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Milí čtenáři,

do rukou se vám dostává nové číslo Budějovického Samsona. V dubnovém

vydání vás jako obvykle čekají informace z naší metropole i blízkého okolí, zprávy

ze sportu i kultury. V tomto čísle najdete také tipy na několik zajímavých akcí.

Konec dubna je již tradičně spojený s tzv. čarodějnicemi a oslavami.  V květnu

pak jako každý rok budou město na pár dní okupovat studenti a jejich slavnosti 

– Budějovický majáles. Ten se letos opět vrací na Sokolský ostrov, který lépe

vyhovuje rozmarům počasí. V kampusu Jihočeské univerzity se zase sejdou

milovníci elektronické hudby na prvním ročníku festivalu, který se právě tomuto

hudebnímu žánru věnuje. Jako každý měsíc, tak i tento se konají zajímavé

výstavy v Galerii Nahoře a se svou trochou do mlýna přispěchala i Galerie

Hrozen. Doufám, že se mnou budete souhlasit, ale kultuře se v našem městě

docela daří. Vedení na radnici se nám sice již dva roky snaží vytvořit „koncepci

kultury “ a „strategický plán“, myslím si ale, že je to vše spíše o schopných

a aktivních lidech. A ti tady naštěstí nechybí. Chtěla bych jim touto cestou

poděkovat a vzkázat – jen tak dál!

Ráda bych vám, milí čtenáři, na závěr jako obvykle popřála hezké jarní dny, 

ale rozmary počasí mi v tom brání. Je totiž možné, že tento dubnový editorial

budete číst pod deštníkem, nebo se slunečními brýlemi…? Sama nevím. 

Na předpovědi počasí se dnes opravdu spoléhat nedá, musíme se řídit

jednoduchou radou jednoho známého meteorologa, který na otázku 

„Jaké bude počasí?“ odpovídá „Podívej se z okna…“.

Editorial

Olga Píšová,

šéfredaktorka
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JIHOČESKÁ POLICIE
rozjela bezpečnostní kampaň

Od počátku roku se na jihočeských
silnicích stalo již více než tisíc
dopravních nehod, při kterých zemřelo
už 20 lidí. Ve srovnání s uplynulým
rokem, kdy ve stejném období policisté
na jihu Čech evidovali celkem sedm
mrtvých, se jedná o trojnásobný nárůst.
Policisté proto v dubnu rozjeli informační
a preventivní kampaň s názvem Zastav
jízdu smrti. „Cílem této kampaně je
zvýšit informovanost veřejnosti právě
o této problematice. Čtenáři, diváci

a posluchači tak budou formou článků,
rozhovorů či zajímavých reportáží
pravidelně informováni například
o dopravních nehodách, které se
v předchozích dnech staly, zjistí, jaké
jsou nejčastější příčiny dopravních
nehod a jejich následky, jaká pravidla
bezpečnosti v dopravě platí pro seniory,
jaká pro děti a mnoho dalších témat,“
uvedla mluvčí jihočeské policie Štěpánka
Uhlířová. Během Velikonoc policisté
připravili dvě celorepublikové dopravně

bezpečnostní akce. Zaměřili se na
nejvyšší povolenou rychlost v obcích
i mimo ně, běžela také akce věnovaná
přímo velikonočním svátkům
v návaznosti na nepříznivý vývoj
dopravní nehodovosti v tomto období
v minulých letech. „Upozorňujeme
všechny řidiče, aby jezdili opatrně, byli
předvídaví, obezřetní a především aby
dodržovali pravidla silničního provozu,“
řekla ještě na úvod kampaně Štěpánka
Uhlířová.

Dva roky se budějovičtí radní

s pomocí externí firmy snažili 

vytvořit celkový plán strategie 

rozvoje kultury. Vypracování tohoto

dokumentu, které nakonec skončilo

fiaskem, zadal magistrát před dvěma

lety ostravské firmě Proces –

Centrum pro rozvoj obcí a regionů.

Za první, analytickou část strategie

rozvoje kultury už vedení města

zaplatilo 150 tisíc korun. Výhrady

však měli představitelé města i k ní.

Druhá část dokumentu, kterou 

už město od specializované firmy

přijmout nechce, má stát také 

150 tisíc korun. Projekt odstartoval

dotazník v roce 2012. 

Podle představitelů města firma 

svůj úkol nezvládla. Náměstkyně

primátora Ivana Popelová firmě

vytkla třeba to, že připomínky města

do dokumentu pouze překlopila bez

nějaké další analýzy. Naopak Andrea

Hrušková, ředitelka firmy Proces –

Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

vidí největší problém na straně

magistrátu. „Ve městě by měl být

někdo, kdo rozumí strategickému

plánování. Ten by měl s externí firmou

při tvorbě dokumentu dobře

komunikovat,“ říká. Společnost

Proces už dokonce obeslala

i všechny českobudějovické

zastupitele, které upozorňuje, 

že „každým dalším rozhodnutím

náměstkyně se studie stávala

nekonkrétnější díky její neschopnosti

odborně komunikovat s experty naší

společnosti za vaše město.“ Jenže

podle vyjádření lidí, kteří při přípravě

strategie spolupracovali,

neschopnost ukazovali naopak

zaměstnanci Procesu. „Nemyslím, 

že bychom dokázali dál cokoli udělat.

A město České Budějovice musí

zhodnotit, proč se tvorba strategie

nezdařila,“ řekla Andrea Hrušková.

