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Mezinárodní
den památek

Veselé Velikonoce,
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
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Editorial
Milí čtenáři,

Olga Píšová,
šéfredaktorka

jaro je tady v plné síle a před námi je jistě měsíc plný slunečných
a pohodových dní. Doufám, že vám je zpříjemní také čtení našeho
časopisu.
Příjemné počasí inspiruje mnohé z nás k prvním výletům a s tím souvisí
dvě z témat v aktuálním vydání Samsona. Zveme vás na Mezinárodní
den památek, který letos připadá na 12. duben. Otevřená bude například
budějovická radnice, kostel na Piaristickém náměstí i mnohé
budějovické dvorky. V dubnu také startuje sezona na hradech a zámcích.
Vyrazit můžete na Hlubokou, do Krumlova i trochu vzdálenějších Dačic
nebo na Landštejn. Čeká tam na vás mnoho novinek a zajímavostí.
Pro milovníky knih i všechny další příznivce zajímavých akcí je určen
festival Literatura žije!. Více se dočtete uvnitř časopisu.
Tématem tohoto čísla jsou Velikonoce. Něco o jejich historii i tipy,
kam během svátků vyrazit, najdete na str. 11.
Také přinášíme jako vždy zprávy ze sportu. Minulý měsíc byl bohatý
na sportovní události a ten následující nebude jiný. Daří se budějovickým
hokejistům z David servisu, volejbalistům i fotbalistům. Vyrazte na
sportoviště, držte palce a bavte se!
Krásné jaro!
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Zprávy z Českých Budějovic

Univerzitní kampus
dostane nový kabát
Jihočeská univerzita začala
s plánovanou úpravou centrální části
kampusu mezi univerzitní aulou,
budovami rektorátu a ﬁlozoﬁcké fakulty
a akademickou knihovnou. Hlavním
cílem úpravy kampusu je vytvořit
příjemné prostředí, které bude přinášet
radost a pozitivní naladění všem
návštěvníkům. Tento záměr přispěje ke
zatraktivnění kampusu univerzity
a současně vznikne inspirativní místo
pro konání kulturních a společenských
akcí. Studentům chyběla klidová zóna,
návrh proto počítá se změnou
travnatého prostranství v zalesněný
prostor, který bude návštěvníky vybízet
k odpočinku a načerpání energie.
Autorem návrhu je Ing. arch. Jaromír
Kročák z českobudějovického studia
ATELIÉR KROČÁK. „Od počátku jsem
měl představu volného relaxačního
prostředí v koncepci ponechaných
vegetačních ploch se střídmým

doplněním pěších tahů, relaxačních míst
a vhodné dominanty prostoru,“ uvádí
Kročák. Parkové úpravy pro ateliér
navrhovala Ing. Bohdana Škodová.
Návrh má podobu lesnatého parku
anglického typu, který protínají trasy
v různých směrech, které mají nejen
praktický účel spojit jednotlivé budovy
kampusu, ale také vzniklým rozčleněním
kampusu vytvořit jednotlivá klidová
zákoutí s lavičkami. Park je navržen tak,
aby jej v budoucnu téměř nenarušila ani
případná výstavba nové auly v areálu
kampusu. Cena úpravy kampusu je
vyčíslena na cca 3,5 milionu korun.
Mladí lidé z univerzity se zajímají také
o budoucí studentský klub, který má
vyrůst na louce za budovami kolejí.
„Klub by se nám tady určitě líbil. Teď je
tady kavárna v univerzitní knihovně, ale
ta má otevřeno jen do čtyř hodin. Líbilo
by se nám, kdyby tu bylo něco i večer,“
řekl student historie Adam Veselka.

Ulice Karla IV.

bude uzavřena
Z důvodu rekonstrukce plynovodu a následné obnovy
povrchu komunikace bude úplně uzavřena ulice Karla IV.,
a to ve dvou etapách. První práce budou probíhat do
11. dubna v úseku Kněžská – Dr. Stejskala, druhá pak
od 2. dubna do 25. dubna v úseku Kněžská – po
křižovatku Jirsíkova. Během uzavírky bude nejprve
vyměněno plynovodní potrubí, které je na hranici
životnosti, a poté bude následovat kompletní výměna
povrchů jednoho jízdního pruhu komunikace a přilehlých
chodníků, které budou nově z kamenné řezané dlažby.
„Na práce bude chodce i řidiče upozorňovat dopravní
značení. Přístup pro pěší k nemovitostem, provozovnám
i obchodům zůstane zachován. Příjezd i výjezd na
náměstí Přemysla Otakara II. bude umožněn ulicí
Biskupská. Obnova plynovodu a silnice je v režii
společnosti E.ON, nové povrchy chodníků město vyjdou
na 2 140 000 korun,“ říká náměstek primátora Kamil
Calta a zároveň nabádá chodce ke zvýšené opatrnosti.

Foto: archiv www.jcu.cz
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Nový studentský klub vyroste do konce
roku 2015 v prostoru mezi kolejemi
a zemědělskou fakultou. Vyžádá si
zhruba 13 milionů korun. „Naším cílem
je vytvořit centrum kampusu pro
volnočasové aktivity studentů a zároveň
zázemí pro studentské organizace,“
představil projekt rektor univerzity Libor
Grubhoffer.
inzerce
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Budějovická nemocnice

OSLAVILA STO LET
Stavba na rohu ulic B. Němcové
a L. B. Schneidera měla v době svého
otevření celkem 159 lůžek, z toho
21 v infekčním pavilonu. O komfortu se ale
mluvit nedalo. Jeden pokoj měl dokonce
13 lůžek. Budějovická nemocnice byla
hojně využívaná, pouhý rok po svém
otevření přijala přes 2 300 nemocných,
o pět let později už to bylo skoro 3 600.
„Dnes patří budějovická nemocnice se
svou kapacitou 1 452 lůžek mezi největší
zdravotnická zařízení v České republice,“
říká vedoucí informačního oddělení Marie
Šotolová. V roce 2013 zde hospitalizovali

52 792 pacientů, lékaři provedli 30 218
operačních výkonů a 652 324
ambulantních vyšetření a léčebných
výkonů.
Už při stavbě budovy se ukázalo, že pro
ni vybrali strategicky velmi vhodné
místo na Lineckém předměstí. Podle
dokumentů počítali s tím, že se bude
areál rozrůstat. To se děje dodnes
a s dalším rozrůstáním počítají i do
budoucna.
Historická budova s označením A je už
několik let prázdná a čeká na nové
využití. Přestože je jí sto let, nebyla první
nemocniční budovou v jihočeské
metropoli. Před její výstavbou leželi
pacienti mezi lety 1829 a 1914 ve
špitálu na Senovážném náměstí, právě
tento objekt jen pár měsíců po otevření
toho nového zbourali. Dnes na jeho
místě stojí hlavní pošta.

Státní zástupce
obžaloval českobudějovického

primátora Thomu
Žalobu na českobudějovického
primátora Juraje Thomu podal ke
Krajskému soudu v Českých
Budějovicích na začátku března krajský
státní zástupce Václav Průcha z Plzně.
Primátorovi krajské metropole tak nyní
hrozí až dvanáct let vězení za zvlášť
závažný zločin zneužití pravomoci
úřední osoby. Předseda soudního
senátu, který bude kauzu řešit, by měl
určit termín začátku řízení ve lhůtě do tří
měsíců. Kriminalisté Thomu obvinili
v souvislosti s podpisem
dodatku smlouvy se
společností BIT Servis
v roce 2010 na zakázku
ohledně výpočetní
techniky ve výši 37
milionů korun. Městu
měl způsobit škodu za
devět milionů. „Podstatou
obvinění je skutečnost,
že měl jako úřední
osoba neoprávněně

uzavřít dodatek ke smlouvě o dodávce
počítačového zařízení a vybavení se
společností specializující se na software
a hardware,“ konstatoval už dříve mluvčí
jihočeské policie Jiří Matzner.
Společnost tak podle něj zvýhodnil
přidělením této nadlimitní zakázky bez
řádného zadávacího řízení, a tím
překročil svoji pravomoc.
Podpis dodatku měl
být prý schválen
radou města.

