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Zprávy z ČB str. 4

Budějovice chtějí
tunel pod nádražím
Kultura str. 14

S jarem přichází
tradiční výstava květin
Sport z ČB str. 18

Mládežnický hokejový klub
potřebuje pomoc

Hezké jaro,
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

Editorial

3

Editorial
Milí čtenáři,
podruhé v tomto roce se setkáváme nad stránkami Budějovického
Samsona. Doufám, že vám při čtení bude přes rameno již svítit příjemné
jarní sluníčko. Počasí se totiž tento rok pravidel nedrželo a uplynulé jarní
prázdniny byly tentokrát opravdu jarní. O našem časopise to ale neplatí,
a tak se i v tomto únorovém čísle, které máte před sebou, můžete těšit
na své oblíbené pravidelné rubriky – zprávy z Budějovic i regionu,
informace ze sportu nebo pozvánky na různé kulturní akce. Věnujeme se
také aktuálnímu tématu – masopustu.
Olga Píšová,
šéfredaktorka

Na maškary se můžete přijít podívat již příští úterý v 16 hodin na
budějovické náměstí. Tentokrát zde bude jejich koncentrace větší
než obvykle. Doporučuji také zajímavý rozhovor s majitelem známé
budějovické Vinárny Solnice Romanem Farkou, který prozradil několik
tajemství o víně.

Přeji hezké jarní dny.
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Zprávy z Českých Budějovic

Teologická

FAKULTA

obhájila titul
Fakulta roku
Teologická fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
získala titul Fakulta roku ve svém
oboru. Obhájila mezi teologicky
zaměřenými fakultami své
prvenství z loňského roku. Celkem
získala ve studentském hlasování
377 bodů, což je navíc druhé
nejvyšší ohodnocení ze všech
sledovaných fakult a škol
v Jihočeském kraji. „Jsme opravdu
rádi, že nás studenti a absolventi
v tak hojné míře podpořili. Je to
velký úspěch a ocenění naší práce.
Vážíme si toho,“ uvedl proděkan
Teologické fakulty Rudolf
Svoboda.

Budějovice

chtějí tunel

pod nádražím
Kontroverzní projekt tunelu pod
vlakovým nádražím budějovičtí radní
znovu zvažují. Stavba za miliardu korun
má ulehčit kolabující dopravě. Stejně
jako před pěti lety při prvním představení
plánované stavby ale tunel vyvolal vlnu
protestů. Místní obyvatelé tvrdí, že tunel
zničí jednu z městských částí, a chtějí se
bránit podáním žaloby. Radnice
předpokládá, že stavba začne na konci
příštího roku a dokončena bude v roce
2018.
Tunel povede devět metrů pod vlakovým
nádražím a jeho součástí bude i stezka
pro pěší a cyklisty. Podle radnice daná
část města tunel potřebuje, a proto se

Teologická fakulta JU nenabízí
pouze teologický obor, ale láká
studenty i na pedagogiku volného
času, sociální a charitativní práci
a filozofii a religionistiku.
V současnosti fakultu navštěvuje
necelá tisícovka studentů.
Soutěž Fakulta roku, která byla
letos vyhlášena už potřetí, je
průzkumem mezi studenty
a absolventy státních
i soukromých vysokých škol
v České republice. Svým hlasem
dali účastníci najevo, jak se jim
na jejich vysoké škole, lépe řečeno
na fakultě studuje nebo studovalo.
Hlasovalo se od listopadu 2013
do poloviny ledna 2014. Hlas bylo
možné poslat přes sociální síť
Facebook zdarma nebo pak
formou SMS zprávy.

k projektu vrací. Nově projekt podporují
i policisté, kteří dříve preferovali stavbu
mostu. „Z našeho pohledu výstavba
tunelu značně ulehčí dopravě v této
dané lokalitě,“ potvrdila informaci mluvčí
Jihočeského policejního ředitelství Lenka
Holická. Projektu dávají zelenou také
opoziční zastupitelé, z nichž někteří stáli
u jeho zrodu. Chtějí ale po radnici, aby
náklady snížila. „Podporujeme projekt
podchodu, nicméně v podstatně levnější
variantě, přibližně o 200 milionů korun,“
říká opoziční zastupitel František Jelen.
„Rozpočtově by se to mohlo dostat na
částku pod jednu miliardu,“ uvedl
Miroslav Joch (ČSSD), náměstek
primátora Českých Budějovic.

inzerce

ČB vylepší kašnu
České Budějovice v následujících měsících opraví dominantu
náměstí Přemysla Otakara II. – Samsonovu kašnu. Úpravy se
budou týkat hlavně vylepšení technologie úpravy vody.
Poslední velká rekonstrukce kašny proběhla v roce 1990.
Tehdy došlo k výměně soch za kopie z odolnějších materiálů.
Originály jsou v současné době k vidění v přízemí radnice.
„V březnu bude zahájeno stavební řízení a hned poté bude
dokončen projekt nezbytný pro stavební povolení. Nejpozději
do konce léta by mohlo být vypsáno výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací i technologie,“ upřesňuje náměstek
primátora Kamil Calta. Samotné úpravy Samsonovy kašny by
mohly začít v září, aby vše bylo hotovo ještě před zimou. Celý
projekt hodlá město ﬁnancovat z vlastního rozpočtu. „Pokud to
nebude stačit, využijeme pravděpodobně rezervy,“ dodává Calta.
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Zprávy z Českých Budějovic

Madeta už nevyrábí
pomazánkové máslo
Poslední kelímky s pomazánkovým
máslem naplnili v polovině února
v jihočeské Madetě. Nyní ho zákazníci
musí v regálech obchodů hledat pod
názvem Jihočeské tradiční
pomazánkové. Změnu názvu Česku
nařídil v polovině října 2012 Soudní
dvůr EU, který zakázal označení
pomazánkové máslo, neboť výrobek
neobsahuje dostatečné množství tuku.
Změna graﬁky přišla Madetu podle
mluvčí Martiny Faktorové na zhruba
milion korun. Žádné zásoby obalů
nemusela ale likvidovat, všechny
k dnešku spotřebovala. Madeta podle
ředitele Milana Teplého neočekává, že
by se změnou názvu klesla po tomto
másle poptávka. „Kauza je dostatečně
známá, český zákazník bude hledat
dobrý český výrobek. Mrzí mě na tom,
že si necháváme diktovat. Všichni
regionální výrobci v jiných zemích

zavčas zažádali o výjimky, a ty jim na
místní produkty byly potvrzeny. My si
nejsme schopni udělat pořádek u sebe
ani ubránit za státní peníze státní
zájmy,“ uvedl ředitel Madety.
Češi se už dříve pokusili pro
pomazánkové máslo vyjednat výjimku,
kterou však komise zamítla. Praha
neuspěla ani se žádostí o to, aby
toto máslo dostalo označení
„zaručená tradiční specialita“.
To je udělováno k propagaci
tradičních výrobků
se speciﬁckým
charakterem
a chuťovými
a technologickými
vlastnostmi.
Madeta
pomazánkové
máslo začala

vyrábět v roce 1977. Vloni ho z jihu
Čech k zákazníkům putovalo
1 025 tun ve zhruba sedmi milionech
kelímků. Vyrábí se jak neochucené,
tak i se sedmi příchutěmi. Posledními
novinkami jsou sladké varianty
– vanilková a čokoládová.