Rada města nyní schválila ukončení

spolupráce s firmou Proces

a magistrát se už nechystá přistoupit

v tomto volebním období k dalšímu

strategickému plánování.

MĚSTU SE NEDAŘÍ
vytvořit strategii rozvoje kultury
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Studentská sekce
Buddy VŠTE
je třetí v Evropě
Studentská sekce ESN Buddy VŠTE je
třetí nejlepší začínající sekcí v Evropě.
Výjimečné ocenění získala v Miláně
v rámci valné hromady Erasmus Student
Network (ESN). Tedy evropské neziskové
organizace, která má ve 
32 zemích přes 440 lokálních sekcí. 
Ty poskytují vysokoškolákům zázemí při
studijních výměnných pobytech. 
Pro členy spolku z řad studentů Vysoké
školy technické a ekonomické (VŠTE)
v Českých Budějovicích jde o skvělý
výsledek. Jejich práci při dnešním
setkání ocenil také rektor Marek
Vochozka. „Prosadit se na takové úrovni
je známkou kvality. Proto jsem na naše
studenty pyšný. Díky nim se VŠTE
zařadila do prestižní skupiny škol,
v nichž mají zahraniční studenti

zajištěnou pomoc při integraci do
místního prostředí. A bezesporu to je
i výtečná vizitka pro město a kraj, v němž
tito cizinci studují a žijí,“ uvedl rektor.
O ocenění ESN STAR Awards se 
v 11 kategoriích zaměřených na různé
činnosti ucházelo 150 studentských
sekcí řady zemí. „My jsme získali
ocenění v rámci kategorie nováčků, 
tedy začínajících sekcí,“ upřesňuje
student Martin Zeman, prezident ESN
Buddy VŠTE. Hodnocení prováděly
výbory ESN International, které v tomto
případě zaujala práce českobudějovických
vysokoškoláků za uplynulý rok. Tedy
činnost, akce a výlety organizované pro
zahraniční studenty. Na VŠTE studentský
spolek Buddy existuje oficiálně od ledna
2012 a od dubna 2013 je součástí ESN.

Zapojeno je do něj na třicet studentů,
kteří se starají o cizince přijíždějící
v rámci výměnných pobytů studovat 
na VŠTE. Dobrovolnická práce začíná 
už třeba zasláním pokynů o cestě 
a po příjezdu pokračuje pomocí
s ubytováním, vyřízením dokumentů
nebo při jednání na úřadech. A také 
při studiu nebo vyplňování volného
času. „Pro zahraniční studenty jsme
zárukou kvality a dodržování standardů
uznávaných na evropské úrovni,“ uvedl
Martin Zeman.

Dvě stovky dětí
se nedostaly do mateřinek
Téměř dvě stě budějovických dětí nemá v září kam
nastoupit do mateřské školy. Po zápisu, který proběhl 
na začátku dubna, jich sice zůstalo neumístěných ještě
o několik desítek víc, část z nich ale má jít do školky 
až v závěru dalšího školního roku. Oproti loňsku razantně
stoupl počet odkladů školní docházky. Vůbec poprvé
město v letošním roce spustilo elektronickou formu
přihlášení k zápisu. Podle náměstka primátora Petra
Podholy drtivá většina rodičů tuto možnost přivítala,
během března na speciálně zřízeném webovém portálu
evidovali přes 1 400 žádostí. „Během zápisu fakticky
požádalo o přijetí do mateřské školy 1 327 dětí, z toho 
1 152 s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích.
Největší zájem jsme zaznamenali o Mateřskou školu
Vrchlického, o kterou žádalo 230 rodičů. Rekordní byla
přihláška s jedenácti zaškrtnutými mateřskými školami,“
řekl Podhola. Jelikož pro příští školní rok 2014/2015 nabízí
krajské město pouze 860 volných míst, 292 dětí  s trvalým
bydlištěm v Budějovicích se umístit nepodařilo. „Tady je ale
velmi nutné poznamenat, že z tohoto počtu by asi stovka
dětí nastupovala do mateřské školy až v květnu nebo
červnu příštího roku,“ uvedl náměstek primátora. Podle
předběžných informací tak zatím byly přijaty všechny
pětileté děti a většina čtyřletých i tříletých dětí, které dovrší
tři roky do 1. září 2014. Fakticky neumístěných dětí tak je
kolem 190. Letošní zápis ovlivnil také vyšší počet odkladů
školní docházky. V minulém roce jich bylo kolem 190,
tentokrát do školy nenastoupí 240 dětí. Automaticky tak
snižují volnou kapacitu v mateřských školách.
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Jihočeské firmy 
si předávají zkušenosti, jak získat
kvalifikované zaměstnance

O tématu nedostatku technicky
kvalifikovaných zaměstnanců se již
hovoří řadu let, a že se tento
nedostatek stále prohlubuje, potvrzují
firmy téměř denně.

Na začátku dubna jsme měli příležitost
zjistit, jak se s tímto nedostatkem
vyrovnávají a jak proti němu bojují
jihočeští zaměstnavatelé, konkrétně
společnost Rohde & Schwarz závod
Vimperk, s. r. o., vítěz ceny Best
Business Award 2013. „Zástupci
společnosti Rohde & Schwarz
uspořádali jako příklad dobré praxe pro
jihočeské zástupce firem seminář na
téma „Personální marketing ve složitých
podmínkách“. Pootevřeli nám dveře 
do systému spolupráce se školami na
všech úrovních, do systému vzdělávání
ve firmě i péče o zaměstnance,“ uvedla
Alice Gregová, vedoucí oddělení
zahraničních vztahů a podpory exportu
Jihočeské hospodářské komory. 