Foto: archiv www.nemcb.cz

Kulaté a významné stoleté výročí v březnu
oslavila českobudějovická nemocnice.
Nový objekt na Lineckém předměstí, který
funguje dodnes, začala na jaře 1912
stavět českobudějovická ﬁrma Josefa
Hauptvogla. Historie špitálu a léčení ale
sahá až do 14. století.

inzerce

PODNIKOVÁ PRODEJNA

ZLATO • STŘÍBRO

ČESKÉ GRANÁTY

VÝKUP ZLATA A VLTAVÍNŮ

Největší světový výrobce
Českého granátového
šperku.

Záruka kvality a pravosti
doložena certifikátem.
České Budějovice, Dr. Stejskala 9

tel.: 386 358 068
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Vzdělávací program
upozorní, že toaleta není

ODPADKOVÝ KOŠ
„DOODPADU aneb Co do
kanalizace nepatří“. Pod
tímto názvem zahajuje
u příležitosti nadcházejícího
Světového dne vody
společnost ČEVAK, a. s.,
vzdělávací program pro žáky
středních a základních škol.
Každý rok zpracují čistírny odpadních
vod v našem regionu 54 milionů m3
odpadní vody. Bohužel v odpadní vodě,
a tedy i v kanalizaci velmi často končí
předměty a látky, které do ní nepatří.
Nejenže poškozují kanalizační potrubí
a další zařízení, ale také zvyšují náklady
na čištění odpadních vod. Typické je to
například pro tuky a oleje, které ve
zvýšeném množství přitékají na čistírny
o vánočních svátcích. „S ochranou
přírody a vody, která je její nezbytnou
součástí, musí začít každý sám u sebe.
Naším cílem je, aby projekt DOODPADU
přispěl alespoň pomyslnou kapkou
k tomu, že nám nebude tato
problematika lhostejná,“ řekl předseda
představenstva ČEVAK, a. s., Jiří
Heřman.Toaleta není odpadkový koš! I to
je jedno z klíčových témat, kterým se
dlouhodobější vzdělávací program
„DOODPADU“ zabývá. Tím, že něco
vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či
dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná.
Žáci prvního stupně základních škol

(2. až 5. třída) se na výukových hodinách
interaktivní formou dozvědí, co se stane
s odpadní vodou, než se vrátí opět do
přírody, a jak správně nakládat
s odpadky. Pracovními listy je provede
postavička kocoura Agiho, který je
zároveň symbolem celého projektu, tuto
postavičku si vybraly samy děti.
Pro studenty středních škol je
nachystána soutěž na téma „Co do
kanalizace nepatří aneb To fakt
nevyčistíš“, kterou zahajujeme v těchto
dnech. Jejich úkolem je seznámit
vybranou cílovou skupinu
s tím, co nepatří do
kanalizace.
„Ztvárnění
záleží jen na
jejich
kreativitě
a invenci.
Mohou
vytvářet
reklamní spoty,
plakáty, krátká
videa či cokoli
jiného. Autoři
nejúspěšnějších prací,
které vyhlásíme na jaře
příštího roku, získají
ﬁnanční příspěvek na
maturitní ples,“ řekl
vedoucí marketingu
a komunikace
Energie AG Bohemia
Ivan Kafka.

inzerce

Úředníky ROP Jihozápad

VÝKUP KOVŮ

obžalované ze zneužití dotací

tel.: 776 448 400

soud osvobodil
Městský soud v Praze osvobodil exšéfa
Úřadu regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad Jiřího Trnku a jeho
kolegu Martina Půlpytla. Podle spisu
zvýhodňovali některé projekty, obžaloba
je vinila, že způsobili škodu přes

300 milionů korun. Obžaloba se týkala
druhé a třetí výzvy Regionálního
operačního programu (ROP) Jihozápad,
vyhlášených v roce 2008, v nichž mělo
být rozděleno přes 3,2 a 3,1 miliardy
korun. Rozsudek není pravomocný.

Planá 34 u Českých Budějovic

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

Pozvánka

Chcete darovat knihu?
V Českých Budějovicích se koncem
dubna uskuteční festival živé literatury
s názvem Literatura žije!. Proč živé?
Protože město bude tři dny literaturou
doslova žít. Na ulicích, v parku, na jiných
neobvyklých místech čeká spousta
literárních překvapení i náhodné chodce.
Číst se samozřejmě bude i pod střechou,
v literární kavárně Měsíc ve dne i ve
studentském kostele Sv. Rodiny. Jeden
z organizátorů, Vojta Nárovec,
o nápadu na přípravu festivalu říká:
„Literatura, to přece nejsou jen
papírové knížky. Existuje komiks,
e-knihy, mluvené slovo a další hodně
zajímavé formy. Co ve městě fakt chybí,
je představit literaturu právě z téhle
atraktivnější stránky, nebrat se při tom
moc vážně a především se při tom
dobře společně pobavit a ukázat, že tu
,Literatura žije!‘.“ Lidé kolem festivalu
se opravdu baví, třeba další dobrý
nápad festivalu, sbírku knih, propagují
vlastním videem „Proč jsou lidi happy
v Českých Budějovicích“. Na YouTube ji
za pět dnů vidělo 34 000 lidí. Je to
i výborná propagace města. Sbírka knih
trvá až do začátku festivalu. Na náměstí
pak bude „Kniha pro každého“. Každý
si bude moct vzít zdarma jednu knížku,

podle svého výběru. Kdyby si někdo
nevěděl rady, první literární pomoc
budou poskytovat studentky
bohemistiky z Jihočeské univerzity.
Z knížek, které se nerozdají, vznikne
první budějovická pouliční knihovnička.
Pokud máte doma nějakou knížku,
kterou chcete darovat, ještě měsíc ji
můžete nosit do literární kavárny Měsíc
ve dne, tam je sběrné místo. Podpoříte

inzerce

dobrou akci a potěšíte někoho
neznámého. Na otázku, jaký bude
program, odpovídá další z organizátorek
Eliška Štěpánová: „Máme dobrý mix
zajímavých literárních osobností
z regionu i celé republiky. Úplný program
před festivalem najdete na festivalových
webovkách. Nevybírali jsme jen ze
známých spisovatelů, číst bude třeba
i bezdomovec, který píše svůj životopis.“
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Temelín je světovou špičkou

v radiační ochraně
Desetkrát lepších výsledků, než je
světový průměr, dosahuje Jaderná
elektrárna Temelín v radiační ochraně.
Vyplývá to z výsledků mezinárodního
Sdružení provozovatelů jaderných
elektráren (WANO) za rok 2013. Temelín
tak v této ostře sledované oblasti patří již
několik let k absolutní světové špičce.
K dobrému výsledku přispělo nastavení
vhodného chemického režimu, využití
kvalitních konstrukčních materiálů
v jaderné části elektrárny a také
zodpovědný přístup všech pracovníků
při dodržování bezpečnostních pravidel.
Pomohlo i získání zkušeností z Dukovan
a dalších elektráren po celém světě.
Kolektivní dávka představuje součet
osobních dávek všech pracovníků, kteří
vstupují do kontrolovaného pásma
elektrárny. Tím loni na Temelíně prošlo
téměř osmnáct set lidí, kteří dohromady
obdrželi dávku 0,16 Sv. Většinou se
jedná o opakované vstupy, kdy například
dozimetristé denně chodí do
kontrolovaného pásma na své
pracoviště. Nejčastěji se do
kontrolovaného pásma vstupuje během
odstávek, kdy se vedle výměny paliva
provádí kontrola zařízení v jaderné části

Foto: archiv JE Temelín
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elektrárny. Pro srovnání – „kolektivní“
dávce 0,16 Sv je vystaveno 23 pacientů
při CT vyšetření hrudníku. Například loni
českobudějovická nemocnice pomocí
CT vyšetřila 18,5 tisíce lidí.
Běžně je každý člověk nepřetržitě
vystaven radioaktivnímu ozáření. Podle

údajů Státního ústavu radiační ochrany
(SÚRO) se nejvíce na celkové osobní
dávce jedince podílí přírodní zdroje, a to
89 procenty. Zbylých 11 procent tvoří
umělé zdroje, zejména lékařské aplikace.
Z nich připadá 0,04 procenta na jaderné
elektrárny.

