Tipy na jarní prázdniny
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Záplava květin, romantická
i vtipná růžová a červená
přání, sladkosti a plyšové
hračky se znovu po roce
objevily na pultech mnoha
obchodníků nejen
v českých městech.

Svátek zamilovaných, svatý Valentýn, 
už netrpělivě klepe na dveře. Oslavy
vypuknou přesně za 16 dní, svůj den
totiž zamilovaní lidé na celém světě slaví
14. února. Pro inspiraci vám přinášíme
několik tipů, jak si ten velký valentýnský
den užít na jihu Čech. 

❧ Láska prochází žaludkem
Pokud věříte starému pořekadlu, 
že láska prochází žaludkem, vyrazte se
svou polovičkou například do restaurace
Pegast v Českých Budějovicích, kde si
připravili (nejen) pro všechny zamilované
speciální valentýnské menu. 

❧ Relax pro tělo i duši
Speciální pobyty připravily nejen pro
zamilované na valentýnský víkend
třeboňské lázně Aurora i Bertiny lázně.
Kromě tradiční romantické večeře při
svíčkách si můžete užít slatinnou koupel,
relaxační masáž vonnými oleji nebo pivní
koupel.

❧ Cestou necestou
Říká se, že láska hory přenáší, ale tak
daleko snad ani nemusíte. Se svou
drahou polovičkou můžete vyrazit třeba
do romantického Českého Krumlova.
Malebné uličky a skrytá zákoutí
středověkého města jsou jako stvořené
pro zamilované procházky. Je známo, že
láska prochází žaludkem, a proto byste
neměli opomenout návštěvu některé
z útulných českokrumlovských
hospůdek či krčem. A i přesto, že vás
hřeje láska, jistě oceníte teplo hořícího
krbu a pochutnáte si na speciálním
valentýnském menu. Po vynikajícím jídle
vyrazte opět do ulic a společně
s průvodcem odhalte šťastné i nešťastné
osudy zamilovaných, které město
skrývá. Krásu Českého Krumlova můžete
obdivovat také z koňského hřbetu při
projížďce krajinou. 

❧ Zamilované nákupy
Nákupní centrum Géčko na Vltavě jako
každým rokem připravilo na Valentýna
malé překvapení. Po předložení účtenky
z obchodu v NC Géčko návštěvníci
obdrží u stánku malý dárek. Centrum
navíc angažovalo karikaturistu, který
zákazníky nakreslí na svatební téma.

Kde se vůbec vzal 
svatý Valentýn?
O původu i minulosti tohoto svátku
existuje hned několik verzí. Podle
jedné byl Valentýn knězem v době
vlády císaře Klaudia II., a když se
krutý císař jednou rozhodl zakázat
všechny sňatky, Valentýn tento
nesmyslný zákaz nedodržel a dál
oddával mladé zamilované páry.
Klaudius proto uvrhl Valentýna do
vězení. Lidé se o jeho zatčení
dozvěděli a začali přinášet k jeho
domu dopisy a drobné dárečky
a dávali mu tím najevo, že věří
stejně jako on v lásku. Jiná legenda
ze starého Říma vypodobňuje
Valentýna jako velmi ctnostného
a moudrého člověka. O jeho
moudrosti se doslechl dokonce
i císař a povolal si Valentýna k sobě.
Při rozhovoru mu však vytýkal, že
věří pověrám nazývaným
křesťanství. Valentýn namítl, že
císař je tím, kdo věří pověrám. Císař
pak nakázal městskému prefektu
Astoriovi, aby na Valentýna dohlížel.
Prefekt ubytoval Valentýna ve svém
domě. Tam se Valentýn zamiloval do
jeho nevidomé dcery. Astorius
posléze Valentýna požádal, aby se
modlil za dceřin zrak. Valentýn tak
rád učinil, protože v sílu modliteb
věřil a dívku si zamiloval. Zázrak se
opravdu stal a dívka opět spatřila
světlo světa. O zázračném uzdravení
si povídal celý Řím. Pohané odmítli
věřit v ten zázrak a vtrhli do domu
prefekta, Valentýna odvedli a za
městem mu oddělili mečem hlavu od
těla. Navzdory trpkému osudu se ale
stal Valentýn symbolem věrné
a neutuchající lásky.

Valentýn klepe na dveře
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Fotografické práce slovenských studentů Filipa Beránka,
Kataríny Dubcové a Kataríny Támové, kteří studují ve Zlíně
v Ateliéru reklamní fotografie, představuje souhrnná výstava
s názvem Tatranky. Návštěvníci mohou v Galerii Nahoře
v rámci Dnů slovenské kultury fotografie slovenských umělců
vidět od 18. února do 22. března denně od 9 do 18 hodin. 