Ve vimperském závodě s více než šesti
sty zaměstnanci vládne rodinná
atmosféra. Zaměstnanci nejen že jsou
motivováni k vlastnímu vzdělávání se,
ale i k mimopodnikovým aktivitám.
Scházejí se pravidelně, ať je to
volejbalový tým, hokejový tým, nebo
například turistický klub. Firma si váží
i toho, že zaměstnanci dojíždějí za svou
prací, a kompenzuje jim náklady na
dopravu do zaměstnání. 

Nové zaměstnance si firma hledá
především z řad studentů. „Pro
studenty elektrotechnických oborů
máme připravený stipendijní program,
jedná se o finanční příspěvek až ve výši
osmi tisíc korun měsíčně. Pro ostatní
studijní směry máme připraveny další
možnosti,“ sdělila personální ředitelka
firmy Rohde & Schwarz Lenka Vávrová.

Že společnost Rohde & Schwar jde
dobrým směrem, a to nejen v personální
politice, ukazuje i získané ocenění Best
Business Award, třetí cena v kategorii
firem s více než 100 zaměstnanci.
„Firma, která se přihlásí do této
soutěže, absolvuje audit společnosti,
který je podkladem pro hodnocení
poroty s řadou kritérií, například
hospodářské výsledky, péče
o zaměstnance, komunikace,
schopnost inovací i vize do budoucna,“
řekla Alice Gregová a doplnila, že
k patnáctiletému výročí ceny Best
Business Award připravují její
zakladatelé knihu receptů úspěšných
firem, která bude určitě inspirací pro
řadu podniků. 

Do soutěže Best Business Award se
budou moci jihočeské firmy zapojit
i letos. Naskytuje se jim tak příležitost
nejen vyhodnotit své podnikání
a ucházet se o ocenění, ale především
získat nové podněty, zkušenosti
a kontakty. 

PODNIKOVÁ PRODEJNA

Největší světový výrobce
Českého granátového 

šperku.

Záruka kvality a pravosti
doložena certifikátem.

ZLATO • STŘÍBRO
ČESKÉ GRANÁTY
VÝKUP ZLATA A VLTAVÍNŮ

České Budějovice, Dr. Stejskala 9

tel.: 386 358 068

inzerce
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Jihočeská vědecká knihovna v Českých
Budějovicích přichází se zcela novou
službou. Ve spolupráci s portálem
eReading.cz připravila pro své čtenáře
nový projekt, a sice půjčování e-knih.
Poprvé si tak čtenáři mohou vypůjčit 
e-knihy ze současné produkce českých
nakladatelů on-line. Knihovna se snaží
držet „e-krok“ s dobou a reagovat na
přání svých čtenářů, kteří mají zájem
o nové knihy a rádi by si v elektronické
podobě přečetli tvorbu současných
autorů. Čtenáři nyní získají jednoduchý
přístup k e-knihám přímo z katalogu
Jihočeské vědecké knihovny.
„Propojením s katalogem
eReadingu.cz budou mít na výběr stovky
titulů k zapůjčení, přičemž každý týden
přibývají desítky dalších,“ říká
spoluzakladatel portálu

eReading.cz Martin Lipert. Pro
registrované čtenáře Jihočeské vědecké
knihovny bude služba půjčování e-knih
zdarma. Najednou si bude možné půjčit
dva tituly. Vypůjčené e-knihy budou
k dispozici na tři týdny. Po uplynutí této
doby se zapůjčená e-kniha automaticky
znepřístupní. Díky mobilním aplikacím
eReading.cz budou výpůjčky fungovat 
na zařízeních s operačním systémem
Android a iOS a dále na čtečkách
eReading.cz START 2/3. Pro zájemce
bude k zapůjčení čtečka e-knih přímo
v knihovně. „Službu jistě ocení příznivci
moderních technologií. Využijí ji určitě
i čtenáři, kteří by museli čekat na rezervaci
tištěné knihy. Není důvod vyčkávat, nyní 
je zde možnost zapůjčit si e-knihu
v elektronické podobě,“ říká Ivo Kareš,
ředitel Jihočeské vědecké knihovny.