inzerce

Město nakonec

podpoří
letiště v Plané
Letiště v Českých Budějovicích dostalo další šanci
fungovat a rozvíjet se. Město, které v něm má poloviční
podíl, změnilo své prosincové rozhodnutí zrušit dotaci na
provoz letiště a projekt bude i dále finančně podporovat.
O přesné částce zastupitelé teprve rozhodnou. Výhrady,
kvůli které radnice dotaci původně zamítla, ale trvají.
Radním se například nelíbí, že se stále neuskutečnila
avizovaná modernizace aeroportu. „Jde o konkretizaci
představ ze strany Jihočeského kraje, pokud jde
o harmonogram investic,“ uvedl českobudějovický radní
Tomáš Bouzek.
Jihočeské letiště České Budějovice patří kraji a městu osm
let. Od počátku ho chtějí zvětšit, aby bylo důstojnou
alternativou pro Prahu nebo Linec. „Poptávka ze strany
podnikatelů nebo operátorů v cestovním ruchu je značná,“
uvedl hejtman Jiří Zimola. Podle vedení letiště ukázal
zájem o letiště i počátek roku. Poté, co se podařilo odvrátit
insolvenci, zaznamenala plocha rekordní čísla.
„Za poslední měsíc a půl je to 500 letadel,“ vypočítal
ředitel letiště Ladislav Ondřich.
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Zprávy z Českých Budějovic

Novohradská ulice
se zavírat nebude
Velká starost odpadne řidičům, kteří
využívají Novohradskou ulici v Českých
Budějovicích. Plánovaná uzavírka
v Nových Hodějovicích, která měla podle
zhotovitele stavby zanádražní
komunikace trvat tři měsíce, nakonec
nebude. Městu se totiž podařilo domluvit
s majiteli okolních pozemků vybudování
provizorní panelové komunikace
v sousedství silnice. Nová panelka
u Penny Marketu a Kaštanové ulice bude
sloužit pro pěší, osobní automobilovou
i autobusovou dopravu. Nákladní doprava
bude obousměrně vedena po silnici I/3
a II/155 z Českých Budějovic směrem na
Kaplici, Holkov, Římov, Komařice
a Strážkovice. „Jménem všech řidičů
děkujeme vlastníkům pozemků, kteří
objížďku umožnili, za jejich pochopení,
ohleduplnost a vstřícnost,“ řekl náměstek
primátora Kamil Calta. S omezením se
předběžně počítá v období od 1. března
do 31. května letošního roku.

Stavba Zanádražky

pokračuje
S částečným uzavřením
českobudějovické Plynárenské ulice
v Pětidomí musí řidiči počítat až do
konce června letošního roku. Důvodem
pro omezení provozu je obnova
vodovodu v rámci přeložky silnic druhé
třídy číslo 156 a 157, tedy další etapa
výstavby takzvané zanádražní
komunikace. Do 27. dubna se bude
pracovat v levém jízdním pruhu od
Dobrovodské k Vodní, poté přijde na
řadu druhá polovina silnice. Objízdná
trasa povede po sousedním jízdním
pruhu. Po celou dobu částečné
uzavírky nebude možný vjezd do
Plynárenské z ulice Reinerova a Vodní
ve směru od Dienzenhoferovy. Práce
měly původně začít už vloni, kvůli
výskytu chráněných ropuch se ale
zpozdily. Vše by mělo být hotovo ještě
před začátkem letních prázdnin, to
znamená ještě před uzavírkou
Dobrovodské ulice, která bude
neprůjezdná mezi Plynárenskou

a Družstevní ulicí. Tam dojde k výměně
kanalizačního sběrače a vodovodu,
zároveň se opraví vozovka a veřejné
osvětlení. „Tento úsek se bude dost
pracně objíždět. Občané se ale
náhradní trasy dozví včas,“ dodal Calta.

inzerce
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Diecézní charita potřebuje

POMOC
Nedostatek potravin trápí českobudějovickou diecézní
charitu. O pomoc proto žádá veřejnost. Zabalené trvanlivé
potraviny můžete přinášet do sídla charity v Kanovnické ulici
č. 16 každý všední den – těstoviny, rýži, cukr, masové a jiné
konzervy, trvanlivé uzeniny, marmelády či instantní polévky.
„Potraviny jsou vydávány lidem v nouzi na území celého
Jihočeského kraje. Dostanou je například v Poradně Eva
a v Poradně pro cizince v Českých Budějovicích,
v Poradně pro lidi v nouzi v Jindřichově Hradci,
v azylových domech – ve Veselíčku pro matky
s dětmi, v Prachaticích pro muže
a matky s dětmi, ve Farní charitě
Český Krumlov a na dalších místech.
Mezi příjemci pomoci jsou i jiné
instituce, například Městský úřad
Český Krumlov a Domov pro matky
s dětmi v Kostelci,“ uvedla Michaela
Čermáková, ředitelka Diecézní charity
České Budějovice. Dary charita
přijímá každý pracovní den
v době od 7.00 do 16.30.

inzerce

Dopravní podnik

stále nemá

ředitele

Křeslo ředitele Dopravního podniku města České
Budějovice zůstává i nadále prázdné. Představenstvo
společnosti na svém zasedání nezvolilo žádného
kandidáta, žádný z uchazečů nedostal potřebný
většinový počet hlasů. Vzhledem k tomu, že jedním
z uchazečů byl zároveň místopředseda představenstva,
zbyli z jeho pěti členů pouze čtyři, kteří mohli
o jmenování ředitele rozhodnout. Žádný z uchazečů však
nezískal potřebný počet
hlasů nutný pro
jmenování. Řízení
Dopravního podniku
města České Budějovice
tak má dále na starosti
místopředseda
představenstva Slavoj
Dolejš. O případném
novém výběrovém řízení
představenstvo zatím
nerozhodlo.

NÁKUP • ZPRACOVÁNÍ • PRODEJ
ŽELEZNÉHO ŠROTU
A NEŽELEZNÝCH KOVŮ,
AKUMULÁTORŮ, PAPÍRU, PLASTŮ
ODVOZ VEŠKERÉHO KOVOVÉHO ODPADU
NAŠIMI NÁKLADNÍMI AUTY
SBĚRNÉ DVORY + EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
DEMONTÁŽE TECHNNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ,
MONTOVANÝCH HAL ATD.

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

www.kovosrot.cz | info@kovosrot.cz

Zprávy z regionu

Prezident navštívil Temelín
Lehce přes hodinu trvala návštěva
prezidenta republiky v Jaderné
elektrárně Temelín. Nejprve prezident
republiky jednal s vedením společnosti
ČEZ a elektrárny Temelín. Představitelé
ČEZ prezidenta informovali o provozu
a bezpečnosti elektrárny, o chystané
modernizaci turbíny a také o přípravách
dostavby. Pak se setkal přibližně
se sedmdesátkou zaměstnanců
elektrárny. Diskutovalo se především
o zkušenostech Miloše Zemana z dob
spouštění prvního výrobního bloku, kdy
byl předsedou vlády ČR. Prezident se
podíval také do provozu elektrárny, kde
si prohlédl nové nízkotlaké rotory, které
budou v rámci modernizace
namontovány do turbíny prvního bloku
během letní odstávky pro výměnu paliva.
Díky této investici elektrárna zvýší výkon
o dvě procenta bez další spotřeby
paliva. Temelín tak má potenciál vyrobit
elektřinu navíc pro sto tisíc domácností
pouze lepším využitím stávající
technologie.