Galerie Nahoře představuje 

TATRANKY

V Domě umění vystavuje

Manuel 
KNAPP
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Rakušan Manuel Knapp zahájil 9. ledna novou sezonu
v českobudějovické galerii současného umění. Výstava 
pod zakódovaným názvem 1===1 představí dílo 35letého
rakouského výtvarníka, který žije střídavě v Rakousku
a Japonsku a zabývá se jak klasickou malbou, tak
prostorovými instalacemi, nástěnnou malbou, grafikou,
videem a ve velké míře počítačovou animací.
„Pozoruhodným způsobem propojuje klasická média –
objekt a malbu – se světem techniky, především elektroniky.
V malbě i animaci pracuje s překrýváním obrazů, grafických
útvarů a mediálních rovin v popředí i v pozadí, a vytváří tak
obrazové plochy s vysokým vizuálním zážitkem,“ řekl
kurátor galerie Michal Škoda. Knapp vystudoval malbu
a grafiku na vídeňské Akademii výtvarného umění a ve
Vídni se věnoval studiu tvorby hudby a elektroakustickým
médiím. Má za sebou řadu výstav a projektů v Evropě,
Americe i Asii. Aktivním je také na poli hudební scény. Vedle
toho prezentuje své počítačově animované experimentální
filmy na mezinárodních filmových a hudebních festivalech.
V krajské metropoli můžete jeho dílo vidět až do 9. února. 
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Šaty, květiny a mnoho
dalších nezbytných věcí,
které zpříjemní váš svatební

den, nabízí svatební veletrh
Svatba 2014, který se koná

22. února v Clarion hotelu
v Českých Budějovicích. Pod taktovkou

agentury Monika vám v reprezentativním
prostředí čtyřhvězdičkového hotelu na ploše

1 500 m2 vystavovatelé nabídnou vše, co
souvisí se svatbou a inspirací pro slavnostní den – svatební šaty,
prstýnky, pánské obleky, obuv, spodní prádlo, květiny, šperky,
bižuterii, foto a video, limuzíny, hudbu, vizážisty, make-up a hair
stylisty, svatební oznámení, dekorace a výzdobu, místa pro
svatební obřad a hostinu i tipy na zábavu. Největší svatební akci
na jihu Čech moderuje herec Miroslav Šimůnek. V ceně
vstupenky za 100 korun je veletržní katalog, zařazení do
slosování o svatební ceny, ochutnávky, speciální výstavní slevy
a bonusy. Vstupenky jsou v prodeji pouze v den konání akce od
9 hodin. Akce končí v 18 hodin.  

Inspirace
pro zamilované
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V rámci Dnů slovenské kultury
v Českých Budějovicích se představí
Divadlo Commedia Poprad. V sobotu
15. února odehraje v Divadle
U Kapličky dvě představení. Pro
dětského diváka přiveze oblíbenou
slovenskou pohádku „Janko Hraško“
a večer rozehraje klasické dílo světové
dramatické tvorby „Zkrocení zlé ženy“
v komorní a výrazně komediální úpravě. 
Za uplynulých 45 let své bohaté
činnosti odehrálo Divadlo Commedia
Poprad více než 5 000 představení.
Struktura a mentalita členů Divadla
Commedia inklinuje ke komediálnímu
žánru, čímž si soubor získal široký
okruh vděčných diváků, ale i zástupci
profesionální obce na Slovensku
vyzdvihují skutečnost, že jednotlivé
inscenace nikdy nepodlehly nízkému
vkusu diváků. Právě naopak, přiměly 
je zamyslet se nad vážným
myšlenkovým poselstvím, které
jednotlivé tituly přinášely. Amatérské
Divadlo Commedia z Popradu získalo
velké množství ocenění za herectví,

dramaturgii, scénografii a režii.
Inscenace her „Malka“ v roce 2005 
(na motivy novely F. Švantnera)
a „Neprebudený“ (autor M. Kukučín)
v roce 2013 reprezentovaly Slovensko
na Světovém divadelním festivalu

v Monaku. Od roku 1972 vede soubor
režisér a herec Vlado Benko, jehož
prioritami jsou dramaturgie a herectví.
Soubor pod jeho vedením zaujme svojí
hravostí, lidovou poetikou a osobitým
humorem.