Knihovna spouští
NOVÝ PROJEKT
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Univerzitu pro příšerky, osudové snímky
režiséra Tria z Belleville, nezávislou
čínskou animaci, nové večerníčky ČT
i finské loutky nabídne od 6. do 11.
května Anifilm v Třeboni. Mezinárodní
festival animovaných filmů po loňském
spojení s AniFestem přinese jednu
soutěž navíc: kromě celovečerních
a krátkých filmů budou poroty vybírat
i nejlepší studentský film. Další novinkou
je venkovní animace, návštěvníci se
mohou těšit na animaci na štítu hotelu
Bílý koníček, celonoční projekce bude
v uličce Petra Voka. V soutěži
celovečerních filmů se utká deset
snímků, pět pro dospělé a pět pro děti.
Jde například o snímek Cheatin' od Billa
Plymptona, film Zvedá se vítr, který
natočil držitel Oscara Hayao Miyazaki,
groteskní muzikál Líza Citrónová
a Marocký Pomeranč: zrychlená
lovestory. Své zástupce má i domácí
produkce – diváci uvidí Husity Pavla
Koutského a Čtyřlístek Michala Žabky.
Češi mají zastoupení i v soutěži krátkých
a studentských filmů. Promítat se bude
japonsko-český, lehce hororový projekt
Jiřího Barty Sněžná žena, v premiéře
pak Chrrrrrrrrrrrrrrr Jaromíra Plachého.
Každoročně věnuje Anifilm hodně
prostoru dětem. Letos připravil nové
večerníčky České televize jako Tarbíci,
Štaflík a Špagetka, Bílá paní na hlídání,
Chaloupka na vršku či O skřítku
Racochejlovi. Večerníček Nejmenší slon
na světě přiveze Libor Pixa, nové klipy
ze série Děti kreslí písničky Maria
Procházková. „Měli jsme domluvené
i filmy nominované letos na Oscara, ale
nedávno nám přišla zpráva, že práva pro
Evropu nejsou �a nebudou,“ řekl ředitel
festivalu Tomáš Rychecký. Do programu
patří také dílny animace, které budou
letos v sále Roháč, přednášky, koncerty
a výstavy. Jedna z nich, věnovaná
stému výročí finské animace, ukáže
originální historické loutky z filmů
režisérky Mony Leo, ale také současné
finské tituly. Změnu Anifilm hlásí ohledně
místa, kde promítne vítězné snímky. Do
loňska je diváci sledovali z hráze rybníka
Svět, letos se Best of stěhuje na
náměstí a do kina.  Jednodenní
akreditace na festival stojí 150 korun,
studenti, důchodci a držitelé karty ZTP
zaplatí 120 korun. Zdarma jsou filmy
a divadla pro děti, půlnoční promítání
v kině Světozor, akce ve stanu na
zámeckém nádvoří, večerní projekce na
Masarykově náměstí, výstavy a dílny
animace.

ANIFILM NABÍDNE
i projekce zdarma

Fo
to

: a
rc

hi
v 

w
w

w
.a

ni
fil

m
.c

z



9

MODERNIZACE
městské letní plovárny
v Týně nad Vltavou
Město Týn nad Vltavou zahájilo na
začátku dubna 2014 dlouho očekávanou
investiční akci: modernizaci městské letní
plovárny. Prostor původního městského
koupaliště bude rekonstruován, bude
instalováno nové bazénové těleso
a přibudou i moderní vodní atrakce.
Vltavotýnský bazén byl mimo provoz 
od povodní v roce 2002. Město hledalo
vhodné finanční zdroje na rekonstrukci,
dlouho nedořešenou otázkou byla také
podoba nové plovárny. Současnému
vedení města se podařilo dospět ke
shodě a podpořit přípravu projektu.
Důležitým předpokladem investic v areálu
koupaliště bylo získání pozemků plovárny
do vlastnictví města převodem od Úřadu
zastupování státu ve věcech
majetkových. Město v roce 2012 využilo
příležitost získat finanční prostředky
z ROP JZ na podporu turistického ruchu.
Na základě projektové studie město

získalo dotační příslib v objemu 
30 milionů Kč. Rekonstrukcí vznikne
moderní letní koupaliště o rozměrech
bazénové vany 770 m² s dnes již
standardními atrakcemi (skluzavky,
tobogan, vířivky) a dohřívanou vodou.
Celková cena stavby vzešla z výběrového
řízení, je ve výši 54,9 milionu Kč bez DPH.
Město v souvislosti s touto stavební akcí
chystá doprovodné stavební a dopravně
stavební úpravy, které by měly zajistit
dostatek parkovacích kapacit i rozšíření
plochy pro rekreaci za vlastním
koupalištěm. Provoz letní plovárny bude
zahájen v roce 2015. „Věřím, že zkušený
zhotovitel provede stavbu v termínu, bez
zásadních komplikací, a že kvalitně
proběhnou i doprovodné stavební či
dopravně stavební akce tak, aby
koupaliště těšilo nás i návštěvníky již
v příštím roce,“ říká Mgr. Milan Šnorek,
starosta města Týn nad Vltavou.

Temelínští hasiči jsou připraveni 

POMOCI I V OKOLÍ
Nová technika, kterou za šestnáct
milionů korun pořídila společnost ČEZ
pro temelínské hasiče, bude v případě
potřeby pomáhat i v okolí jihočeské
jaderné elektrárny. Takový je hlavní
závěr jednání ředitele jihočeských
hasičů Lubomíra Bureše s ředitelem
Jaderné elektrárny Temelín Milošem
Štěpanovským a Bohdanem Zronek,
ředitelem bezpečnosti elektráren ČEZ. 

V návaznosti na výsledky zátěžových
testů EU je v areálu Jaderné elektrárny
Temelín nově připraven zasáhnout
například speciální bagr s radlicí vpředu
a rypadlem vzadu, nákladní automobil
se sklápěčkou, hydraulickou rukou
a radlicí, bourací kladiva, vyprošťovací
prostředky, osvětlovací balony nebo
mobilní čerpadlo. Nové zařízení má
sloužit temelínským hasičům především
v případě rozsáhlého poškození
infrastruktury uvnitř areálu. Nyní se
představitelé obou institucí dohodli na
jejím využití i mimo areál jihočeské
elektrárny. „Sice se nejedná o vyloženě

hasičskou techniku, její význam by však
nastal při těžké dopravní nehodě nebo
přírodních katastrofách. Náš hasičský
sbor podobné vybavení nemá, proto mě
nabídka vedení elektrárny potěšila.
Techniku od tohoto výrobce znám
a vím, že bude kvalitně a dlouho
sloužit,“ řekl během návštěvy elektrárny
Temelín Lubomír Bureš, ředitel
Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje.