Foto: archiv JE Temelín
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Týn opraví

Církev požaduje

polikliniku

po Jihočeském kraji

Dokončení zateplení městské polikliniky je jednou
z hlavních akcí Týna nad Vltavou pro letošní rok.
„Vyměníme obvodový plášť, okna a opravíme střechu.
Hlavním cílem je významná úspora energií. Tím vedlejším
pak samozřejmě bude zlepšení vzhledu budovy,“ uvedl
starosta města Milan Šnorek. Celkové náklady činí
zhruba 16 milionů korun, více než polovinu chce město
uhradit z prostředků získaných od společnosti ČEZ,
provozovatele Jaderné elektrárny Temelín. Na poliklinice
v Týně nad Vltavou působí řada praktických i odborných
lékařů, je zde také sídlo lékařské služby první pomoci.
Už v uplynulých dvou letech město zateplilo a opravilo
čelní stěnu budovy včetně hlavního vstupu, nyní jsou
na řadě zbývající tři stěny.

v restituci majetek
Více než 10 tisíc položek movitého majetku žádají v rámci
restitucí vrátit církevní a náboženské společnosti po
Jihočeském kraji. Kraj ale žádnou takovou povinnost nemá
a požadavek považuje za bezpředmětný. „Konkrétními
žadateli jsou Biskupství českobudějovické, Provincie Řádu
minoritů v ČR, Provincie bratří františkánů a Římskokatolická
farnost Roseč. V rámci restitucí požadují navrácení movitého
majetku po Jihočeské vědecké knihovně v Českých
Budějovicích, Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích,
Regionálním muzeu v Českém Krumlově a Muzeu
Jindřichohradecka,“ uvedl hejtman Jiří Zimola.
inzerce
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PONOŽKY ARIÉS 2 PÁRY
Matice školské 196/6 (naproti základní škole), České Budějovice

777 793 508
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Jihočeským silnicím
mírná zima prospěla
Lepší než v předchozích letech je
po letošní zimě stav silnic na
jihu Čech. Na zimní údržbě
kraj a Ředitelství silnic
a dálnic navíc oproti plánu
ušetří desítky
milionů korun.
„Letošní průběh
zimy je zatím
příznivý,
výtluky se
tvoří ve
velmi
omezené
míře.
Nestřídají se
teploty pod

nulou s oblevami, tudíž nedochází
k zamrzání vody, která se dostala
porušenou obrusnou vrstvou do
komunikace, což je první krok ke
vzniku výtluku,“ uvedl ředitel Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje Jan
Štícha. Stav komunikací je podle něj
lepší i díky intenzivní modernizaci
silnic.
Za říjen až prosinec 2013 SÚS ušetřila
při údržbě silnic 1. až 3. třídy přibližně
47 % plánovaných nákladů, tedy přes
57 milionů korun. Na cesty se vysypala
pouze necelá polovina objemu soli
i drti. V říjnu byly náklady na zimní
údržbu dokonce nulové, zatímco v roce

2012 vyšel stejný měsíc na 10,5 milionu
korun. Zaměstnanci se tak mohli
věnovat jiným údržbovým pracím,
seřezávali a dosypávali krajnice, hloubili
příkopy a odstraňovali náletové dřeviny.
Tam, kde to technologie umožňovala,
opravila SÚS nad plán i některé další
propustky a mostky.
Za ušetřené peníze mohli cestáři
opravit vozidla a mechanismy a udělat
i některé nutné opravy budov.
„Nakoupili jsme také věci, na které
nebyl v minulých letech dostatek
peněz, to jest zásněžky a svodidla,
předzásobili jsme se svislým
dopravním značením,“ uzavřel ředitel.

Nádraží v Nové Bystřici

se změní na muzeum
Nové železniční muzeum na pomezí
jižních Čech a Vysočiny budují
Jindřichohradecké místní dráhy.
Nacházet se bude v nevyužívané části
nádraží v Nové Bystřici.
Návštěvníci muzea se mohou těšit
na historické exponáty, které souvisí
s úzkokolejnou dopravou nejen
v Čechách, ale i na rakouské straně.
Muzeum by se mohlo otevřít už před
letní turistickou sezonou. Momentálně

stavebníci předělávají nevyužívané
přízemí nádražní budovy a výtopnu.
Práce za necelé čtyři miliony korun
by měli dokončit v dubnu.
Jindřichohradecké místní dráhy jsou
prvním soukromým dopravcem na
českých železnicích. Už od konce
devadesátých let provozují dvě tratě
o rozchodu 760 milimetrů a celkové
délce 79 kilometrů na pomezí Vysočiny
a jižních Čech. A v posledních letech do

obou tratí – z Jindřichova Hradce
do Obrataně a z Jindřichova Hradce
do Nové Bystřice – masivně investují.
Za více než 60 milionů korun modernizují
čtyři motorové vozy. Zároveň nově
zabezpečují železniční přejezdy, na
některé instalují inovativní výstražná
osvětlení.
Nádraží v Kamenici nad Lipou se navíc
dvakrát stalo druhým nejkrásnějším
nádražím v republice.
inzerce

VÝKUP KOVŮ
Planá 34 u Českých Budějovic

tel.: 776 448 400
a Přísečná u Č.K.
železo - hliník - měď - mosaz - nerez
chladiče - elektromotory a atd...

Po - Ne
9 - 16 hod.
OTEVŘENO
KAŽDÝ DEN
Střelte svůj odpad
Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

www.vykupkovu.eu

Inzerce
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Aktualita

Budějovice budou mít více

zón placeného parkování
Rozšíření zón placeného stání
a vybudování záchytných parkovišť
systému Park & Ride a Park & Go.
Takový je záměr budějovické radnice pro
nadcházející měsíce. Návrh po dlouhé
diskuzi podpořila těsná nadpoloviční
většina, tedy šest radních z jedenácti.
„Tato změna zasáhne velké množství lidí,
podle nás ale přinese spíš pozitiva,“ tvrdí
primátor města Juraj Thoma. Koncepce
dopravy je již několik let v krajské
metropoli ožehavým tématem. Podle
některých studií se Budějovice svým
dopravním zatížením řadí hned za Prahu.
Parkovací automaty se v budoucnu
objeví na celém Pražském předměstí až
k ulici U Trojice a také na Krumlovském
předměstí kolem Mánesovy ulice až
po železniční vlečku protínající Rožnov.
Podle plánů radnice by zde díky
zjednosměrnění některých ulic mělo
vzniknout přibližně tisíc parkovacích
míst. Podle radní a předsedkyně