Divadlo z podtatranské oblasti
opět v Českých Budějovicích

Tomáš Vosolsobě
– Čisté dimenze 

OBRAZNÉHO
Od 6. února do 23. března mohou zájemci navštívit výstavu
Tomáše Vosolsobě s názvem Čisté dimenze obrazného, která
představuje tohoto umělce v doposud nejrozsáhlejší expozici
a zahrnuje nejdůležitější etapy jeho tvorby. Tomáš Vosolsobě
se představí v prostorách Wortnerova domu v Českých
Budějovicích po téměř osmnácti letech. V průběhu výstavy
vyjde obsáhlá monografie, jejímiž autory jsou Vlastimil Tetiva,
Lucie Šiklová a Veronika Kotoučová. Výstava autora, který 
se zařazuje do generace výtvarníků, jejichž umělecké počátky
se datují od konce padesátých a začátku šedesátých let 
20. století, má monografický charakter. Tomáš Vosolsobě
(1937–2010) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze
(1956–1962, prof. K. Souček) a již v době studií vznikala díla,
která osobitým způsobem reagovala na tehdejší aktuální
umělecké trendy. Zaujala jej problematika informelu, později
dochází k jejich geometrizaci a pod vlivem pop-artu se na
ploše plátna objevují figury nebo tváře. Od roku 1980 až do
roku 2000 žil Vosolsobě ve Švýcarsku; v tomto časovém úseku
lze hovořit o druhé etapě jeho tvorby. Ze starších realizací
(akvarelové a tušové kresby) přebírá osovou symetričnost
a strukturalizaci plochy v barevných skvrnách. V závěrečném
období (od konce 80. let) se kromě principu zrcadlové symetrie
uplatňuje ostrá barevnost, redukovaná do škály modrých,
zelených, červených, žlutých a oranžových tónů. 
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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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Ukázky aikidó, oblékání
kimona a jukaty nebo
přednášky o tvarování
bonsají či japonské
mytologii. Tak budou
vypadat Dny japonské
kultury, které se 
v krajském městě konají
těsně před japonským
svátkem Setsubun, tedy
během nadcházejícího
víkendu. 

Nad akcí převzalo záštitu Velvyslanectví
Japonska v České republice. Součástí
programu je kromě přednášek také
několik workshopů a organizátoři
předem upozorňují, že počet míst 
ve workshopech je omezen, několik
z nich lze předem rezervovat. Pokud
o rezervaci místa v konkrétním
workshopu máte zájem, napište 
na info@akaikiku.cz a do předmětu
uveďte „Japonské dny“. Celý program
víkendové akce najdete na
www.akaikiku.cz/index.php/japonske-dny.

● PÁTEK
Páteční podvečer bude zaměřen
především na ukázky populárních
japonských pohybových aktivit. Celý
program se bude odehrávat
v tělocvičně č. 1 na vltavské základní
škole Bezdrevská. Od 18.15 budou
postupně probíhat ukázky aikidó, iaidó,
karate a kendó. Program končí 
ve 21 hodin.

● SOBOTA
Sobotní program Dnů japonské kultury
je umístěn do budovy v Kněžskodvorské
ulici číslo 2296/8a. Od 10 hodin tam
budou přednášky o čajovém obřadu,
současné japonské společnosti či
o japonských filmech. V odpoledních
hodinách se můžete dozvědět něco
o oblékání kimona, japonských knihách
i mytologii. Součástí Dnů japonské
kultury jsou také prodejní stánky
v přednáškovém sále ve 2. patře, kde
mohou lidé zakoupit například čaje,
kanzashi nebo květinová aranžmá.
V sobotu se budou konat také
tematické workshopy. Od 10 hodin 
to bude workshop Inspirace ikebanou,
následuje téma sushi, furoshiki, tedy
povídání o nejjednodušších vazbách,
vázání do šátků a oděvních doplňcích.

Další workshopy se budou zabývat
uměním origami a kanzashi.
V kadeřnictví v přízemí budovy 
si můžete od 11 do 14 hodin vytvořit
účes inspirovaný Japonskem. 

● NEDĚLE
Také nedělní program Dnů japonské
kultury je pestrý. Vyrazit můžete
například v 10 hodin na přednášku
o japonských čajích, kamenech 
nebo o historii a skládání origami. 
Ve 13 hodin je na programu přednáška
o bonsajích, dále o buddhismu
a japonském písmu. Workshopy 
se budou zabývat kaligrafií, šperky
origami a čeká na vás také ukázka
tvarování bonsají. V 17.25 je
naplánováno slavnostní zakončení 
Dnů japonské kultury 2014. 

Víkend v zemi 
vycházejícího slunce
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Fotbalisté Dynama České
Budějovice se v pondělí 
6. ledna zapojili do trénin-
kového procesu před 
startem jarní části sezony
Fotbalové národní ligy. 
Pátému týmu tabulky bude šéfovat
sportovní manažer Martin Vozábal,
kterého doplní nový trenér Luboš Urban.
Jihočeši během přípravy odehrají celkem
dvanáct utkání, část z nich v rámci
tradičního turnaje Tipsport liga 2014.
Největší změna během zimní pauzy
přišla na postu hlavního trenéra. V týmu

skončili Pavel Hoftych s Pavlem Malurou
a kormidla budějovického klubu se ujal
sportovní manažer Martin Vozábal, který
bude zodpovědný za výsledky
i předváděnou hru. „Jako trenéra jsem 
si k sobě vybral Luboše Urbana. Je to
zkušený kouč, který toho má hodně 
za sebou. Věřím, že se vždy na všem
dohodneme, přesto ale bude platit, 
že právo veta budu mít já,“ 
říká Martin Vozábal.