Vědci z celé Evropy bádají

ve vodňanském mlýně
Do Vodňan míří evropští vědci. Fakulta
rybářství a ochrany vod Jihočeské
univerzity tu za 350 milionů korun
vybudovala laboratoře a nyní otevřela
i nově zrekonstruovaný Brokův mlýn,
který bude sloužit jako mezinárodní
vzdělávací a informační centrum. Vědci
zde budou pořádat přednášky,
konference a zároveň i bydlet po dobu
svého výzkumu. „Kolegové z Francie,
Španělska, Irska, Maďarska, Norska,
Nizozemska, Velké Británie či Řecka už
nemusí stavět speciﬁcké laboratoře
a zázemí pro experimenty na jeseterech,
racích či kaprech ve svých zemích, ale
mohou využívat prostory ve
Vodňanech. Naopak naši vědci
mohou využívat prostory po celé
Evropě,“ řekl děkan fakulty Otomar
Linhart. Dodal, že taková výměna
vědců bude třikrát až čtyřikrát do roka.
„Jsme speciﬁčtí tím, jaké tady chováme

ryby. Tolik druhů jeseterů jako u nás
nikde jinde nemají. Máme nejmodernější
vybavení pro spermatologii a transfer
zárodečných buněk, unikátní jsou i naše
rybníčky a líhně,“ uvedl proděkan pro
zahraniční vztahy Vojtěch Kašpar.
S Fakultou rybářství je spokojený
také rektor Jihočeské
univerzity Libor
Grubhoffer. „Dokáže
vydělat peníze
na rybách,

technologiích nebo jiných službách.
Otevření vzdělávacího a informačního
centra je posledním kamenem do celé
mozaiky,“ komentoval rektor Grubhoffer.
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Záchranáři dostali

nové pagery
Lépe a rychleji dostupná by měla být
nyní Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje. Lékaři
a zdravotnický personál totiž dostali
nové pagery, které zasahujícím
posádkám v terénu poskytnou
okamžité a zásadní informace
z dispečinku záchranné služby.
Zkvalitnění a zrychlení komunikace by
se mělo projevit v dalším zvýšení
spolehlivosti práce záchranářů včetně
zkrácení dojezdových časů
k jednotlivým případům.
Projekt zavedení pagerů v hodnotě
přibližně 2,5 milionu korun by měl být
dokončen a uveden do plného provozu
v polovině letošního roku. Náklady na
jeho zřízení budou plně hrazeny
z prostředků energetické společnosti
ČEZ. „Jde o moderní systém, který
vedle dalších druhů spojení zajistí
rychlou a zcela spolehlivou komunikaci

mezi operačním střediskem
a posádkami našich vozů. Předávání
informací přes mobilní síť je často
zdlouhavé a mnohdy nespolehlivé, ne
všude je kvalitní signál, síť může být
také z různých důvodů přetížena
a podobně,“ uvedl ředitel Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje
Marek Slabý.
Záchranáři navíc i nadále budou
používat jako zálohu mobilní či digitální
sítě. „Musíme mít jistotu, že pokud
nějaký ze systémů selže, bude
nahrazen jiným a že posádka na podnět
zdravotnického operačního střediska
okamžitě vyjede. Proto jsme přistoupili
k zavedení moderního systému pagerů,
který pracuje na velice podobném
principu, ale je mnohem modernější,
spolehlivější a rychlejší, protože
odpadávají zdlouhavé hovory, které
zatěžují provoz operačního střediska,“
vysvětlil Slabý.
inzerce

Strážkovičtí

plánují obchvat
Přímo přes strážkovickou náves denně projedou
tisícovky aut, které míří směrem na Trhové Sviny.
Řešením situace je obchvat, který by auta vyvedl mimo
obec. Do konce tohoto měsíce chce vedení obce podat
žádost o územní rozhodnutí. Stavba by mohla začít za tři
roky. Plánované náklady na stavbu činí 85 milionů korun.
Obchvat povede východně od obce a na místě křížení se
současnou silnicí na Trocnov vznikne nová kruhová
křižovatka. V současnosti se náklady na stavbu odhadují
na částku 85 milionů korun včetně DPH. Investorem
akce bude Jihočeský kraj, obec se bude podílet jen
drobnými doprovodnými akcemi, například dovedením
veřejného osvětlení až k nové křižovatce.
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VELIKONOCE
– symbol křesťanství i svátek jara
Velikonoce jsou
nejvýznamnějším svátkem
křesťanů. Podle jejich pojetí
jsou spojené s ukřižováním
a zmrtvýchvstáním Ježíše
Krista.
Pro katolíky jsou Velikonoce také
vyvrcholením 40denního postního období.
Kořeny svátků pravděpodobně sahají až
k pohanským tradicím a oslavám jara.
Termín Velikonoc je pohyblivý, určuje se
podle prvního jarního úplňku. Velikonoce
připadají na první neděli po jarním úplňku
po rovnodennosti. Mohou tedy
proběhnout kdykoli mezi 22. březnem
a 25. dubnem. Letos Velikonoční pondělí
připadá na 21. dubna. Velikonoce se pojí
s řadou tradic, z nichž některé jsou již
dávno zapomenuté a jiné se uchovaly
dodnes. Podle zvyků muži pomocí
pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby
neuschly. Ty je mohou na oplátku polévat
vodou a obvykle hochy obdarovávají
zdobenými vajíčky.

Kam o Velikonocích vyrazit
v Budějovicích a okolí
Velikonoční hrkání v Českých
Budějovicích
Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým
neboli Pašijovým týdnem patří „odlet
zvonů do Říma“. Na Zelený čtvrtek
se naposledy rozezní zvony a varhany,
které umlknou až do velikonoční vigilie,
a jejich místo zaplní dřevěné hrkače,
řehtačky a klapačky. Tuto tradici
s hlubokými křesťanskými kořeny můžete
vidět a především slyšet také v Českých
Budějovicích. Trasa hrkání vede
z Piaristického náměstí ulicemi Panská,
Hradební, U Černé věže až

na náměstí Přemysla Otakara II. kolem
kašny a poté se vrací ulicemi Krajinská
a Hroznova zpět na Piaristické náměstí.
Přijďte tedy na Zelený čtvrtek 17. dubna
v 19 hodin, o den později je první průvod
hrkání v 7.45 hodin, od 8 do 12 hodin
bude probíhat tesání kříže na
Piaristickém náměstí, ve 12 hodin dojde
ke vztyčení kříže. Z náměstí pak vyrazí
druhý průvod hrkání a třetí pak v 18.30
hodin.

a 15 hodin. Pro skupiny (školy, školky)
budou možné prohlídky i 15. a 16. dubna
po předchozí domluvě.

Velikonoce v zoo
Vezměte své ratolesti a pobuďte na
velikonoční sobotu mezi zvířátky v Zoo
Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Připraveny jsou pro vás ukázky
tradičních zvyků, malování vajíček, křest
mláďat i soutěže pro děti. Akce se koná
v sobotu 30. března od 10 do 16 hodin.

Krumlovské velikonoční trhy
Od čtvrtka 17. dubna do pondělí
21. dubna ožije náměstí Svornosti
velikonočním trhem, kde trhovci
a řemeslníci nabídnou nejen své
výrobky, ale pohostí vás také lidovými
pochoutkami. K mání budou například
velikonoční pomlázky, malovaná
vajíčka, dřevěné výrobky nebo
kožešinoví beránci. Náměstí tradičně
provoní pečené brambory. Na dobrém
jídle si pochutnáte i v místních
restauracích.