budějovických územních komisí Evy
Hajerové změnu chtějí sami obyvatelé.
„Lidé ze zmíněných lokalit jsou zatíženi
těmi, kteří do Českých Budějovic dojíždí
a odstavují svá auta jinde než na
placených parkovištích nebo odstavných
plochách,“ konstatovala Hajerová. Místní
by si podle plánů radnice měli zakoupit
abonentní karty, díky kterým budou moci
využívat vyhrazená parkovací stání.
Poplatek za karty zatím ale radnice
nezveřejnila.
Novinkou by mělo být také zřízení
záchytných parkovišť v systému
Park & Ride (P+R) a Park & Go (P+G).
Jedná se o plochy, kam přijedete autem,
zaparkujete, sednete na autobus
a dojedete, případně dojdete pěšky, kam
potřebujete. K těmto změnám však
nedojde během několika následujících
týdnů. V současné době jsou
zpracovány pouze studie, na základě
kterých musí projektanti připravit změnu
inzerce

organizace dopravy, vypracovat projekt
na vodorovné a svislé dopravní značení,
rozšíření parkovacích automatů či
zavedení tarifů pro abonenty.
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BYDLETE V CENTRU:
Dva rezidenční bytové domy
Luxusní byty na rohu ulic
Bedřicha Smetany
a Jírovcovy. Pět minut
chůze na náměstí, veškerá
občanská vybavenost.
Společnost THB Invest,
a. s., začne brzy stavět
dva bytové domy, které
nabídnou rezidenční bydlení
v centru Českých Budějovic.

Mají za sebou sedm bytových domů,
ve kterých dnes žije 130 rodin. Dalších
jednatřicet se už v příštím roce
nastěhuje do dvou nových, které ﬁrma
THB Invest, a. s., vystaví na rohu ulic
Bedřicha Smetany a Jírovcovy
v Českých Budějovicích. K tomu vznikne
dvaatřicet parkovacích stání přímo
v objektu.
„Plocha bytů bude od třiceti sedmi
do sto dvaceti metrů, dispozice od 1+kk
do 4+kk. Plánujeme hlavně prostornější
byty 2+kk s plochou okolo pětapadesáti
metrů,“ říká Stanislav Hafner, předseda
představenstva společnosti
THB Invest, a. s.
V těchto dnech dokončují demolici
starých objektů, kde mimo jiné sídlila
masna. Stavět začnou ještě v březnu
a klíče od bytů lidé dostanou už v květnu
příštího roku. V plánu jsou dva domy
vedle sebe, každý s terasou nebo
balkonem, zkrátka bydlení pro náročné
Budějovičáky.
„Chceme oslovit zájemce, kteří si potrpí
na vysokém standardu. Vybíráme jen
kvalitní materiály a budoucí majitelé
si navíc mohou vybrat typ podlahy,
obkladů nebo dveří,“ doplňuje Stanislav
Hafner. Dlouhodobě spolupracuje
s prověřeným Ateliérem A+U Design.
V přízemí vznikne prostor pro služby,
v nejvyšším patře nejluxusnější
velkometrážní byt s výhledem do ulic

a zahrad Pražského předměstí. Ve
společnosti THB Invest, a. s., vědí, jak
chtějí lidé bydlet – vystavěli a prodali
už bytové domy například ve Šrámkově,
Nové nebo Skuherského ulici.
Nejznámější stavbou je šedočervený
dům na rohu ulic Husova a Studentská
ve Čtyřech Dvorech.
V posledním roce navíc zahájili výstavbu
rodinných domů na Srubci. Tam slibují
rezidentní bydlení na okraji města, jen
pár metrů od zastávek MHD a přitom
kousek od lesa. „Složitě tipujeme místa,
kde se pustíme do výstavby. Musíme být
přesvědčeni, že je to přesně to, co
budou chtít naši klienti. Zatím jsme se
vždycky treﬁli,“ dodává Stanislav Hafner.
Více informací o bytových domech
i ﬁrmě najdete na www.thb-as.cz.

Foto: archiv THB Invest, a. s.
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Masopustní maškary
zaplní budějovické náměstí
Buďte pozdraven, pane
starosto, ponese se v úterý
4. března náměstím
Přemysla Otakara II.
Rychtář doudlebské koledy
totiž v tento den přijde
na radnici požádat
budějovického primátora
o povolení koledovat.
Po ukončení žádání
a udělení povolení
koledovat si primátor
a ostatní zástupci města
s žadateli na stvrzení
uzavřené dohody a na
zdařilý průběh akce připijí.
Poté jednotlivé koledy
udělají kolečka na počest
primátora a ostatních hostů
i diváků. Veselý rej maškar,
který zaplní celé náměstí,
bude vyvrcholením
letošního masopustu.
Pod názvem masopust se skrývá celé
období od Tří králů až do Popeleční
středy, hlavně však poslední tři dny,
jimiž toto období končí. Popeleční
středou pak začíná čtyřicetidenní půst
před Velikonocemi.

Masopust není církevním svátkem, ale
byl zařazen do liturgického kalendáře,
takže se jeho termín určuje podle
Velikonoc, které jsou pohyblivým
svátkem. Výpočtem data Velikonoc,
a tedy i masopustu se zabývá nauka
křesťanská chronologie. Důležitou
událostí je první úplněk po 21. březnu,
tedy po prvním jarním dni. Neděle po
tomto úplňku je označována jako Boží
hod a je nejdůležitějším dnem
Velikonoc. Od ní nazpět se pak
odpočítává sedm postních týdnů.
Masopust byl pro lidi v minulosti
oﬁciálním svátkem hodování, během
kterého bylo třeba se dosyta najíst.
Souvisí to s celým ročním cyklem, který
měl svá pravidla. V zimním období lidé
nemohli pracovat venku nebo
v hospodářství, podzimní práce již
skončily a s jarními se ještě nemohlo
začít. Proto byla vhodná doba na
zábavu. Souvisel s tím i velký počet
svateb v tomto období. Tradice mají také
své nečekaně praktické aspekty – lidé
museli jídlo ze zabijaček spotřebovat.
Vyvrcholením masopustu je úterý před
Popeleční středou. V tento den
procházejí vesnicemi průvody maškar
a hraje se masopustní divadelní
představení. Obchůzky masek nemají
závazná pravidla, záleží zejména na
krajových zvyklostech. Masky obvykle
dostaly při svém putování po staveních