Na prvním tréninku Dynama se objevili
čtyři zcela noví hráči, přesto si Martin
Vozábal nemyslí, že by byl kádr pro jaro
hotový. „Určitě budeme ideální složení
kádru hledat a nic není hotové. Současní
hráči týmu mají nyní to první právo
ukázat, že jsou v Dynamu oprávněně
a že mají na to, aby tady vykopali ligu.
Střed pole by měl zkvalitnit David
Brunclík, o svou šanci v týmu se popere
také ze zahraničí se vracející Ondřej
Herzán. Přípravu s námi navíc zahájí
srbský záložník Haris Redzepi a post
brankáře bychom chtěli zkvalitnit
i možným příchodem brankáře Tomáše
Lešňovského z Ružomberoku,“
vypočítává Martin Vozábal.
Hráči Dynama znají také již plán
přípravných zápasů. Na konci ledna tým
čeká navíc utkání s mistrovskou Plzní
v jejím tréninkovém areálu v Luční ulici.

V polovině února by se tým měl vydat
také do Uherského Hradiště
k dvojzápasu proti Slovácku. Generálku
na jarní část Fotbalové národní ligy
odehrají Jihočeši v pátek 28. února
doma na Střeleckém ostrově proti
Viktorii Žižkov.

Přehled hráčů 
na začátku přípravy:

Brankáři: Michal Daněk, Zdeněk
Křížek, Tomáš Lešňovský
(Ružomberok)

Obránci: Aleš Dvořák (U21), Jiří
Funda (U21), Aleš Hanzlík, Pavel
Hašek, Roman Lengyel, Jaroslav
Machovec, Pavel Novák, David
Tomášek (U21)

Záložníci: Petr Benát, David
Brunclík (Ml. Boleslav), Jan Hála
(dorost), Ondřej Herzán (bez
smlouvy), Martin Jasanský, Jindřich
Kadula (U21), Michal Klesa, Pavol
Poliaček, Haris Redzepi (FK Novi
Pazar), Roman Wermke

Útočníci: Rastislav Chmelo, 
Richard Kalod, Zdeněk Linhart

Fotbalisté Dynama se chystají

na jarní část sezony
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Motor angažoval
kreativního útočníka,

přišel Rok Pajič
Šikovný centr s citem pro přihrávku. 
Tak lze charakterizovat novou posilu ČEZ
Motoru. Z rakouské ligy EBEL přišel na jih
Čech slovinský reprezentant Rok Pajič,
který v Česku působil dlouhá léta hlavně
v Liberci a v Ústí nad Labem. „Manželka 
je z Čech a s rodinou tu žijeme, takže jsem
návrat přivítal. Věřím, že s Motorem
najedeme na vítěznou vlnu,“ tvrdí Slovinec
s parádní češtinou. Tři světové šampionáty
a další dva v nižší divizi, k tomu úspěšná
olympijská kvalifikace, to je vizitka Roka
Pajiče v dresu slovinské reprezentace. 
Na olympiádu do Soči ale nominován
nebyl. „Zkraje sezony jsem neměl
angažmá a rozehrával jsem se ve Velké
Británii, pak vyšel přestup do EBEL, kde
jsem za Bolzano odehrál 7 zápasů
a nasbíral 6 bodů. Ale měl jsem smlouvu

jen na měsíční zkoušku a reprezentační
trenér Kopitar se asi bál, že bych pak
nemusel nastupovat a nebyl bych na
olympiádu rozehraný,“ vysvětlil Pajič.
Nakonec v Bolzanu opravdu skončil,
naskytla se totiž možnost vrátit se „domů“, 
tedy do Česka. V Motoru podepsal
osmadvacetiletý útočník smlouvu zatím 
do konce sezony.  Pajiče kdysi
v sedmnácti letech ve Slovinsku objevil
dlouholetý českobudějovický trenér Václav
Červený a doporučil ho do Písku. Odtud
pak putoval do Liberce, kde svou kariéru
rozvinul. Nastupoval střídavě v extralize
a 1. lize, zkušenosti s touto soutěží má
tedy bohaté. „Vím, do čeho jdu, a těším 
se na to. Je tady vynikající zázemí a slyšel
jsem, že tu máte skvělé fanoušky, na to se
moc těším,“ dodal Pajič. 