Velikonoce na hradě Nové Hrady
Tradiční velikonoční prohlídky
2. prohlídkové trasy s výkladem
o velikonočních zvycích na Novohradsku,
ale i u Buquoyů vás čekají v Nových
Hradech. Prohlídky budou denně od
17. do 21. dubna vždy v 10, 11, 13, 14

Tradiční Velikonoční pouť
v Dobré Vodě u Českých
Budějovic
Největší pouť v jižních Čechách se již
nesmazatelně zapsala do podvědomí
mnoha lidí a svou hojnou návštěvností
dokazuje, že i po mnoha letech jí nic
neubírá na atraktivitě. V okolí kostela
Panny Marie Bolestné na
návštěvníky od 19. do 21.
dubna i tento rok čeká
spousta atrakcí
a v délce téměř
800 metrů stánky
velikonočního
jarmarku s bohatou
nabídkou výrobků
řemeslníků
a obchodníků, včetně
dobrého občerstvení.
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SK Dynamo

Mladí fotbalisté Dynama

se prosadili do reprezentace
Sportovní centrum mládeže
na Složišti stále přináší své
ovoce. Důkazem je mimo
jiné to, že v březnových
nominacích mládežnických
reprezentací figurují hned tři
fotbalisté. Mezi náhradníky
reprezentace kategorie U21
je mimo jiné také nejlepší
střelec A-týmu Dynama
Zdeněk Linhart.
Zdeněk Linhart se mezi náhradníky
reprezentace do jednadvaceti let
objevuje pravidelně již od léta loňského
roku. Nic na tom nemění ani fakt, že
současná reprezentace je složena
z hráčů ročníků 1992 a 1993, a Zdeněk
Linhart je přitom ještě o rok mladší.
„Určitě je pro mě velká motivace dostat
se do reprezentace do jednadvaceti let.
Mým osobním cílem je zahrát si alespoň
nějaké přípravné zápasy, ve kterých

bych se mohl ukázat,“ říká Zdeněk
Linhart, který si také uvědomuje, co
reprezentaci U21 čeká v příštím roce.
„V roce 2015 se v České republice hraje
ﬁnálový turnaj Eura a bylo by
samozřejmě skvělé, kdybych u toho
mohl být,“ dodává mladý budějovický
střelec. Ke dvěma zápasům
reprezentace U19 v Srbsku byl
nominovaný další člen A-týmu Dynama
Jiří Funda. Ten se v reprezentačních
výběrech objevuje pravidelně, přesto má
z každé nominace velkou radost.
„Samozřejmě se na zápasy se Srbskem
moc těším. Věřím, že si zahraji a určitě
to pro mě bude další velká zkušenost,“
říká Jiří Funda. Zajímavostí je také to, že
reprezentační výběr do devatenácti let
vede od zimy nově trenér Pavel Hoftych,
který Jiřího Fundu vedl na podzim
v Dynamu. „Pan Hoftych byl se mnou
před nominací v kontaktu. Ptal se mě,
jak se cítím a že by si mě rád vyzkoušel
v zápasech,“ pokračuje Jiří Funda. Také
reprezentaci U19 čekají důležité zápasy.
Letos v květnu bude hrát zápasy elitní

fáze kvaliﬁkace o mistrovství Evropy
a Jiří Funda by u toho rád byl.
„Reprezentace bude hrát zápasy s Itálií,
Bulharskem a Srbskem. Určitě bych se
chtěl do nominace dostat, byl by to pro
mě obrovský zážitek,“ dodává Funda.
V dalším reprezentačním výběru věkové
kategorie U18 jsou hned dva fotbalisté
Dynama. Velký výkonnostní vzestup
zaznamenal především sedmnáctiletý
Jan Hála, který je členem užšího kádru
A-týmu Dynama, a vše zatím spěje
k tomu, že by se dokonce mohl objevit
v základní sestavě při prvním jarním
zápase proti Varnsdorfu. Druhým
reprezentantem v kategorii U18 je také
obránce Filip Vaněk, který v sedmnácti
letech pravidelně hraje nejvyšší soutěž
staršího dorostu U19. Sportovní
centrum mládeže na Složišti tak
rozhodně přináší své ovoce.
V posledních letech nebylo výjimkou,
že v reprezentačních výběrech nebyl
žádný fotbalista. V současné chvíli se
ale zdá, že se situace opět obrací
k lepšímu.

foto: archiv SK Dynamo

inzerce

Aktualita

VZHŮRU NA

hrady a zámky
Většina jihočeských hradů
a zámků otevře své brány
poprvé již tuto sobotu, tedy
29. března. Návštěvníky
čeká během celé sezony
nejen velká spousta
kulturních akcí, ale také
novinky v expozicích,
seznámení s netradiční
stavební obnovou
či příjemné posezení
v nové zámecké kavárně.

„Otevírací doba v objektech se
v letošním roce nemění, stejně jako výše
vstupného, pouze s výjimkou státního
hradu Nové Hrady, kde se vstupné na
první prohlídkové trase zvýšilo
o 10 korun,“ podotýká ředitel územní
památkové správy Národního
památkového ústavu v Českých
Budějovicích Petr Pavelec. Novinkou
letošního roku je celorepublikový projekt
NPÚ nazvaný Neobjevené památky,
jehož cílem je představit soubor
33 jedinečných, přesto doposud
návštěvnicky nedoceněných památek,
které mohou nabídnout pestrou škálu
prozatím neobjevených krás
a zajímavostí. Z jihočeských památek
byly zařazeny státní zámek Dačice
a státní hrad Nové Hrady. Návštěvníci si
je mohou nejen prohlédnout, ale budou
mít příležitost zapojit se do zajímavých
soutěží, zábavně-vzdělávacích programů
či sběratelských edic.

Landštejn spravuje
nová kastelánka
Novou tváří mezi správci památkových
objektů je kastelánka státního hradu
Landštejn Eliška Niederová. „Práce na
středověkém hradě je pro mě splněním
velkého snu. Už od dětství jsem toužila
studovat historii. Při občasných
návštěvách Landštejna jsem vždycky
záviděla těm, kteří mohli na hradě
bydlet,“ říká o své vysněné práci
Jihočeška. „Mým cílem je zachovat na
hradě dosavadní atmosféru
středověkého centra, ale též posílit
spolupráci s okolními obcemi, zapojit do
dění na hradě místní základní i mateřské
školy,“ vysvětluje.

Jakobínka dostane nový kabát
Velkou pozornost si v letošním roce
zaslouží projekt restaurování středověké
věže Jakobínka na státním hradě
Rožmberk. Během jarních měsíců vznikne
stavba středověkého lešení, na jehož
vrcholu bude umístěna funkční replika
středověkého jeřábu. Během této doby
budou organizovány ukázky prací pro děti
ze základních škol, praktické dílny pro
učně tesařského a zednického řemesla
a specializované dílny pro pracovníky
památkové péče i širší veřejnost.
Výsledkem této netradiční a didaktickým
způsobem ozvláštněné obnovy bude
zpřístupnění věže veřejnosti. Novinkami
oplývá také Muzeum hrdelního
soudnictví. „V expozici přibylo několik
dalších mučicích nástrojů, z nichž
rozhodně nejzajímavější je replika
popravčího meče, který je součástí
prohlídkové trasy hradu,“ podotýká
kastelánka Andrea Čekanová. Všechny
exponáty, mezi nimiž nechybí sekyra,
palečnice nebo španělská bota, si mohou
návštěvníci osahat, případně vyzkoušet.

V Krumlově vznikne
zámecká galerie
Na státním hradě a zámku Český
Krumlov letos začnou s opravou

střešního pláště a interiérů prvního
patra objektu Mincovny, kde poté
vznikne zámecká galerie. Dále bude
zahájena rekonstrukce kompostárny,
budou pokračovat rekonstrukční práce
na zpřístupnění Horské zahrady a na
dokončení čeká oprava střešního pláště
sýpky. Ve druhé polovině roku by měla
být otevřena v prostorách zámecké
konírny na V. nádvoří expozice
dopravních prostředků.