v každém domě něco k zakousnutí, lidé
je hostili také pálenkou a pivem. Ačkoli
je v masopustním reji dovoleno téměř
vše, existuje několik tradičních maškar,
které se objevují v každém průvodu.
Patří mezi ně zvířecí masky – medvěd,
někdy vedený na řetězu medvědářem,
klibna, tedy kobyla, skrývající často dvě
osoby, nebo maska kozy.
Masopust končil v noci před Popeleční
středou, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval k rozchodu.
Druhý den se pak naposledy
konzumovaly mastné rohlíky s kávou
nebo mlékem, dopoledne ještě byla
povolena kořalka. Oběd však už byl
přísně postní, což většinou bývala čočka
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice či
pečené brambory.
Čtyřicetidenní půst, který následoval, byl
logicky dobou zklidnění, příprav na
Velikonoce. Život se v tomto předjarním
období vrátil po rozmařilém hodování do
starých kolejí. V období půstu se lidé
dříve zdržovali zábav a skončila také
doba zabijaček. Dnes již tomu tak úplně
není, protože masopusty, plesy
a zabijačky se konají i poté.
O masopustních rejích z Čech i Moravy
jsou dochovány písemné zprávy již
z poloviny 13. století, i když svátek je
zřejmě ještě staršího data a souvisí
s některými pohanskými rituály
oslavujícími příchod jara.
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Čínský národní cirkus
Nejlepší světová akrobatická show se
opět vrací do České republiky s novým
programem Shanghai nights, kterým tato
mezinárodně divácky oblíbená produkce
oslaví 25. výročí svého vzniku. Čínský
národní cirkus slibuje svou nejvýpravnější
a nejpropracovanější show. Diváci se
mohou těšit především na špičkové
výkony mladých čínských artistů, kteří
předvedou osvědčené a jedinečné
akrobatické sestavy s tradicí starší
než 2 000 let.
Vydejte se tedy s nejlepšími akrobaty
z Asie na cestu plnou dojmů z cizí kultury
a nechejte se okouzlit putováním mezi
nejrůznějšími dobami a světy. Poutavý
příběh vyprávěný v češtině, úchvatná
hudba, ohromující výkony a strhující
akrobatická čísla – to vše je typické pro
všechna vystoupení Čínského národního
cirkusu. Vnitřní síla „chi-kung“, díky které

se akrobaté stávají imunními vůči čepelím
dýk, hadí muži a ženy, stoje na rukou
a salta, kouzlení a dále také „chiao-ti“,
reprezentující zápasení a simulaci
zvířecích pohybů v bojových tancích.
Jejich vystoupení v evropských
metropolích vidělo již více než 8,5 milionu
návštěvníků a soubor vždy sklízí bouřlivé
ovace po každém akrobatickém čísle.
Umělci Čínského národního cirkusu
nemají po světě žádnou konkurenci
a nastavují opravdu vysokou laťku, ke
které se zatím nikomu nepodařilo ani
přiblížit, natož ji překonat. Z hlediska
počtu vystoupení a prodaných vstupenek
je Čínský národní cirkus historicky
nejúspěšnější celovečerní akrobatickou
show. Představení Shanghai nights se
koná 23. března od 16 hodin v Budvar
aréně. Vstupenky koupíte v ceně od
99 do 990 korun.

Foto: archiv cinsky-narodni-cirkus.cz
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S příchodem jara připravuje Metropol spolu se společností
Explantea Vondruš, Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou
a Svazem chovatelů okrasného ptactva tradiční prodejní
výstavu orchidejí, která se letos koná již po patnácté. Jako
každý rok se vedle krásných orchidejí můžete těšit na další
exotické rostliny a exponáty ze světa hmyzu a plazů. Výstavu
můžete navštívit od 7. do 16. března denně od 9 do 18 hodin.
Děti do 6 let mají vstup zdarma,
návštěvníci ve věku 7 až 15 let
zaplatí 40 korun
a ostatní 60 korun.
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Jihočeské divadlo uvádí

Carmen v originále
Legendární operu Carmen ve
francouzštině si nyní mohou vychutnat
návštěvníci Jihočeského divadla. Hlavní
roli alternují česká mezzosopranistka
Šárka Hrbáčková a německá pěvkyně
Sandra Schwarzhaupt. Diváci budou
moci sledovat francouzský text libretistů
H. Meilhaca a L. Halévyho na
titulkovacím zařízení v překladu
někdejšího dramaturga opery JD Jana
Panenky. Národopisnou novelu Carmen
francouzského prozaika a inspektora
historických památek Francie Prospera
Mériméa si čtenáři poprvé přečetli v roce
1845. 30 let poté, 3. března 1875, měla
na scéně pařížské Théâtre de l´Opéra-Comique světovou premiéru
stejnojmenná opera Georgese Bizeta.
Bizetova Carmen – spolu s Pucciniho
Toscou a Verdiho Aidou – zůstává i po
více než 140 letech od svého vzniku
jedním z nejoblíbenějších hudebně-dramatických děl v celých dějinách
opery. „Ačkoli Mérimée situoval svou

novelu do španělské Sevilly či jejího okolí
a zasadil ji do období kolem roku 1830,
je příběh Carmen, vojáka, toreadora
a venkovské dívky ve své podstatě určitě
bezčasový i nadčasový. Důkazem toho
je řada adaptací Carmen do jiných
dramatických žánrů, za všechny
jmenujme broadwayskou Carmen Jones
a Ščedrinův balet. Carmen je
nadčasovou operou, kterou lze stále
znovu vztahovat k přítomnosti, aniž by
se tím porušovaly estetické zákony,“
tvrdí dramaturg opery František Řihout.
Zkoušení nejnovější českobudějovické
Carmen bylo tím náročnější, že generální
hudební ředitel opery zvolil originální
verzi Bizetovy opery, psanou v žánru
opéra-comique, tedy opery, v níž jsou
hudební čísla spojena mluvenými
dialogy; až dosud se tu Carmen
provozovala s přikomponovanými
zpívanými recitativy Bizetova přítele,
skladatele Guirauda. Pro Maria De
Roseho je Carmen – po Leoncavallových

Komediantech, Verdiho Rigolettu,
Mascagniho Sedláku kavalírovi a vlastní
skladbě, scénické kantátě Et nunc et
semper – jeho pátou budějovickou
operní inscenací, pro Janu Kališovou
je Bizetova nesmrtelná opera už osmou
spoluprací se souborem opery JD.
inzerce

Cirk La Putyka

se představí
v Metropolu
Nejnovější představení souboru Cirk La Putyka, poprvé
s mezinárodním obsazením, mají 3. března od 19 hodin
v Divadelním sále DK Metropol možnost zhlédnout obyvatelé
krajské metropole. Kromě nových tváří se mohou návštěvníci
těšit i na nové disciplíny, živou hudbu, projekce, ale i létající
nože nebo šálek kávy v sedmimetrové výši. Představení jsou
nejen v Praze, ale i v dalších městech beznadějně
vyprodána. V Budějovicích jsou ceny vstupenek stanoveny
na 480 a 500 korun.
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Vinárna Solnice
Stylový interiér v centru
města, nekuřácké prostředí
a hlavně majitel se
znalostmi stejně kvalitními
jako podávané víno. Tak se
v Budějovicích mluví
o Vinárně Solnice. „V roce
1995 jsem si chtěl na
základě jedné knihy koupit
nějaká opravdu dobrá vína,
a zjistil jsem, že obchod
s takovým sortimentem
v Českých Budějovicích
není, jsem jej sám otevřel.
Navíc vždycky mě prostě
víno bavilo pít. A vlastně
baví mě to dodnes. Dalo
by se říct, že moje práce
je i mým koníčkem,“ říká
majitel Roman Farka.
Je získávání znalostí o víně běh
na dlouhou trať? A kde všude
jste je získával?
Když jsem s vínem začínal, žádné
oficiální vzdělávání neexistovalo.
Nebyly žádné sommelierské kurzy,
nebyla žádná literatura. Tak jsem si
nakoupil zahraniční knihy a časopisy,
jsem vlastně samouk. Cestoval jsem do
slavných vinařských oblastí a kromě
toho, že jsem získával informace
a zkušenosti teoretické, jsem víno
samozřejmě také ochutnával. Což je
nejdůležitější. Dnes v době internetu
by studium bylo samozřejmě snazší.
Tehdy to byl ale poměrně drahý
koníček.