Hokejisté „béčka“
David servisu
České Budějovice
a děti z Arpidy
předvedli
dokonalou souhru
na ledě i mimo
něj. Společně
nafotili vtipný
kalendář, z jehož
prodeje vzešel
výtěžek 
46 800 korun.
Soubor dvanácti
fotografií
obsahuje náměty
jako podpisy
fanynkám,
broušení bruslí
nebo oslavy
v kabině po
vítězném zápasu. „Témata byla mojí
invencí a vše jsme dolaďovali na místě
s fotografem Jirkou,“ líčil vznik kalendáře
patron akce hokejista Jakub Eliáš, jenž
celý projekt včetně křtu a úspěšné
dražby organizoval. „Cílem hokejistů
bylo udělat radost postiženým dětem.

Jsem spokojený,“ dodává Jakub Eliáš.
Rozhodnutí, co s téměř padesáti tisíci
udělat, nechal útočník David servisu na
vedení. Konkrétní přání neměl. „Mělo by
to být něco, co by děti viděly a co by jim
pomohlo, když se na kalendáři samy
podílely,“ domnívá se mladý hokejista.

ČESKÉ
Budějovice 
budou hostit
Final Four
Příznivci volejbalu se mají na jihu
Čech na co těšit. 17. a 18 února 
se v jihočeské metropoli s největší
pravděpodobností bude hrát Final
Four Českého poháru mužů a finále
ČP žen. Závěrečný turnaj Českého
poháru je pro fanoušky velkým
lákadlem. „Usiloval jsem o to jako
trenér Jihostroje tři roky, jsem moc
rád, že se to tentokrát podařilo,“
komentoval úspěch na organizačním
poli trenér Jan Svoboda, který tak 
má před sebou velkou výzvu. 
„Je jasné, že chceme Český pohár
vyhrát.“ 19. února se odehrají
v českobudějovické Sportovní hale
dokonce dva finálové zápasy ČP.
Kromě kategorie mužů se rozhodne
i o vítězi ČP kategorie žen. Poprvé
v bohaté kariéře by tak mohla „doma“
nastoupit reprezentantka Julie
Jášová, která v letošní sezoně působí
v dresu mistrovského Prostějova. 

Hokejisté předali šek

dětem z Arpidy
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Do Motoru
přichází další 

POSILA
– Roman Pšurný
Už v říjnu měl Roman Pšurný vypo-
máhat Motoru na střídavý start, 
nakonec tento šikovný útočník při-
chází na hostování do konce se-
zony. „Slibujeme si od něj hlavně
zlepšení produktivity, to je věc, která
nás trápí nejvíc,“ vysvětluje gene-
rální manažer Stanislav Bednařík.
V krátké době to je pro Motor už
čtvrtá posila. Pšurný nebyl v Litví-
nově příliš vytěžován, i proto letos
neposbíral mnoho kanadských
bodů. O tom, že je to kvalitní útoč-
ník, ale není pochyb a pamatují si ho
dobře i českobudějovičtí fandové.
Při poslední společné spolupráci
s trenérem Petrem Rosolem v Ústí
nad Labem nasázel v sezoně 2009–
2010 v první lize parádních 27 gólů. 
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Po extrémně teplém 
prosinci přichází zima, 
jak má být. Provozovatelé
zimních středisek hlásí
příznivé sněhové podmínky
a nabízejí pestrý program 
na svahu i mimo něj. 
Dlouhé zimní období 
si můžete ukrátit na kopci,
na ledě či v korunách
stromů.

❄ Lyžování na Lipně
Oblíbeným místem zimních radovánek
je lyžařské středisko v Lipně nad
Vltavou. Skiareál Lipno nabízí lyžování
na 8 km sjezdových tratích různé
obtížnosti, skicrossovou dráhu
a snowpark. Pokud dáváte přednost
běžeckému lyžování, pak oceníte 40 km
upravovaných stop protínajících přilehlé
okolí. Můžete se také vydat na túru 
po šumavské krajině na sněžnicích.
V místní půjčovně vám vysvětlí základy
chůze na tomto pradávném dopravním
prostředku a poradí s výběrem vhodné
trasy. Další oblíbenou aktivitou 
je bruslení na zamrzlém Lipně. 
Při ideálních povětrnostních
podmínkách se bruslí na 11km
upravované dráze vedoucí z Lipna nad

Vltavou směrem do Frymburku. Při
nedostatečné tloušťce ledu je možné
využít umělé bruslařské plochy.