Dačice chystají novinky
S několika novinkami a významným
výročím vstupuje do letošní sezony
zámek Dačice. „V letošním roce si
připomínáme výročí 100 let od úmrtí
jednoho z posledních majitelů zámku,
politika a cestovatele Friedricha Egberta
Dalberga,“ upřesňuje kastelán Jan
Mikeš. Nejen jemu však bude věnována
celosezonní výstava „Výlety bez
manželek aneb Friedrich Dalberg
a šlechtičtí cestovatelé na prahu
moderní doby“. Další lákavou novinkou
bude otevření zámecké kavárny, kde si
budou moci návštěvníci pochutnat
nejen na tradičních cukrovinkách
a dezertech, ale okusí i dobroty
připravované podle dalbergských
receptur.
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Kultura z Českých Budějovic

Ilustrace, kresby a graﬁka

Jiřího Müllera
Výstavu k 80. narozeninám jihočeského
graﬁka a akademického malíře Jiřího
Müllera pořádá českobudějovická
Galerie Hrozen. Ilustrace, kresby
a graﬁky mohou návštěvníci vidět
až do 8. dubna.
Akademický malíř, graﬁk a ilustrátor Jiří
Müller pochází z Kamenného Újezdu
u Českých Budějovic. Po studiích na
Vyšší škole uměleckého průmyslu
v Praze pokračoval v letech 1954–1960
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
u profesora Karla Svolinského, kde se
věnoval oboru knižní ilustrace a graﬁka.
Z jeho autorské dílny vyšla řada knih,
plakátů a katalogů, které graﬁcky upravil.
Od roku 1963 až do začátku 90. let
pracoval jako výtvarný redaktor

českobudějovického Jihočeského
nakladatelství. Jiří Muller je členem
Asociace jihočeských výtvarníků.
Uspořádal řadu samostatných výstav
a účastnil se desítek výstav společných
jak doma, tak v zahraničí (mj. Paříž,
Pasov, Dublin, Västeras). Jeho dílo je
zastoupeno mimo jiné v Alšově jihočeské
galerii v Hluboké nad Vltavou,
v Jihočeském muzeu i v zahraničních
sbírkách (např. v Belgii, Francii,
Německu, Švédsku a Švýcarsku). Také
majitel a kurátor Galerie Hrozen graﬁk
Václav Johanus oceňuje tvorbu
i osobnost Jiřího Müllera: „Za 35 let
práce v Jihočeském nakladatelství Jiří
Müller spolupracoval s řadou výtvarníků
– ilustrátorů z celé republiky, léta působil
také ve vedení Svazu jihočeských

Foto: archiv Jiřří Müller

v Galerii Hrozen

výtvarníků, připravoval nejrůznější
výstavy pro krajskou knihovnu
a podobně. Jeho vlastní umělecká
tvorba i tyto další aktivity jednoznačně
přesahují jihočeský region.“

JEN PLANÉ SNY

aneb PROMĚNY (pro)ŽENY
Výstava aranžovaných fotograﬁí. V sérii
PROMĚNY, prezentované formou
jednotlivých listů klasického nástěnného
kalendáře, je divákova pozornost
záměrně soustředěna na tvář jediné
modelky. Kromě jejích vlastních
mimických a hereckých kvalit tak nejlépe
vynikne především um a nápaditost
zúčastněné vizážistky a kadeřnice Lucie
Loudínové.
V cyklu LIGHT AND DREAMING se autor
věnuje u dnešních moderních žen tolik
oblíbenému Boudoir stylu, v jehož rámci
se opět záměrně stylizují a idealizují
samy aktérky v očích svých protějšků,
případně s nimi dokonce hrají nejrůznější
svádivé hry. Tentokrát už ovšem nejde
jen o samotnou krásnou tvář, ale i o ne
vždy ideálně tvarované tělo, což klade
nové výzvy a technické překážky nejen
před samotný model, ale i před
snaživého fotografa. Výsledek by se totiž
ideálu co možná nejvíc blížit měl. Do hry
se nyní také častěji zapojují okolní

prostředí, reálné i umělé osvětlení
a nejrůznější rekvizity. Ty ovšem hrají
největší roli ve třetí představené sérii,
nazvané ŽENĚNÍ, v níž můžete vidět celé
pasáže nebo jen jednotlivé vytržené
okamžiky z několika
pseudokomiksových, teatrálně
stylizovaných mikrodramat.

Jejich konkrétní děj není nijak
polopaticky vykládán a není ani tolik
důležitý. Díky až na dřeň zjednodušeným
kulisám a laciným rekvizitám však může
a měl by tak trochu připomínat šťastné
chvíle ideálního dětství.
Tolik k obsahu výstavy. Až v druhém
plánu si možná někdo všimne, že ve
skutečnosti se jen autor nenápadně
a podle svých sil snaží posouvat
prvoplánovou a sériově vyžadovanou
formu komerční portrétní ateliérové
fotograﬁe, se vší její nudnou
porcelánovou dokonalostí
a nenápaditým pozlátkem, směrem
k osobitějšímu a snad i výtvarnějšímu
pojetí. Má však samozřejmě i postranní
úmysly. Doufá, že co tím ztratí u tradičně
a stereotypně orientovaných zákazníků,
získá snad zpět od těch přemýšlivějších,
hledajících originalitu, živý výraz, ale
možná i trochu zábavy, vzrušení z tvorby,
či dokonce, za ideální konstelace,
náznak autorského rukopisu.

Text a foto: Jaroslav Klíma
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Do Budějovic míří

Popelka na ledě
Kouzelný muzikál na ledě Popelka byl
tvůrci připraven jako pohádkový příběh
z období baroka. Každého si určitě získá
nadčasová variabilní scéna nesoucí
veškeré prvky pohádkové fantazie.
Diváci se mohou těšit na překrásné

dobové kostýmy, fascinující světelnou
kompozici, ﬁlmovou projekci a kouzelné
efekty doplněné ﬁlmovou animací.
Hudbu složil Petr Malásek a texty písní
pocházejí z dílny Václava Kopty.
V hlavních rolích se představí Lucie Bílá
a na ledě Jelena Jovanovič a Kateřina
Beránková. Princi propůjčil svůj hlas
zpěvák Ondřej Ruml, kterého na ledě
zastoupí Konstantin Gavrin a David
Vincour.

Foto: archiv www.popelka.cz

Divácky nejprodávanější muzikál v České
republice a na Slovensku se vrátil
z úspěšného turné na Ukrajině a nyní
cestuje po městech v České republice.
V Budějovicích udělá zastávku
29. března v Budvar Aréně. Snad žádný
pohádkový příběh nenašel v celém světě
takovou oblibu jako pohádka O Popelce.
Inspirovala řadu významných umělců
k ﬁlmovému, divadelnímu, televiznímu,
muzikálovému či baletnímu zpracování,
nikdy však nebyla uvedena jako muzikál
na ledě. Tohoto úkolu se zdárně ujal
známý autor a režisér Jindřich Šimek.

Dále se můžete těšit na jména jako
Tomáš Savka, Jiří Korn, Josef Vojtek,
Dana Morávková, Leona Machálková,
Dalibor Gondík, Martin Dejdar a další…
Své umění předvede také 40členný
krasobruslařský tým, v čele se sólisty
předních evropských a světových
krasobruslařských show.

Slavná jména

Gabriela
Demeterová

v DK Metropol představí
Hned tři slavná jména nabízí dubnový
program DK Metropol. Budějovické
publikum potěší Anna K., Petr Kolář
a Nezmaři.

Jako první vystoupí v Divadelním sále
9. dubna od 19 hodin zpěvačka
Anna K. Její akustické turné nabídne
nové hudební aranže, na které dohlížel
spolupracovník Norah Jones a Erasure,
exkluzivního zahraničního hosta
či speciální scénu. Držitelka pěti
ocenění Anděl vyráží na sérii unplugged
vystoupení vůbec poprvé ve své kariéře.