Loni v rámci Integrovaného
záchranného systému ČR zasahovali
temelínští hasiči mimo areál elektrárny
sedmkrát. Vždy šlo o místa v blízkosti
elektrárny a z hlediska rychlosti zásahu
bylo taktické povolat právě temelínskou
jednotku. Jednalo se především
o dopravní nehody, ale i o požár lesa
a rodinného domu. Také pomáhali při
čerpání vody z kabelových kanálů
rozvodny Kočín během záplav na
přelomu května a června. „Již nyní
máme s krajskými hasiči velmi těsnou
spolupráci. Když je potřeba a naše

vnitřní pravidla to dovolí, tak pomáháme
řešit krizové situace i za plotem
elektrárny. Nová technika nám 
umožní tuto spolupráci ještě rozšířit.
Samozřejmě to nesmí být na úkor
bezpečnosti elektrárny,“ vysvětlil ředitel
JE Temelín Miloš Štěpanovský.
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Krajské město zaplní během
pětidenního Budějovického
majálesu desítky umělců.
Od 12. do 16. května se
totiž koná na 30 scénách
multikulturní festival, který
každý rok přiláká tisíce
návštěvníků. Jen loni na
akci dorazilo 8 000 lidí.
Oslava studentského 
života se tak v posledních 
letech stala největší
a nejnavštěvovanější
kulturní akcí ve městě
a jednou z největších
v kraji. 
Při studentských oslavách si každý
návštěvník najde v programu svůj díl
zábavy. Na rozdíl od ostatních festivalů,
které se obvykle zaměřují jen na jeden
žánr, se na majálesu přestaví desítky
hudebníků, divadelníků i pouliční umělci.
Šíře záběru festivalu je mimořádná
a každým rokem přibývají další originální
akce, na jejichž přípravě se podílí velká
řada českobudějovických kulturně
aktivních lidí. 

Majáles dělá parta dobrovolníků
Budějovický majáles je co do bohatosti
programu největším neziskovým
festivalem v republice. „To, co majáles
v Budějovicích dělá, je u nás naprostý
unikát. Je výjimečný především
schopností využít naplno všechny
prostory, které město nabízí, a také
množstvím žánrů, které nabízí. Podobné
festivaly lze najít maximálně v Británii,
ale nikde je nedělá parta mladých
nadšených dobrovolníků,“ přiblížil
jedinečnost festivalu hudební manažer
Martin Kolář, který se sám na festivalu
v minulosti podílel. 

Organizátoři chtějí 
oslovit i starší publikum
Organizátoři doufají v to, že by se jim
v letošním roce mohlo ve velké míře
podařit přilákat také starší publikum.
„Letošní program je koncipovaný tak,

aby měl co nabídnout lidem všech
věkových kategorií. Akce, které bychom
jim vyloženě doporučili, jsou na webu
speciálně označeny. Před festivalem do
schránek také rozneseme deset tisíc
zvacích dopisů, které budou mířit právě
na starší lidi,“ řekl hlavní koordinátor
festivalu, devatenáctiletý student
Damián-Ondřej Šulista. Letošní ročník
přináší několik koncepčních změn, které
souvisí především s tím, že festival byl
dva roky po sobě pokutován za rušení
nočního klidu. I proto se pořadatelé
připojili k iniciativě festivalu Mighty
Sounds, který se snaží prosadit, aby
radnice měla možnost udělit některým
akcím výjimku na produkci po desáté
hodině. „Abychom mohli splnit
požadavky Krajské hygienické stanice,
rozhodli jsme se letos po desáté hodině
produkci přesunout do Slavie. Tam
návštěvníkům nabídneme bohatý
program na třech různých scénách –
největším lákadlem bude kapela Skyline,
VEES a izraelské DJs duo Black
Girl/White Girl,“ uvedl Šulista. „Do Slavie
se ale nevejdou všichni návštěvníci, její
produkce navíc znamená neočekávané
náklady navíc. Proto jsme ji museli jako
jediný bod programu zpoplatnit.
Padesátikoruna pro studenty a stovka
pro dospělé je ale vzhledem k bohatosti
programu spíše symbolická, zbylá
stovka majálesových akcí zůstává
přístupná zdarma,“ dodal Šulista.
Organizátoři však bohatý program

nepovažují za jediný přínos festivalu. 
„Za přípravou festivalu stojí více než
padesát mladých dobrovolníků, kteří
pracují bez nároku na honorář. To
z Budějovického majálesu dělá největší
ryze studentskou iniciativu v zemi. Velká
část týmu se každý rok obměňuje – řada
z lidí, kteří stáli u zrodu festivalu, již
v kultuře mnoho let úspěšně pracuje.
Myslím, že pro každého mladého
člověka je festival úžasná příležitost, 
jak získat zkušenosti v době, kdy by 
mu praxi nikdo nenabídl,“ popsal složení
týmu devatenáctiletý Šulista. 

Páteční festivalový open-air 
bude na Sokoláku
Další výraznou změnou je návrat
pátečního festivalového open-air od
Sportovní haly na Sokolský ostrov.
„Důvod je prozaický – Sokolský ostrov
má kvalitní drenáž, takže i kdyby pršelo,
na rozdíl od louky u Sportovní haly se
nerozbahní. Pršet ale nebude, open-air
jsme letos naplánovali na Evropský den
Slunce,“ vysvětlil hlavní produkční Daniel
Jirotka. Pořadatelé se projekt snažili
intenzivně propagovat už poslední dva
měsíce. Pozornost vzbudili například
piknikem pod sochou Vojtěcha Lanny 
či oblečením soch na Lannově třídě
a v parku Na Sadech do majálesových
triček. Již v březnu také zahájili projekt
Studentské krvebraní, díky kterému
dosud získala českobudějovická
nemocnice 161 nových dárců krve.