❄ Kramolínský obřák
V několika kategoriích se zde utkávají 
ty nejmladší lyžařské naděje narozené
převážně v Jihočeském kraji. Kromě
soubojů s vlastními dovednostmi
a nástrahami desítek branek na svahu
se malí závodníci musejí vyrovnávat
s prvními závodními zkušenostmi, které
je pak ve většině případů budou provázet
až do dospělosti. Motivací pro účast
v tomto závodě může být i skutečnost,
že nadace Jihočeský patriot každoročně
rozdá několik zajímavých a lákavých cen,
které čekají na ty nejlepší v jednotlivých
kategoriích. Většinou se jedná o přilby
a chrániče páteří, které se stávají
i součástí dodatečné tomboly, které se
účastní všichni prezentovaní závodníci.
Kramolínský obřák se letos koná 
22. února.

❄ Zábava pro děti
V areálu lyžařského střediska se nachází
Foxpark kapitána Lipánka, kde se vaše
děti naučí lyžovat hravou formou pod
dohledem kvalifikovaných instruktorů.
Součástí výukového hřiště jsou
slalomové dráhy, tunely, nafukovací hrad
a dětský kolotoč. Přepravu dětí
a začátečníků zajišťují tři pojízdné

koberce. Pro malé lyžaře jsou připravena
zábavná odpoledne s hudbou, různými
hrami a soutěžemi. Novinkou je večerní
provoz dětského hřiště. Jako tradičně
i letos budou odměněni šikovní školáci.
V pátek 31. ledna lyžují jedničkáři 
za 20 korun a navíc mají zdarma vstup
na Stezku korunami stromů. Nevšední
zážitek pro celou rodinu přináší jízda na
bobové dráze, která se nachází
v bezprostřední blízkosti Lipna nad
Vltavou a je v provozu za každého
počasí.

❄ Příroda a relaxace 
Nejste-li zrovna příznivci zimních sportů,
pak se vypravte vzhůru do korun stromů.
Stezka korunami stromů Lipno leží na
vrcholu Kramolína a je zakončena
vyhlídkovou věží, odkud se nabízí
jedinečný pohled na Šumavu, Lipenskou
přehradu a za dobrého počasí i Alpy.
Cestou návštěvníky čekají různé
didaktické a adrenalinové zastávky
a také suchý tobogán, který je za
dobrého počasí sjízdný i v zimě. Stezka
je bezbariérová a každou středu jsou zde
poskytovány služby průvodce zdarma.
Příjemný odpočinek dále nabízí
Aquaworld Lipno. Můžete zde relaxovat
ve vířivce či finské sauně, zatímco vaše
děti budou dovádět na vodní skluzavce.
I zde je zajištěn bezbariérový přístup pro
handicapované osoby.

ZIMNÍ SPORTY
I KRÁSY PŘÍRODY
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Stádo daňků
ZMIZELO
a pak se vrátilo zpět

Nezvyklou krádež stáda daňků
evropských vyšetřují policisté
obvodního oddělení Lišov.
V polovině ledna přijali hlášení
o ztrátě celého stáda těchto zvířat.
Po příjezdu na místo strážci zákona
zjistili, že dosud neznámý pachatel
poškodil oplocení ohrady, kde
majitel tuto lesní zvěř choval. Při
sčítání, kolik kusů mu chybí, zjistil,
že v ohradě nenalezl téměř 
20 chovných daňků evropských.
Chovatel si škodu stanovil na více
než 90 tisíc korun. Po necelém týdnu
se celé stádo vrátilo zpět do ohrady.
Policisté na případu stále pracují,
aby zjistili, kdo oplocení poškodil.

Matka chtěla otrávit
SVOU DCERKU.
Do jogurtu jí přimíchala fridex
Šokující případ se stal v pátek 
18. ledna večer, kdy dvaadvacetiletá
matka z Budějovic podstrčila své 
dceři předškolního věku jogurt, ve
kterém byl přimíchaný fridex. 
Incident zaznamenal otec dítěte, který
zavolal záchranku. Dívenka utrpěla
zranění na vnitřních trávicích
orgánech. Během soboty byla
převezena do pražské motolské
nemocnice. „Matku policisté zadrželi
a obvinili ze zločinu vraždy ve stadiu

pokusu. Za tento mimořádně zákeřný
čin hrozí obviněné trest odnětí
svobody na patnáct až dvacet let
nebo i trest výjimečný,“ uvedl
k hrůznému činu tiskový mluvčí
jihočeských policistů Jiří Matzner. 
Při incidentu byl zraněn i otec
holčičky. Bylo mu totiž divné, proč
dcerka po spolknutí jogurtu pláče,
a tak ho ochutnal, aby zjistil, jestli není
zkažený. Oba již byli propuštěni do
domácího ošetřování. 