Platí u vína pravidlo,
že čím dražší, tím lepší?
V zásadě ano, protože vína špičkových
vinařů jsou v podstatě všechna
vyprodána, což výrazně zvyšuje cenu.
Ale vždycky se dá najít alternativa od
méně slavného vinaře, kde je cena
v poměru s kvalitou daleko příjemnější.
U drahého vína je to jako s oblečením.
Často kupujete značku. Nechci tím ale
říct, že by to bylo jen o značce. Jejich
vína jsou bez debat výborná a na velmi
vysoké úrovni.

Je podle vás víno afrodiziakum?
Zcela jistě ano, obzvláště sladká
německá vína, ty na dámy zaručeně
působí. Ale nesmí se to přehnat. Potom
to působí obráceně.

Jaké nejdražší víno
jste vy osobně pil?
Jednou jsem byl pozvaný na
ochutnávku vín Bordeaux Grand Cru

Classé, kde jsem měl možnost
ochutnat tři vína z kategorie Premier
Grand Cru Classé. Byla to vína starých
ročníků. Jejich cena by se dnes
pohybovala řádově v tisících eur.

Vnímáte alespoň základní znalost
vín jako společenskou nutnost?
V dnešní době jednoznačně. Pití vína je
v podstatě kulturní zážitek. Dřív lidé
vysedávali jenom u piva. Jenže u něj
nenajdete příběh, neb je to v současné
době prakticky průmyslová záležitost.
S vínem je to zcela opačně. Lidé si
dnes rádi dají sklenici dobrého vína
kolikrát právě kvůli jeho příběhu. Zajímá
je třeba způsob výroby, oblast původu,
jak se které víno pije a tak podobně.
S vínem je samozřejmě spojené i dobré
jídlo. Kdo zná a rozumí vínu, je ve
společnosti vnímaný daleko váženěji.
Znalost vína je v dnešní společnosti
devízou, kterou naštěstí lidé přestávají
podceňovat.
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Vinárna Solnice
v budějovické České ulici funguje
už třetím rokem. Nabízí příjemné
posezení v exkluzivním interiéru
a přitom za přijatelné ceny.
Solnici vede Roman Farka, jeden
z největších odborníků na vína
a majitel jedné z nejstarších
budějovických vinoték. Ta funguje
již osmnáct let. Nakoupit zde
můžete nejen kvalitní vína, ale
i doplňkový sortiment, například
olivové oleje, dárkové kazety
a široký výběr destilátů.

Středeční degustace
Každou první středu v měsíci pořádá
Solnice degustace pro veřejnost.
Většinou je vede Roman Farka, ale není
výjimkou, že dorazí i sami vinaři. Občas
nahradí vína lihoviny – proběhla zde
například ochutnávka metax nebo
rumů. Novinkou od letošního ledna je
pravidelné grilování, které je vždy
poslední středu v měsíci. Při přípravě
steaků kuchař zúročuje své předchozí
zkušenosti, které získal pod vedením
amerických odborníků na steaky.
Grilují vše, od kuřecího masa přes ryby,
hovězí až po americké hamburgery.
Solnice od března připravila stálý jídelní
lístek. Bude širší o steaky a nabídne
velký výběr sušených šunek. Zákazníci
se mohou těšit například na slavnou
Iberskou šunku. Šunky budou ručně
krájet jako ve Španělsku, kde je ruční
krájení šunek doslova věda.

Naše redakce otestovala
v budějovických restauracích
populární Caesar salát. Vinárna
Solnice v tomto testu naprosto
bezkonkurenčně zvítězila. Ze všech
možných variant receptů zvolili
v Solnici tu s kuřecím masem
a slaninou. Zálivku připravují z velmi
lehce povařených vajec, nepoužívají
majonézu, navrch sypou krutony
a parmazán. Jejich salát vyšel jako
nejlahodnější, chuťově zcela
vyvážený, bez potřeby jakkoliv
ho dochucovat.

Foto: archiv Vinárna Solnice

Nejlepší Caesar salát
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Sport z Českých Budějovic

Mládežnický hokejový klub

potřebuje pomoc
O ﬁnanční podporu pro svůj
mládežnický hokejový klub a sportovní
centrum požádal na začátku února Radu
města České Budějovice trojnásobný
vítěz Stanley Cupu Jaroslav Pouzar.
Občanské sdružení HC
Českobudějovičtí Lvi stále řeší
stabilizaci projektu, který před rokem
a půl odstartoval ve Čtyřech Dvorech.
Občanské sdružení, které halu
provozuje, má problémy s přislíbenými
peněžními prostředky od partnerů
a sponzorů. „Na jednání Rady města
jsme otevřeli diskuzi, ve které jsme se

dohodli, že v současné době nemůžeme
na základě této obecné žádosti ﬁnanční
příspěvek poskytnout. Z osobního
setkání se zástupcem občanského
sdružení vyplynulo, že by si
představovali podporu ve výši pěti
milionů korun na tři roky,“ uvedl
1. náměstek primátora Miroslav Joch.
„Ve spolupráci s občanským sdružením
se pokusíme nastalou situaci nějak
vyhodnotit, rozklíčovat a nalézt řešení.
Pokud nezávislá analýza ukáže, že
poskytnuté údaje jsou správné, že mají
nějaký reálný základ a podaří-li se klubu

splnit své závazky, budeme o nějaké
pomoci diskutovat. Uvidíme, o jakou
částku by se potom jednalo. Následně
bychom věc předali do jednání
zastupitelstva. To je jediný orgán, který
o tom může rozhodovat,“ dodal Joch.
Hlavním úkolem klubu HC
Českobudějovičtí Lvi, ve kterém trénuje
70 mladých hokejistů, působí školička
bruslení pro přibližně 140 dětí a několik
desítek nadějných sportovců se zde
účastní hokejové akademie a programu
Tělesné výchovy na ledě, je aktivní boj
proti drogám, hazardu a šikaně.

V Budějovicích

SE KONALY

lezecké závody
Lezecké centrum Lanovka
v Českých Budějovicích hostilo
8. února již šestý ročník
boulderingových závodů Ytong
Injury. Klání, při kterém se leze
ve výšce asi třech metrů a dopadá
se na měkká dopadiště, přilákalo
padesát pět závodníků z celé země.
Závod byl obsazen velmi kvalitně,
cestu na jih Čech si našli také
několikanásobní mistři republiky.