Budějovický majáles
SE LETOS VRACÍ
na Sokolský ostrov

Fo
to

: a
rc

hi
v 

w
w

w
.b

ud
ej

ov
ic

ky
m

aj
al

es
.c

z



12 Aktualita

Obyvatelé Českých
Budějovic jednali s vedením
města o dopravních
podmínkách pro cyklisty.
Schůzku se zastupiteli
inicioval místní spolek
Domovina spolu se
sdružením CykloBudějovice.
Příznivci cyklistiky chtějí
vytvořit závazný plán sítě
cyklostezek ve městě.
Náměstkyni primátora Ivaně
Popelové několikrát vzkázali,
že by si přáli vidět řešení co
nejdříve. Podle radnice to ale
tak rychle nepůjde. „Některé
věci z hlediska technického
řešení buď nejdou, nebo to
znamená omezení nějaké 
jiné dopravy,“ tvrdí Popelová. 

Můžeme se inspirovat v zahraničí
„V Českých Budějovicích se můžeme
inspirovat městy, kde to dělají dobře.
Majáky a vlajkovými loděmi jsou
Holanďané a Dánové. Nezaspali dobu
a rozvíjejí cykloinfrastrukturu společně
s infrastrukturou pro auta už 40 nebo 
50 let,“ říká Irena Ševčíková
z českobudějovického spolku Domovina.
Krajská metropole by se mohla inspirovat
i v dalších městech. „Sankt Welten
v Rakousku nebo Freiburg v Německu
jsou úžasná města, Drážďany jsou také
vynikající.  Cyklodoprava nepotřebuje
žádné velké peníze k tomu, aby se mohla
rozvíjet. Stačí udělat čáry, prostory pro
cyklisty, vytvořit jim bezpečné cesty.
A lidé pak začnou jezdit,“ dodal Lukáš
Bajt z občanského sdružení
CykloBudějovice. 

Koncepci město má, 
ale nevyužívá ji
Zastánci cyklistiky se teď snaží
zastupitelstvo přimět k vypracování
a schválení takzvaného cyklogenerelu.
Tedy celkového dopravního řešení
s ohledem na cyklisty. Koncepce byla 
už v roce 1987 a jejím spoluautorem byl
Lumír Zenkl. Do praxe ale nikdy nevešla.

„Je smutné, když město nemá koncepci,
a ještě smutnější je, když ji mělo
a zašantročilo někam do šuplete,“ říká
autor. Jak brzy vznikne nová koncepce
a jaký bude mít dopad, to ukáže teprve
čas. Plánování cyklostezek by ale podle
Ireny Ševčíkové ze spolku Domovina
každopádně mělo dbát na pět základních
pravidel. „Cesty musí být spojité, přímé,
co nejkratší, bezpečné, atraktivní
a komfortní,“ vyjmenovává. 

Jízda na kole může 
přinést i hodnotné ceny
Po celý květen bude v Budějovicích
probíhat teambuildingová soutěž Do
práce na kole. Spočívá ve vytvoření týmu
z řad zaměstnanců či kolegů, kteří budou
co nejvíce dojíždět do zaměstnání na
kole. Soutěží se v několika kategoriích
a na vítěze čekají hodnotné ceny. Do
práce na kole je soutěž pro lidi, kteří mají
soutěživého a sportovního ducha, pracují
v Českých Budějovicích a budou

v květnu jezdit do práce na kole.
Podmínkou přihlášení do soutěže je
vytvoření závodního týmu 2 až 5 osob 
na daném pracovišti. Účastníci se musí
zaregistrovat na webu
www.dopracenakole.net a pak s chutí
šlápnout do pedálů. Těm nejlepším
budou odměnou hodnotné ceny. 
Akci pořádá občanské sdružení
CykloBudějovice, které si klade za cíl
zlepšení podmínek pro městkou
cyklistiku v Českých Budějovicích.
„Myslíme si, že máme potenciál stát 
se jedním z hlavních cyklistických měst
v ČR či dokonce v EU. Stačí tomu jen
trochu pomoci. Působíme jako
mezičlánek mezi veřejností
a magistrátem. Soutěží Do práce na kole
chceme především poukázat na to, 
že po městě se dá plnohodnotně jezdit
i na kole, že je to normální dopravní
prostředek a že je to mnohdy daleko
lepší než auto,“ říkají zástupci sdružení
CykloBudějovice.

V Českých Budějovicích
by měla vzniknout nová koncepce

dopravy pro cyklisty
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Bydlet v centru Budějovic
nebo na okraji města u lesa?
To všechno má v nabídce
společnost THB INVEST, a. s.
Vsadila na zajímavé projekty
a zájem je velký. Už proto, že
firma staví na jihu Čech řadu
let a lidé si ověřili, že kupují
kvalitní domy a byty.