Strážníci
rozmluvili

MUŽI
sebevraždu
S opilým mužem vyhrožujícím
sebevraždou se 16. ledna večer
setkali na Lannově třídě
v Budějovicích strážníci městské
policie. 

Svěřil se jim se svými osobními
a finančními problémy, s nimiž si prý
neví rady, a řekl hlídce i to, že má
zbraň a chce ji použít.

„Vezměte mi ji, jinak se zastřelím. 
A já chci ještě žít!“ prosil strážníky
zoufalý muž, jenž u sebe měl střelnou
zbraň ČZ ráže 6,35 s šesti náboji
v zásobníku. Dalších jednadvacet
nábojů pak měl nasypaných v kapse.
Strážníci mu proto pistoli sebrali
a následnou dechovou zkouškou
zjistili, že muž má 1,64 promile
alkoholu v dechu. 

„Vzhledem ke zjištěným
skutečnostem byla na místo
přivolána hlídka Policie ČR, které
byla zbraň předána společně
s událostí. Vzápětí se na místo
dostavili také zdravotníci a ti muže
převezli v doprovodu státních
policistů na protialkoholní záchytnou
stanici,“ řekl Václav Sup, mluvčí
Městské policie České Budějovice.
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Pracovníci společnosti, která
v areálu bývalých čtyřdvorských
kasáren v Českých Budějovicích
buduje energeticky úsporné byty,
našli 15. ledna na staveništi mrtvou
ženu. K tragické události došlo den
poté, co bylo na místě vystavěno
lešení. „Hlídka ve středu vyjížděla
k oznámenému nálezu ženského
těla. Můžu potvrdit, že případ
vyšetřujeme jako sebevraždu,“ 
řekl mluvčí Policie ČR Jiří Matzner
a dodal, že s ohledem na rodinné
příslušníky další podrobnosti
sdělovat nebude.

Traumatický zážitek v podobě
fyzického i psychického násilí, 
má za sebou jednadvacetiletý muž
z Prachaticka. V obci Žabovřesky 
jej napadl v polovině ledna o rok 
starší muž a požadoval po něm
pravděpodobně uhrazení dluhu. 
Muže udeřil pěstí do obličeje a srazil
na zem. Také jej kopal a přinutil 
se svléci. Svlečeného muže pak
oloupil o řetízek, náramek, mobilní
telefon, peněženku a doklady. 
Při odchodu ještě zmlácenému muži
rozšlapal jeho kolo. Policisté útočníka
dopadli a následně obvinili z trestného
činu loupeže. Trestní stíhání je vedeno
na svobodě.

Zloděj dostal chuť

na čokoládu
Zřejmě s velkou chutí na sladké se vydal
minulý týden jedenadvacetiletý mladík 
do budějovické prodejny se smíšeným
zbožím. Košík k nákupu ale
nepotřeboval. Vyhlídnuté čokolády
skončily přímo v jeho kapsách. 
Při odchodu ho zadržela ochranka, 
se kterou se pustil do rvačky. Poté 
ho zadržela policie.  „V mužově bundě
skončilo celkem třináct kusů čokolád.
S odcizeným zbožím se vydal
k pokladnám, kde byl zadržen
ostrahou. Zloděj se však
nechtěl dát jen tak, takže
se s pracovníkem ostrahy
ještě pustil do rvačky, utéct
se mu však nepodařilo.

Mladíka si převzali policisté, kteří ho
podezírají ze spáchání přečinu krádeže,
které se podle jeho rejstříku nedopustil
poprvé, tudíž mu v případě prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta. Do dvou týdnů by měl
podezřelý stanout před soudem,“
komentovala krádež policejní mluvčí
Lenka Holická.

Na staveništi

NAŠLI 
mrtvou
ženu

Muž, který se 21. ledna kolem třetí
hodiny ráno topil v řece Malši 
na Sokolském ostrově, měl velké
štěstí. Život mu zachránil
bezdomovec, který pro něj ještě před
příjezdem policie skočil do ledové
vody. Strážníci pak oba muže vytáhli
na břeh. „Tonoucímu muži byla
následně strážníky poskytnuta
předlékařská první pomoc 
do příjezdu ZZS, která byla
přivolána. Muž byl silně podchlazen
a v šoku. Oznamovatel, který pro
muže do vody skočil, odmítl lékařské
ošetření. Jednalo se o osobu, která
žije na ulici. Z tohoto důvodu byl muž
hlídkou alespoň převezen 
ke svému provizornímu obydlí 
ke garáži, kde momentálně přebývá,“
komentoval zásah s dobrým koncem
tiskový mluvčí českobudějovických
strážníků Václav Sup.