Vstupenky zakoupíte za 360 a 390 Kč.
Příznivci Nezmarů by si v kalendáři měli
poznamenat data 16. a 17. dubna.
Oba slavnostní koncerty, které budou
spojeny s křtem jejich nového CD
„Stopy bláznů“, se odehrají na Malé
scéně. Dubnovou nabídku koncertů
rozšíří 24. 4. i zpěvák Petr Kolář.
Akustický koncert s kapelou doplněnou
o smyčcové kvarteto
několikanásobného stříbrného Slavíka
a oblíbeného umělce začne v 19.30.
Vstupenky na koncert v Divadelním sále
vyjdou na 390 a 445 Kč.

barokní

hudbu

Koncert houslové virtuosky a violistky,
jež se poprvé představí ve svém
vystoupení i českobudějovickému
publiku, mohou lidé navštívit
30. března v Divadelním sále
DK Metropol. V programu „Andělé
a démoni v barokních houslích“
uslyšíte vedle Gabriely Demeterové
i doprovázející hudebníky ve složení
P. Wagner (viola da gamba), J. Krejča
a P. Vacek (theorba a barokní kytara).
Zazní skladby a sonáty od skladatelů
H. I. F. Bibera, M. Maraise, A. Vivaldiho
a G. Martiniho. Vstupné činí 325 a 360
Kč. Koncert začíná v 19.30.
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Tip pro vás

MEZINÁRODNÍ

den památek
Stejně jako v předchozích
letech se také tento rok
České Budějovice připojí
k Mezinárodnímu dni
památek. Letos tento den
připadá na sobotu
12. dubna. Vyrazit můžete
již tradičně na
českobudějovickou radnici,
do kostela Obětování Panny
Marie a Dominikánského
kláštera na Piaristickém
náměstí nebo se vydat
s průvodcem po stopách
starých domů v uličkách
historického centra. Letos
budou navíc zpřístupněny
dvory a dvorky v krajském
městě. Malebná zákoutí,
která jsou našim očím
obvykle skrytá, jistě stojí
za návštěvu.

Hlavní program
Prohlídka českobudějovické
radnice s kostýmovaným
průvodcem
Prohlídky v 9.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30 hod.

Prohlídka kostela Obětování
Panny Marie a Dominikánského
kláštera
Ing. Jiří Míchal nám přiblíží podstatu
a význam rajského dvora, jeho využití
a současnou obnovu. Prohlídky v 9.00
a 11.00 hod.

Prohlídky městem „Křížem
krážem s památkářem“
 PhDr. Daniel Kovář – „Budějovická
pevnost na břehu Malše a Vltavy“
 Mgr. Helena Stejskalová
– „Po stopách starých domů
v uličkách historického centra“
 Mgr. Milan Šilhan – „O čem vypráví
umělecká výzdoba průčelí staveb
z přelomu 19. a 20. století“

 Ing. Jan Šinko – „Zaniklé hospody
ležící jižně od náměstí“
 Tomáš Hobizal – „Po proudu
českobudějovické vody, aneb
od kašny k pítku“
Všechny prohlídky v 10.00 a 14.00 hod.
Sraz u Samsonovy kašny.

Putování městem
pro rodiny s dětmi
Prohlídky v 10 a 14 hod. Sraz
u Samsonovy kašny.
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Dvory, dvorky a dvorečky s doprovodným programem
Dvorek u Polygonální bašty –
Piaristické náměstí – Ateliér Tvor

Dvorek Rábenštejnské věže
– Panská 14

muzea ve Volyni pana Karla Skalického
„Zednický mistr a všeuměl Jakub Bursa“.

14.00–17.00: Tvořivé dílničky pro kluky
i holčičky. Přijďte si vyrobit hezký
dáreček či suvenýr. Vstup volný.
V případě nepřízně počasí se program
přesouvá do Polygonální bašty.
14.00–17.00: Výstava Intarzie Marquetry
(malba dřevem) Nelly Larikové.

9.00–17.00: Zpřístupněn dvoreček
s možností prohlídky věže.
9.30–10.30: Vehicle club band –
hudební uskupení z Borovan.

Dvorek Komorní galerie u Schellů
– Panská 7

Dvorek U Beránka – Krajinská 35

Setkání s rodinou pana Feruse, ukázky
lidových řemesel (kovář, paličkování,
hrnčíř, dráteník, pekař, aj.).
Výstava věnovaná kněžně Eleonoře ze
Schwarzenberku.
10.30 a 13.30: Přednáška ředitele

11.00–12.00: Koncert folkové kapely
Lakomá Barka z Českého Krumlova,
která vznikla v roce 1997. Slyšet
můžete folkovou a historizující hudbu
s vlastní tvorbou, lidové písně a koledy
vždy v osobité úpravě. Nutná rezervace
vstupenek.
15.00–16.00: Pohádka téměř divadelní
společnosti Viktora Pirošuka – Jak
Václav princeznu vyléčil a zakletý les.
Nutná rezervace vstupenek.

Dvůr Národního památkového
ústavu – špeditérství U Ferusů
– Senovážné náměstí 6

11.00–12.30: Prohlídka galerie. Vehicle
club band – hudební uskupení
z Borovan, které hraje převážně
staropražské a lidové písničky.

Dvoreček u Železné panny –
Zátkovo nábřeží 15
9.00–17.00: Zpřístupněn dvoreček
s kavárnou a s možností prohlídky věže.
15.30–16.30: Dobový ﬂašinetář vám
zpříjemní posezení v kavárně.

Dvorek Alšovy Jihočeské galerie
– U Černé věže 22
9.00–17.00: Volný vstup do AJG. Na
dvorku výstava porovnávacích fotograﬁí
Milana Bindera „Když století městem
proletí“.

Volně přístupné
dvory a dvorečky
 Dvorek Turistického a mapového
centra jižní Čechy, Náměstí
Přemysla Otakara II. č. 21. Vstup na
dvorek přes prodejnu mapového
centra. Na dvorku na vás bude čekat
Josef Švejk a pamětní razítko.
 Dvorek kavárny Caffe la Storia,
Panská 26. Kavárna s nabídkou
italského espresa, cappuccina
a zákusků. Vstup na dvorek malými
dvířky v hradbách z Mlýnské ulice.
 Dvorek domu Kanovnická 11, vstup
z hradební ulice
 Dvorek domu Široká 37, gotický
srub – otevřen pouze 9.00–14.00
 Dvorek Penzionu Optima, Česká 16
 Dvorek domu na náměstí Přemysla
Otakara II. 26, vstup průchodem
u lékárny
 Biskupská zahrada
 Dvorek domu Česká 10
 Dvorek domu Česká 20
 Dvorek domu Česká 15 – otevřen
pouze 9.00–12.00
 Dvorek domu na náměstí Přemysla
Otakara II. 9
 Dvorek domů na náměstí Přemysla
Otakara II. 10 a 11
 Dvorek domu U Černé věže 18
 Rajský dvůr kapucínského kláštera,
Kněžská 8, Teologická fakulta
 Dvorek restaurace Modrý dveře –
Biskupská 1

Sport z Českých Budějovic

NA JIHU VZNIKLA

Jihočeská fotbalová akademie

Foto: archiv P. Požárek
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Vychovat nové nadějné
sportovce, kteří budou umět
trénovat a ke svému tělu
budou přistupovat
profesionálně. Takový cíl
si klade Jihočeská fotbalová
akademie.
Myšlenka vznikla díky dlouholetým
zkušenostem z trénování dětí, mládeže,
dospělých a profesionálních sportovců.
Zakladatel Petr Požárek se věnuje
individuálním, skupinovým a týmovým
tréninkům již od roku 2005. „Začal jsem už
při vysoké škole v Praze, kde jsem se
staral o správný pohyb ve Squashové
akademii Jana Koukala. Zároveň jsem
inzerce

sbíral zkušenosti ve fotbalovém klubu SK
Slavia Praha, kde jsem trénoval nejdříve
přípravkové kategorie a končil jsem
u starších žáků jako asistent. Poté jsem se
vrátil do Českých Budějovic do
mateřského Dynama, kde jsem začal
u mladších žáků (ročník 1997) a končil
u přípravek (ročník 2007). Přes letní
prázdniny jsem pomáhal organizovat
fotbalové kempy, jako je Steve kemp,
Kemp Michala Kadlece, zakládal jsem
Letní fotbalovou školu a kempy Jihočeské
fotbalové akademie. Po těchto
zkušenostech jsme se rozhodli, že
založíme klub, který se bude starat o děti
ve věku 4–11 let, a budeme je trénovat
zahraničním způsobem.“ Podle Požárka
děti potřebují mít nejdříve pohybový
základ, aby se mohly rozhodnout, co
vlastně chtějí dělat.
Ve věku 4–5 let se
proto děti věnují
všeobecné
pohybové průpravě
s prvky
z gymnastiky,
atletiky a plavání,
mezi
5–6 lety by měly
přijít první fotbalové
dovednosti, ale
stále s ohledem na
všestranný pohyb.
Pak začnou děti
hrát FAČR soutěže
pod Jč. KFS. Starší
kategorie si
vyzkouší týdenní
zahraniční stáže.