Dvě kvaliﬁkační skupiny
rozřadily závodní pole na
opravdovou špičku, která
postupovala do ﬁnále.
Ženské ﬁnále mělo osm
závodnic, o mužský titul
se popralo celkem
10 závodníků. Další
boulderingové závody
Mordorcup se konají
11. a 27. března.

ilustrační foto
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½Maraton

navyšuje
kapacitu
Rychlá trať Mattoni 1/2Maratonu České
Budějovice se v minulých dvou ročnících
osvědčila a zůstane stejná i v letošním
ročníku, který se poběží 7. června.
Navyšuje se ovšem kapacita závodu.
Tentokrát se k účasti může přihlásit na
čtyři tisíce šest set běžců. Přitom dva
tisíce osm set z nich poběží hlavní
závod, ostatní dm Rodinný běh. Trasa
třetího ročníku Mattoni 1/2Maratonu
zůstane stejná jako při minulých dvou
závodech. Půlmaratonci tedy vystartují
z náměstí Přemysla Otakara II. a vydají
se na trasu dlouhou 21,0975 km, která
vede centrem města i podél Vltavy.
Dvoukolová trať umožňuje divákům
vybrat si to nejlepší místo pro fandění
a podpořit závodníka v závodě hned
dvakrát. „Trasy se nám osvědčily už
v premiérovém ročníku,“ potvrzuje
Ondřej Brouček z pořadatelského týmu
RunCzech běžecké ligy. Tehdejší vítěz
Daniel Chebii z Etiopie tady i v dusnu
a za vysoké vlhkosti nečekaně zaběhl
vynikající čas 59:49, který byl dvacátým
nejlepším půlmaratonským časem roku
2012. Co se ale mění, je kapacita
závodu. Narostla na 4 600 účastníků,
z čehož 2 800 poběží v hlavním závodě,
zbytek tvoří pole dm Rodinného běhu.
„Trasa má dostatečnou kapacitu na to,
aby bezpečně pojala i navýšený počet
závodníků,“ dodává Brouček. Pokud se
chcete zúčastnit i vy, s přihlášením
neváhejte. Už teď je kapacita naplněna
z 60 procent. Další informace a přihlášky
najdete na www.runczech.com.

Hokejisté Motoru

Dynamo
má nové

POSILY
Fotbalový klub SK Dynamo ČB je
po podzimní části sezony na
pátém místě druholigové tabulky.
Klub s ambicemi postoupit zpět
do Gambrinus ligy tak během
zimní pauzy nelenil a postupně
A-tým doplnil o záložníky Davida
Brunclíka a Ondřeje Herzána.
Následně tým posílil i brankář
Michal Bárta a po zranění
kapitána Pavla Haška se klub
definitivně dohodl se Sigmou
Olomouc na hostování obránce
Martina Hály, který bude na jihu
Čech působit do 30. června.

do play-off nepostoupili

Kádr A-týmu Dynama pro jarní
část sezony se tak začíná
krystalizovat. Tréninky s týmem
navíc absolvují Martin Hurka
a nově také Zdeněk Koukal. Stále
také platí, že by klub rád získal
další hráče do ofenzivy.

Na slušném 9. místě prvoligové tabulky
se ziskem 65 bodů skončili po základní
části sezony českobudějovičtí hokejisté.
Brány play-off se tak před týmem
zavřely. Stejný počet jako Jihočeši
nasbíralo během roku Ústí nad Labem,
ale Budějovičtí mají s rivalem ze severu
Čech lepší bilanci vzájemných zápasů.
V dalších zápasech se nyní rozhodne
o konečném umístění na 9. až 14.
místě. První utkání sehráli svěřenci
trenéra Petra Rosola minulou sobotu na
vlastním ledě proti Mostu, který skončil
v základní části beznadějně poslední.

S týmem se nyní připravují také
dvacetiletý středopolař Martin
Hurka ze Slavie. Ten bude
v jihočeské metropoli hostovat do
konce letošní sezony. Novou tváří
je také ofenzivně laděný fotbalista
Zdeněk Koukal z Plzně. Jisté také
již je to, že v jarní části sezony
nebude v Dynamu působit brankář
Michal Daněk. Ten odchází na
hostování do druholigového celku
Bohemians Praha, kde bude
hostovat do konce letošní sezony.
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Krimi z Českých Budějovic

Mladá žena

KRADLA

ve zverimexu
Mladá žena z Ostravska zatoužila po
domácím mazlíčkovi, na kterého ale
neměla peníze. Ve zverimexu v Kaplici
si proto vybrala štěně čivavy v hodnotě
7 tisíc korun, které ukradla, a dala se
s ním na útěk. V okamžiku, kdy za ní
prodavačka vyběhla, ukryla zlodějka
štěně pod kabáty ve vedlejší prodejně
a zmizela. Prodavačka ihned zavolala
policisty z obvodního oddělení v Kaplici.

Pod kabáty našla ukryté štěně
a odnesla si ho v pořádku zpět do
své prodejny. Policisté pachatelku
bezprostředně po činu zadrželi
a eskortovali ji na místní obvodní
oddělení. Zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže,“
popsala krádež policejní
mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Sprejerem
i v pozdním

Na přejezdu v Rožnově

se střetl vlak
s dodávkou

Jen lehká zranění si vyžádala hrozivě
vypadající nehoda, která se stala minulý
týden na železničním přejezdu
v Rožnově.

V Ovocné ulici se střetl osobní vlak
mířící z rakouského Lince do Českých
Budějovic s dodávkou značky
Volkswagen Transporter. Řidič dodávky
zvládl po nárazu dokonce sám opustit
auto. „Vyproštění nebylo potřeba. Do
své péče si ho převzali zdravotníci
a s lehkým poraněním hlavy ho převezli
na kontrolu na úrazovou ambulanci.
Hasiči následně provedli zajištění
havarovaného vozu. Zásah ukončili

krátce před 15. hodinou,“ popsala
událost Vendula Matějů, tisková mluvčí
jihočeských hasičů. Událostí se bude
zabývat i Drážní inspekce, která
zkontroluje, zda v době nehody na
přejezdu fungovala signalizace.
Od roku 2011 je to již třetí nehoda
na tomto přejezdu. Dvě těžká zranění
si vyžádal střet nákladního vlaku
s osobním autem, ke kterému došlo
v květnu 2011. S těžkým zraněním
skončil v nemocnici i řidič Fordu
Mondeo, jehož vrtulník transportoval
do nemocnice po srážce s rychlíkem
v červnu 2012.

věku
Škodu za celkem 5 tisíc korun
napáchal dvaapadesátiletý muž, který
má nyní na krku obvinění z poškození
cizí věci. „Předmětem jeho útoku se
staly skleněné výplně dveří a fasády
budov v ulici Nádražní, které měl
posprejovat různými nápisy. Případ
zpracovávají policisté z obvodního
oddělení České Budějovice. Své
jednání by měl podezřelý vysvětlit
do dvou týdnů před soudem,“ uvedla
k případu policejní mluvčí Lenka
Holická.

Krimi z Českých Budějovic

Tři lupiči vykrádali

Opilá
rodinné domy,

žena
ﬁrmy i benzinky se málem
Věci za téměř čtyři miliony z rodinných
domů, ﬁrem i čerpacích stanic napříč
celou republikou odcizila trojice mužů.
„Tři muži ve věku od dvaatřiceti ve
devětatřiceti let vyloupili benzinku
v obcích Orlík nad Vltavou a Milevsko.
Benzinku v Orlíku navštívili dokonce
dvakrát. Zde po vniknutí do shopu
odcizili několik stovek krabiček cigaret
různých značek. Dále se na stejný
sortiment zaměřili i ve velkoskladu
tabákových výrobků v Českých
Budějovicích, kde ve dvou případech
odcizili značné množství kuřáckých
potřeb. Později se jejich předmětem
zájmu staly počítačové sestavy a větší
ﬁnanční hotovosti ve ﬁrmách na okraji
krajského města a v Plané nad Lužnicí,“
popsal řádění lupičů policejní mluvčí
Milan Bajcura. To ovšem není zdaleka
vše. Lupiči řádili i v jiných částech
republiky a brali vše, co jim přišlo pod
ruce. Při domovní prohlídce kriminalisté
zajistili ﬁnanční hotovost, stravenky

srazila
s policisty

ilustrační foto

v hodnotě několika desítek tisíc korun,
notebooky, sekačky na trávu,
motocyklové přilby, sady nářadí nebo
třeba sady dálničních známek. Kromě
toho byly u zadržených mužů zajištěny
plynové pistole a ostré náboje do pistole.
Dále kriminalisté našli pytel se dvěma
kilogramy sušené marihuany, která byla
odeslána na expertizu.