Muž se
topil v Malši.
Život mu zachránil 

bezdomovec
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Oběť skončila
bez šatů i bez peněz



Ingredience
čerstvé maliny 
2 cl rumu Bacardi 
2 cl likéru Chambord 
1 cl malinového sirupu 
šampaňské Rosé

Postup
V šejkru rozdrtíme čerstvé maliny,
přidáme rum, likér a malinový sirup.
Vše důkladně vyšejkrujeme a scedíme
do předem vychlazené sklenice.
Dolijeme růžovým šampaňským
a ozdobíme čerstvými malinami.

Raspberry 
Royale   

Steak 
z tuňáka  

Recepty22

Čokoládová
pěna  
Ingredience
100 g čokolády
2 lžíce vody
2 vejce
2 lžíce moučkového cukru
1 šlehačka 

Postup
V teplé vodní lázni rozpustíme
čokoládu, do které dáme 2 lžíce
vody, 2 žloutky, vše důkladně
promícháme a poté přidáme
moučkový cukr. Opět promícháme,
aby se nám vše spojilo. 
Po vychladnutí vmísíme nejprve
našlehanou šlehačku a poté
našlehané bílky. Opatrně
promícháme, aby byla hmota
nadýchaná. Když je hotovo, 
nalijeme do sklenic a necháme
vychladit, nejlépe přes noc. Výborně
chutná například s jahodami.

Krevety 
na víně  
Ingredience
400 gramů chlazených krevet, 2 dcl
suchého bílého vína, sůl, pepř, olej 

Postup
Krevety vyloupeme a omyjeme. 
Na pánvi rozehřejeme trochu oleje,
vhodíme krevety a orestujeme je. 
Asi po 2 minutách je podlijeme vínem
a na nejvyšším stupni restujeme asi
minutku. Dochutíme solí a pepřem.
Podáváme s rozpečenou bílou bagetou,
kterou namáčíme do vzniklé omáčky.

Ingredience
2 silnější plátky tuňáka 
sůl
pepř
1 limetka 
olivový olej

Postup
Limetku důkladně
opláchneme, kůru
nastrouháme
a z limetky vymačkáme
šťávu. Dáme do mísy,
přidáme olivový olej
a šťávu z limetky.
Tuňáka osolíme,
opepříme z obou stran
a necháme v marinádě
odležet v chladu. Asi po
2 hodinách pečeme na
rozpálené pánvi z obou
stran cca 3 minuty.

Valentýnské

menu
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5 8 9
2 4

2 6 1 8
5 4 7

6 4 2 5
9 1 6

7 3 8 4
2 5

2 7 9

8 7 3
7

4 6 2 5
3 4 5

9 7
3 1 9

1 6 2
4 9
5 8 4

1 3 7
3

7 8 2 1
2 6 5 4
9 5

8 2 1 6
7 5 6 9

2
9 7 6

6
1 4 3 8

8 2 5
6 2 9 8
3 5

7 4 9 1
1 8 6

9 7 5 6
5

2 7
5 9

5 4 8
8 4 2

2 1 8
6 9 1
3 2

9 4
5 9 6

9 8
2

4 7 5 1 6
8 6 7

1 6 8
5 9 6

6 2 5 9 3
2

8 4

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle. 



Soutěžíme o 5x poukaz v hodnotě 300 Kč 
na čerpání služeb v Baby centru Šikulka
(nevztahuje se na konzumaci). Vyluštěnou tajenku zasílejte na 
e-mail: redakce@budejovickysamson.cz do 14. 2. Ze správných
odpovědí vylosujeme 5 výherců. 

24 Křížovka + soutěž

Výherci soutěže CK Saturn
Eva Jánská | Zdeňka Dubská
Jiří Trnka

Chcete trávit svůj volný čas s celou rodinou zdravou a zábavnou formou? 
Navštivte Baby centrum Šikulka v Rudolfovské ul. 634 v Českých Budějovicích. Máme pro vás připraveno ... (tajenka)
masáže, vzdělávání dospělých. Těšíme se na vaši návštěvu.

Správné řešení křížovky z čísla 12/2013:
...Přeje všem zákazníkům hodně zdraví 
a pohody v novém roce.

✮ ✮✮
✭

✭

✭
✭

✮✮
VELKÝ KARNEVALOVÝ REJ 
Zveme vás na velký karnevalový rej se známým hostem Inkou Rybářovou,
který se koná dne 1. 2. 2014 od 15.00 hod. v KD Slavie. Vstupné 100 Kč.
Děti do 1 roku věku vstup zdarma. Čeká vás spousta zábavy, známých
písniček, her, soutěží, tance a také bohatá tombola. 

Předprodej vstupenek na recepci Baby centra Šikulka, Rudolfovská tř. 634,
České Budějovice. Tel.: 387 312 000, e-mail: sikulka@sikulka.com,
www.sikulka.com.