PRO
ZAHRANIČNÍHO
INVESTORA
HLEDÁME DOMY
A BYTY KE KOUPI

TEL: 

„Naše ﬁlozoﬁe je postavená na tom, že
vychováváme zdravé jedince, kteří
absolvují každý rok 4x vyšetření
fyzioterapeutem, jež budou sloužit jako
preventivní vyšetření, abychom
nehuntovali dětský organizmus. Protože
v dnešní uspěchané době se většina
klubů věnuje drolivému tréninku
a nezbývá jim čas na kompenzační
a regenerační procesy. A my chceme
působit jako ten nejvhodnější start pro
jejich sportovní kariéru,“ tvrdí Požárek.
Děti se budou seznamovat s holandskou
fotbalovou technikou, španělskou
spoluprací, německou precizností,
anglickou týmovou psychologií a českou
chytrostí. Děti chceme učit řád,
pravidelnost, disciplinovanost
a zodpovědnost, protože všechny tyto
prvky si přenesou i do dospělého života.
Trénujeme účelně, odborně, zdravě
a profesionálně. Náš trenérský tým je
složen z MUDr. Jana Pirnose, který má
proﬁ licenci na mládež, letos bude
dokončovat UEFA Pro (profesionální
licence), fyzioterapeut Mgr. Bc. Vojtěch
Svoboda je specialistou na pohyb jako
takový, protože sám prošel profesionálním
americkým fotbalem, kde byl kapitánem
národního mužstva, a ví, kolika a jakých
chyb se někteří trenéři dopouštějí na
dětském organizmu. Dále
to je Pavel Picka – trenér, který prošel
mládežnickými fotbalovými
reprezentacemi, a Pavel Požárek, jenž se
zabývá kondiční stránkou. Nábor malých
fotbalistů proběhne 15. a 16. 4. 2014
v areálu Jihočeské univerzity v 17.00. Více
informací na www.fotbalovaakademie.eu
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Jihostroj

přehrál
Benátky
Vítězně vkročili českobudějovičtí
volejbalisté do play-off, které minulý
týden rozehráli proti týmu z Benátek
nad Jizerou. Jihočeský klub vedený
trenérem Janem Svobodou skončil
po základní části na druhém místě,
Benátky pod taktovkou Jindřicha
Licka na sedmém.

Hokejisté David servisu

mají skvělou formu
Velmi úspěšné období má v těchto
týdnech českobudějovický hokej.
Po nadějném obratu ve výsledcích
prvoligového Motoru sportovním
fanouškům dělají radost i hráči David
Servisu, kteří si suverénně zajistili
vítězství v kvaliﬁkační skupině
o druholigovou baráž. Svou kvaliﬁkační
skupinu B opanovali svěřenci trenéra
Jiřího Fedura po třech výhrách a jedné
porážce. „Nádherné pocity, co vám
mám říct! Celkově hráli kluci vynikající

hokej jak po taktické, tak fyzické
stránce. Když už je trenér šťastný, tak
to je co říct,“ neskrýval nadšení trenér
David Servisu Jiří Fedur. Na
mimořádném zasedání Sportovně
technické komise Českého svazu
ledního hokeje se poté rozhodlo, že
David Servis bude hrát ještě předkolo
baráže o II. ligu ČR proti týmu HC BAK
Trutnov. Vítěz předkola postupuje do
druholigové baráže s družstvem HC
Milevsko 2010.

Volejbalistky Madety

obhájily stříbro
Poslední letošní zápasy volejbalové
1. ligy žen odehrála děvčata
českobudějovické Madety začátkem
března na domácí palubovce proti
pražskému Žižkovu. Na domácí půdě
ve Sportovní hale se tak svěřenkyně
trenéra Milana Šimonka mohly rozloučit
se svými věrnými diváky, kteří přišli
v hojném počtu. Oba zápasy Jihočešky
vyhrály, a to 3:2 a 3:1. Madeta tak se
44 body obhájila stříbrnou příčku, a to

s obrovským náskokem na třetí Nusle,
které získaly pouhých 28 bodů. Ligu
vyhrál pražský tým ze Střešovic.
„Rády bychom poděkovaly
Volejbalovému klubu České Budějovice
za výborné podmínky, které nám
poskytuje, trenérovi za trpělivost
a všem fanouškům za podporu,“
uvedla kapitánka Madety Jiřina
Karvánková.

V prvních dvou zápasech play-off se
více dařilo budějovickým hráčům. Na
domácí palubovce ve Sportovní hale
Jihočeši vyhráli obě utkání a vedou
čtvrtﬁnálovou sérii play-off 2:0 na
zápasy. „Jihostroj nás přejel. Nedařilo
se nám skoro v žádné činnosti.
Celkově jsme se trápili na příjmu,
a když už jsme přihráli, tak jsme
neskládali na jednoblok, což bohužel
v této soutěži a proti takovému
soupeři nejde. Jsme hodně zklamaní,
protože jsme očekávali, že budeme
hrát vyrovnaněji. Domácí byli v těchto
dvou zápasech výrazně lepší,“
komentoval neúspěch smečař
Benátek Vladimír Němeček.
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Krimi z Českých Budějovic

Konﬂikt

v centru

města
Pes vyhrabal granát
Starou munici objevil pes v sutinách
na dvoře domu v Skuherského ulici.
Jednalo se o dělostřelecký náboj do
bezzákluzového děla vzor 59 ráže
82 milimetrů. „Když muž uviděl, že
jeho pes vyhrabal ze sutin na dvoře
domu munici, zavolal na linku 158,“
upřesnila mluvčí Policie ČR Štěpánka

Uhlířová. Munici přijeli na základě
žádosti svých kolegů identiﬁkovat,
zajistit a odvézt k bezpečnému
uložení pyrotechniky policisté
z českobudějovické expozitury.
„Při události nebyl nikdo zraněn ani
nevznikla žádná škoda na majetku,“
potvrdila mluvčí.

Vysoká rychlost
zavinila smrt řidiče
Do autobusu zaparkovaného na točně
MHD v dobrovodské Lázeňské ulici
narazil osmadvacetiletý řidič Renaultu
Scénic.
Jelikož těžce zraněný muž zůstal ve
zničeném autě zaklíněn, hasiči jej museli
vyprostit. Do nemocnice ho sanitka
odvážela v kritickém stavu, boj o život
ale nakonec prohrál. Z policejního šetření
vyplynulo, že příčinou nehody byla
vysoká rychlost.

Hasiči vyráželi

do Krčínovy ulice
Pět zásahových vozidel včetně
výškové techniky vyrazilo
k nahlášenému požáru v Krčínově
ulici na budějovickém sídlišti Vltava.
Hasiči se ale kvůli bezpečnostnímu
systému nemohli dostat do bytu,
a tak museli použít nastavovací
žebřík a balkonové dveře. Uvnitř
našli spícího majitele a vyvařené

potraviny na zapnutém sporáku.
„Muže, jenž se nadýchal zplodin
hoření, odvezli zdravotníci do
nemocnice. Hrnec se spáleným
jídlem mezitím uhasili a zakouřený
byt odvětrali,“ uvedla mluvčí HZS
Jihočeského kraje Vendula Matějů
s tím, že při požáru škoda
nevznikla.