Řidič chevroletu vjel
ze záhadných důvodů

Pod vlivem alkoholu a navíc
s propadlou technickou u vozidla
usedla nezodpovědná řidička
z Budějovic za volant a vyrazila
do ulic. Měla ale smůlu, neboť na
křižovatce na Sadech nedala
přednost druhému vozu, ve kterém
seděli policisté. „Při následné
kontrole bylo zjištěno, že je na voze
propadlá známka technické kontroly,
o čemž řidička neměla údajně ponětí.
Při komunikaci z ní byl navíc cítit
alkohol, proto se strážníci rozhodli
provést orientační dechovou zkoušku.
Ta vyšla s pozitivním výsledkem
0,46 a 0,35 promile. Vzhledem
k uvedeným skutečnostem byla na
místo přizvána i hlídka PČR, které
byla událost předána k dořešení,“
popsal případ Václav Sup, tiskový
mluvčí českobudějovických strážníků.

do protisměru
Dva životy si vyžádala únorová
nehoda, která se stala ve směru od
Boršova nad Vltavou na České
Budějovice. Ze zatím nezjištěných
důvodů zde pětašedesátiletý řidič
Chevroletu Spark vjel do
protisměru a to ho stálo život. Smrt
v troskách auta našel i jeho pes,
který v autě také cestoval. Řidič
fiatu vyvázl s lehkým zraněním.
Škoda je téměř půl milionu korun.
„Řidič před obcí Planá přejel do
protisměru, kde se čelně střetl
s vozidlem značky Fiat Scudo,
které řídil osmatřicetiletý muž
z Českobudějovicka. Vlivem střetu
se chevrolet otočil na pravý bok
a v této pozici pokračoval dále po

silnici, kde následně střechou
narazil do přední části nákladního
vozidla značky Tatra, které jelo za
fiatem ve směru od krajského
města,“ popsala průběh nešťastné
nehody policejní mluvčí Štěpánka
Uhlířová.
Oba řidiči osobních aut byli po
nehodě převezeni do nemocnice.
Starší z nich tady svým zraněním
podlehl, řidič fiatu měl více štěstí,
vyvázl s lehčím zraněním. „Řidič
tatry vyvázl bez zranění,“ uvedla
dále Uhlířová. Přesné příčiny
nehody dále šetří policisté
z Dopravního inspektorátu
v Českých Budějovicích.

ilustrační foto
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Recepty

Detoxikační koktejl
Ingredience
50 ml 100% brusinkové šťávy | 175 ml čerstvé
pomerančové šťávy | 50 ml citronové šťávy | 1,5 l vody
1/2 lžičky skořice | 1/4 lžičky zázvoru | špetka muškátového
oříšku

Postup
Brusinkovou šťávu naředíme vodou a zahřejeme. Přidáme
směs skořice, zázvoru a strouhaného muškátového oříšku
a necháme cca 15 minut vyluhovat. Koření vyndáme
a smícháme dohromady brusinkovou šťávu s vodou
a pomerančovou a citronovou šťávu. Necháme vychladnout.

Jarní zeleninový salát

jarní
recepty
Zapečené
cukety
Ingredience
1 cuketa
10 cherry rajčat
100 g čedaru
1 šalotka
2 stroužky
česneku
rozmarýn
sůl a pepř

Ingredience
250 g pampeliškových listů | 1 svazek ředkviček | 2 mladé jarní cibulky s natí
4 vejce | 1 lžíce olivového oleje | 1 bílý jogurt | 1 lžička hořčice | pažitka | pepř a sůl

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.

Postup
Cukety nakrájíme na širší kolečka,
opečeme na pánvi a dáme do zapékací
misky. Šalotku a česnek nakrájíme
a spolu s rajčaty poklademe na cukety.
Osolíme, opepříme a přidáme
rozmarýn. Zasypeme nastrouhaným
sýrem a krátce zapečeme.

Batátové mufﬁny
Ingredience

Postup

2 hrnky cukru | 220 g másla
(pokojové teploty) | 4 velká vejce
450 g konzervovaných batátů
2/3 hrnku jablečného cideru
1 lžička vanilky | 3 hrnky polohrubé
mouky | 1 lžička kypřicího prášku
1 lžička mleté skořice | 1/2 lžičky jedlé
sody | 1/4 lžičky muškátového oříšku
1/4 lžičky soli

Vyšleháme máslo a cukr. Přidáme
vajíčka a důkladně prošleháme.
Smícháme batáty, jablečný cider
a vanilku. Hladkou směs necháme
odležet. Dále smícháme mouku se
zbylými suchými ingrediencemi a směs
přidáme k cukrové a batátové směsi.
Vzniklé těsto důkladně promícháme,
aby se nám všechny ingredience spojily.
Naplníme mufﬁnové formičky do 3/4
a necháme v předehřáté troubě na
180 °C péct cca 25 minut, až nám
mufﬁny krásně zezlátnou.

Poleva
omáčka ze zkaramelizovaného cideru
krém z marshmallow

Zkaramelizovaný cider
4 hrnky jablečného cideru
1 podélně rozříznutý vanilkový
lusk | 55 g másla | 1/2 hrnku
třtinového cukru
• Jablečný cider zvolna vaříme
20–25 minut. Poté přidáme máslo
a cukr, promícháme a necháme
vařit dalších 10 minut. Vzniklou
omáčku přelijeme do skleněné
mísy a přikryjeme ji. Necháme
v ledničce vychladnout alespoň
3 hodiny, nejlépe však přes noc.

Krém z marshmallow
450 g másla | 12 lžic vychladlé
omáčky ze zkaramelizovaného
cideru | 450 g nadrobno
nakrájených marshmallow
• V míse vyšlejáme změklé máslo
a zkaramelizovanou omáčku.
Přidáme kousky marshmallow
a šleháme, dokud nám nevznikne
hladká hmota.

Zdobení:
Upečené mufﬁny pokapeme zbylou
omáčkou ze zkaramelizovaného
cideru, poté všechny potáhneme
krémem z marshmallow.

Sudoku
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.
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Křížovka

Proroctví indiánského kmene Cree:
Teprve až pokácíte poslední strom, až otrávíte poslední řeku,
až ulovíte poslední rybu... (tajenka).

Výherci soutěže Baby centrum Šikulka
Věra Dědková | Bohumil Jarušek | Marie Benešová
Správné řešení křížovky z čísla 01/2014: plavání s dětmi,
cvičení, solnojodovou jeskyni, restauraci
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