V nabídce jsou šest týdnů, a jedenáct
z jednatřiceti bytů je už rezervovaných
nebo prodaných. Zájemce lákají luxusní
byty na rohu ulic Bedřicha Smetany
a Jírovcovy v Českých Budějovicích.
Oslovují nejen místem, ze kterého člověk
dojde za pět minut na náměstí, ale také
kvalitou a řešením. Investorem je

společnost THB INVEST, a. s.
„V nabídce je dispozice od 1+kk do
4+kk, největší zájem je hlavně
o prostornější byty 2+kk s plochou okolo
pětapadesáti metrů,“ říká Stanislav
Hafner, předseda představenstva 
THB INVEST, a. s.

Kvůli vyšší hladině spodní vody začala
stavba až v dubnu, hotovo bude do
května příštího roku. Vedle sebe tu
vzniknou dva domy s terasami a balkony,
součástí komplexu jsou také parkovací
stání. To, jaký zájem je už teď o byty,
dokazuje, že THB INVEST, a. s., opět
vsadila na dobrý projekt. Má jich za sebou
už celou řadu, firma vybudovala sedm
bytových domů pro 130 rodin. Podrobné
informace jsou na www.thb-as.cz. 
Soustřeďuje se i na výstavbu rodinných
domů, v současné době vzniká

netradiční projekt na Srubci v lokalitě
Škarda, tedy na okraji Českých
Budějovic. Prostorné domy, intimní
zahrady, padesát metrů na zastávku
MHD, kousek do škol a obchodů,
a přitom hned za plotem les.
Z jednadvaceti domů už je prodaná
třetina, s dalšími kupci firma právě jedná.
Kdo chce bydlet na Škardě, měl by si
pospíšit. Cena je totiž velmi příznivá –
začíná na 3,45 milionu korun.
„V současné době máme třináct
rozestavěných domů, první budou
hotové a připravené k nastěhování
v červnu 2014,“ doplňuje Stanislav
Hafner. V plánu tu jsou čtyři typy domů
na velkorysých pozemcích – od 500 do
800 metrů čtverečních. Už teď je jasné,
že takový projekt se nebude
v Budějovicích jen tak opakovat. Více
informací je na www.slunecni-stran.cz.

Smetanka a Srubec
nabízejí luxusní bydlení
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14 Kultura z Českých Budějovic

pozvánka

Výstava
studentek 
druhého ročníku oboru
Užitá fotografie a média
V květnu 2014 se v 1. respiriu DK Metropol v Českých

Budějovicích uskuteční výstava oboru Užitá fotografie

a média v SUPŠ sv. Anežky České, Český Krumlov. 

Návštěvníci se od 7. do 31. května budou moci

seznámit s tvorbou studentek druhého ročníku

fotografického oboru. Objeví se zde portréty, zátiší,

reklamní a dokumentární fotografie. Autorkami

fotografií jsou Barbora Berková, Kristýna Dibalová,

Anežka Dvořáková, Tereza Kudryová, Alžběta Landová,

Nela Maredová, Klaudie Marhounová, Miroslava

Snížková a Anna Švejstilová. Střední

uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

v Českém Krumlově oslavila v roce 2011 dvacáté výročí

svého založení. V současné době je největší

uměleckou školou v Jihočeském kraji (nabízí šest

uměleckých oborů). Obor Užitá fotografie  a média měl

své první absolventy v roce 2009. 

Nový festival
elektronické hudby
v Českých Budějovicích
Studentský elektronický festival neboli
SEF nabídne 6. a 7. května ve svém
dvoudenním programu mnoho
hudebních elektronických stylů, které na
českobudějovické kulturní scéně tak
chybí. Hlavní myšlenka je spojit DJské
profesionály se studenty a začínajícími
nováčky, a vytvořit tím festivalovou
tradici podobnou velkým festivalům.
Studenti se zúčastní soutěže ve své
hudební produkci a ti nejlepší se postaví
na velké pódium vedle nejlepších
profesionálů z Čech a možná i zahraničí.
Partnerem festivalu je Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, na
jejímž pozemku bude tento dvoudenní
open-air probíhat. Soutěž o účast
v lineupu nebude zaměřena jen na
posluchače JČU, ale obecně na všechny

studenty v Jihočeském kraji nebo
začínající nestudující umělce. 
Do festivalu se zapojí i mnoho
českobudějovických klubů, kde bude
produkce probíhat do ranních hodin
(skoro tři dny bez přestávky).
Mezi hlavními styly budou v Budějovicích
oblíbené drum and bass, různé odnože
house music (funky-house, tech-house,
elektro-house) nebo také neméně
populární odnože techna (tribal-techno,
minimal-techno, groovy-techno) a trance
music. Úkolem soutěžících je namíchat
mix, který bude mít maximálně 45 minut,
a nahrát jej na www.mixcloud.com. Jako
obrázek k setu použijte fotografii, kterou
odešlete na e-mail contest@sampler.cz.
Zároveň s odkazem zašlete své jméno
(umělecké i osobní a napište, pod

kterým chcete set zveřejnit), krátké BIO,
fotografii (stejnou jako u setu na
mixcloud) a zařazení do stylu (techno,
dnb, house, trance či alternativní).
Z každé kategorie vyhraje jeden na
nejvyšší počet „liku“ udělených přímo 
na stránkách sampler.cz. Hlas je možné
udělit přes Facebook pouze na
stránkách sampler.cz a počítají se pouze
a výhradně hlasy na těchto stránkách,
V následujícím týdnu bude zveřejněno
vyhlášení. Vyhlášení DJs budou na
základě výsledků hlasování a výběru
organizátorů obsazeni na HLAVNÍ
STAGE Studentského elektronického
festivalu, kde se osobně představí
naživo všem fanouškům. Soutěžící musí
být plně schopni hrát naživo běžné Djské
techniky.
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Českobudějovická Galerie Hrozen
pořádá výstavu kreseb a grafiky
významného jihočeského grafika
Miloslava Nováčka. 