Bodnutím do břicha dvacetiletého
mladíka skončil konﬂikt, který se
odehrál 15. března o sobotní půlnoci
před restaurací Beseda. Pokusem
vraždy se nyní zabývají kriminalisté
z krajské metropole. O pomoc žádají
svědky, kteří mohli incident vidět.
Pachatel totiž stále uniká. Před
restaurací zasahovaly dvě posádky
záchranné služby. „Dvacetiletý mladík,
jenž utrpěl vážné poranění v oblasti
břicha, se záchranáři komunikoval. Po
ošetření byl ve stabilizovaném stavu
transportován na traumacentrum
českobudějovické nemocnice,“ řekla
mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje Petra Kafková.
„Kriminalisté žádají případné svědky,
kteří mohli v sobotu krátce před
půlnocí u Besedy vidět zmíněný
konﬂikt, a mají tak informace, které by
kriminalistům mohly průběh celé
události objasnit, aby kontaktovali
policii na lince 158,“ zmínila Štěpánka
Uhlířová, tisková mluvčí policistů.

Krimi z Českých Budějovic

Cizinky měly
falešné doklady
Českobudějovičtí policisté z oddělení
pátrání kontroly pobytu a eskort při
březnové kontrole vlakového spoje
z Lince do Prahy narazili na dvě ženy,
které po výzvě předložily průkazy
totožnosti občanů Polska. Policisté
ovšem pojali důvodné podezření, že
doklady nejsou pravé. „Hlídka přivolala
na místo hlídku z oddělení dokladů
a specializovaných činností. Tito
policisté provedli technické zkoumání
předložených dokladů a podezření svých
kolegů potvrdili. Jednalo se skutečně
o padělané doklady,“ popsala spolupráci
policistů mluvčí Štěpánka Uhlířová. Obě
podvodnice pak policisté zajistili
a eskortovali k provedení dalších úkonů.
Zjistili, že se jedná o ženy ve věku
čtyřicet jedna a čtyřicet tři let z jednoho
státu bývalého Sovětského svazu.
„Policisté zahájili správní řízení ve věci
ukončení pobytu na území našeho státu
a zároveň zahájili úkony trestního řízení
ve věci padělání a pozměnění veřejné

listiny. Poté byly obě cizinky předány
rakouským orgánům na bývalém
hraničním přechodu Dolní Dvořiště,
protože na území našeho státu
prokazatelně přicestovaly právě
z Rakouska. Policisté se případem nyní
intenzivně zabývají,“ dodala Uhlířová.

MATKA

PŘIPRAVILA

DÍTĚ
O PENÍZE

Kriminalisté řeší případ třiačtyřicetileté
krkavčí matky. Ta se v roce 2012
dopustila zpronevěry na svém
nezletilém potomkovi. „Dítě v říjnu roku
2012 v rámci řízení o náhradě škody
po zesnulém otci získalo větší ﬁnanční
hotovost. Tyto peníze byly poukázány
na bankovní účet a měly být použit po
dosažení plnoletosti. Matka však
peníze částečně vybrala a použila pro
svou potřebu. Nyní si podezřelá žena
převzala usnesení o zahájení trestního
stíhání ve věci zločinu zpronevěry, její
stíhání je prováděno nevazebně,“
uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.
inzerce

Počet požárů

STOUPÁ
Téměř na dvojnásobek stoupl počet požárů.
Podle hasičů je na vině suché počasí a jarní
úklid zahrádek. Jihočeští hasiči například
v jednom dni řešili 12 požárů, z toho 9 se
týkalo trav a porostů. „Zasahovali jsme
například u obce Chlum, v Blatné,
v prostoru vojenské střelnice Dražice,
u obce Svatá Máří či v Jindřichově
Hradci,“ potvrdila Vendula Matějů,
tisková mluvčí jihočeských hasičů.
Požáry zasáhly plochu v řádech
několika tisíc metrů čtverečních.
„Vzhledem k přetrvávajícímu suchu
apelují hasiči hlavně na to, aby si lidé
dávali pozor při jarním úklidu zahrady. Ten
bývá velmi často spojen s vypalováním
trávy a spalováním odpadu.
Každoročně tyto požáry způsobují
škody za miliony korun, desítky
osob jsou zraněny a dochází
i ke ztrátám na životech.
Za posledních 13 let si tyto
požáry vyžádaly 24 mrtvých,“
varuje tisková mluvčí HZS
ČR Nicole Zaoralová.

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
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Recepty

Zázvorový punč
Ingredience
3 lžičky sypaného černého čaje | 3 cm kořene zázvoru
200 ml rumu | 200 ml červeného vína | 4 lžičky medu
1 pomeranč

Postup
Černý čaj zalijeme 600 ml vroucí vody a 3 minuty necháme
louhovat. Kořen zázvoru oloupeme, nastrouháme najemno
a vymačkáme šťávu. Vylouhovaný čaj přecedíme. Přidáme
rum, víno, zázvorovou a pomerančovou šťávu, med
a směs zahřejeme.

velikonoční

recepty

Kopřivová polévka
Ingredience
1 cibule | 3 mrkve | 1 petržel | 1/4 celeru | kopřivy | olivový olej | hladká mouka
3 stroužky česneku | majoránka | 1 vejce uvařené natvrdo

Postup
Zeleninu a cibuli nakrájíme na nudličky
a dáme do vroucí vody. Asi čtyři hrsti
mladých kopřiv umyjeme a na sítku
spaříme vroucí vodou. Potom je
přidáme do polévky, osolíme a vše
spolu uvaříme. Měkkou zeleninu
a kopřivy propasírujeme přes síto.
Z olivového oleje a mouky uděláme
jíšku a přidáme ji do zeleninového
vývaru společně se zeleninou.
Do hotové polévky přidáme česnek
a majoránku. Ozdobíme vajíčkem
uvařeným natvrdo.

Kuře s velikonoční
kopřivovou nádivkou
Ingredience
1 kuře | 1 lžíce másla | sůl

Na nádivku
300 g uzeného vepřového masa
100 g anglické slaniny | 4 vejce
1 miska nasekaných mladých kopřiv
trocha nasekané petrželky | muškátový
oříšek | mletý černý pepř | 1 hrnek
mléka | sůl | 4 rohlíky | 4 vejce uvařená
natvrdo

Postup
Kopřivy očistíme a natrháme. Rohlíky
nakrájíme na kostičky a necháme
v misce nasáknout mlékem. Uzené
maso nakrájíme na kostičky, slaninu na
plátky a uvařená vejce také na plátky.
Do misky s rohlíky přidáme maso,
kopřivy, petrželku a podle chuti osolíme,
opepříme a přidáme trochu
muškátového oříšku. Směs zalijeme
4 rozšlehanými vejci a promícháme.
Troubu předehřejeme na 200 °C. Kuře
omyjeme, osušíme a osolíme, vnitřní

dutinu kuřete i prostor pod kůží na
prsou naplníme částí nádivky. Dolní
otvor zašijeme, nohy kuřete svážeme
k sobě a kuře pak položíme do pekáče
s máslem a dáme péct. Druhý pekáč
vyložíme pečicím papírem, pokryjeme
tenkými plátky anglické slaniny, na to
dáme asi polovinou zbylé nádivky,
poklademe ji kolečky uvařených vajec
a nakonec zakryjeme zbylou nádivkou.
V průběhu pečení kuře podléváme
vypečenou šťávou.

Karamelový
beránek
Ingredience
240 g hrubé mouky
150 g moučkového cukru
6 vajec
50 g ořechů
1/2 prášku do pečiva

Na karamel
100 g krystalového cukru
1 dcl vody

Postup
Krystalový cukr rozehřejeme
na karamel, nalijeme horkou vodu
a za stálého míchání rozvaříme.
Žloutky s cukrem a rozvařeným
karamelem ušleháme dohusta.
Mouku smícháme s práškem do
pečiva a ořechy. Z bílků ušleháme
tuhý sníh, který střídavě s moukou
přidáváme ke karamelové směsi.
Nalijeme do vymazané a vysypané
formy a pečeme při 180 ºC cca
40 minut. Vychladlého beránka
opatrně vyklopíme. Potom jej
pocukrujeme, oči ozdobíme
rozinkami a na krk mu přivážeme
mašličku.
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Křížovka

Agatha Christie
Fakt, že budík... (dokončení v tajence).

Správné řešení křížovky z čísla 02/2014: přijdete na to,
že peníze se nedají jíst
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