Expozice je poctou k loňským nedožitým
90. narozeninám autora. Výstavu můžete
zhlédnout až do 7. května. „Tvorba
Miloslava Nováčka je pro mne jedním
z vrcholů jihočeského kumštu druhé
poloviny 20. století: vedle Karla Valtra

a Františka Peterky. Poeticky
a současnou výtvarnou formou
zmapoval kolorit venkova svého dětství. 

Je velká škoda, že nedostal více
ilustračních příležitostí a že se jeho
tvorba uzavřela na vrcholu tvůrčích sil
a invence,“ říká majitel Galerie Hrozen
grafik Václav Johanus, který tvorbu
Miloslava Nováčka veřejnosti
představuje již podruhé.

Soubor opery Jihočeského divadla přišel
v dubnu s další premiérou. Diváci teď
nově mohou vyrazit na převlekovou
hudební komedii v režii Antonína
Procházky s Barborou Munzarovou
a alternující Lenkou Krčkovou v titulních
rolích. Kromě skvělých hereckých
výkonů návštěvníky čeká i patnáct
prvorepublikových šlágrů a stepařská
čísla. Účinkuje zde také téměř celý
operní soubor posílený činoherními
hosty Taťánou Kupcovou, Danielem
Bambasem (v alternaci s tenoristou
Alešem Voráčkem) a Petrem Červinkou.
Hudebního nastudování se ujal dirigent
Martin Peschík, který v souladu
s duchem tehdejší hudby velmi dbá, 
aby operní orchestr zněl maximálně
swingově. Z operních sólistů v klíčových
rolích statkáře Orlovského a jeho
správce Anatola vystoupí Josef Průdek
a Miloslav Veselý, v ostatních „ryze“
dámských rolích Iva Hošpesová nebo
Romana Strnadová a Miroslava Veselá
nebo Dagmar Volfová. V inscenaci hrají
důležitou roli také stepařská čísla, která
s představitelkami titulní role a šesti
externími tanečnicemi nacvičila členka
činohry Taťána Kupcová, která je rovněž
členkou originálního pohybového divadla
Veselé skoky. Žánr hudební komedie je

tradičně – nejen v Českých Budějovicích
– velmi žádaný. Holka nebo kluk je už
druhou hudební komedií z pera Antonína
Procházky, kterou se soubor opery
rozhodl uvádět. V roce 2011 režisérka

Dagmar Hlubková uvedla v Jihočeském
divadle Procházkův přepis operety
U Veselého kamzíka skladatele Josefa
Stelibského pod názvem Hledám děvče
na boogie woogie.

Jihočeské divadlo převádí na prkna 
prvorepublikovou komedii 
HOLKA NEBO KLUK
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Galerie Hrozen představí tvorbu
MILOSLAVA NOVÁČKA,
grafika ze Včelné
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Podepisování smluv
s hráči, kteří byli
v uplynulém ročníku
oporami Motoru,
pokračuje. Jednou z posil
je třiadvacetiletý brankář
Hynek Kůdela, který
podepsal smlouvu na dva
roky s následnou opcí. 
V loňském ročníku stlačil své statistiky
pod dva obdržené góly na zápas. 
„V Českých Budějovicích se mi strašně
moc líbí, celá organizace funguje, 
jak má, a to nemluvím o tom, jak nás
podporovali všichni fandové.
Z posledního zápasu mám husí kůži
snad ještě teď,“ vzpomíná
dorostenecký mistr republiky Kůdela,
který v uplynulém ročníku zlomil i jeden
českobudějovický klubový rekord. 
Ve venkovních duelech totiž v prosinci
neinkasoval v řadě 170 minut 
a 1 sekundu k tomu, čímž vymazal
prvoligový zápis Jana Chábery z roku
2004 (148 minut a 20 sekund),
i extraligový výkon Vladimíra Hudáčka 
ze sezony 2002–2003 (154 minut). 

„Je to mladý a velmi pracovitý brankář,
což jsme si potvrdili v uplynulé sezoně.
Podával vyrovnané výkony, a proto jsme
mu nabídli možnost další spolupráce,“
shrnul důvody prodloužení smlouvy
vítěz Stanley Cupu a mistr světa Roman
Turek. V motoru zůstane i Rok Pajič.
Šikovný střední útočník Rok Pajič
podepsal s Motorem kontrakt na dva
roky s následnou opcí. „Po jeho
příchodu odehrál náš tým tu nejlepší
část uplynulé sezony. Rok je tvořivý,
šikovný útočník a věříme, že bude
i v následujících letech platným centrem
v některém z našich elitních útoků,“
zrekapituloval prezident klubu Roman
Turek důvody, proč došlo k prodloužení
vzájemné spolupráce. 

Po podpisech několika opor z uplynulé
sezony je tu první příchod zcela nového
hráče. ČEZ Motor České Budějovice
posílí v následující sezoně plzeňský
odchovanec Martin Heřman, který
poslední sezonu a půl působil v elitním
kazašském týmu Bejbarys Atyrau.
Většinu přestupů lze očekávat až po
vypršení smluv hráčů, tedy až v květnu.
Jednoho nováčka však může Motor
oznámit už nyní. Šestadvacetiletý

Martin Heřman byl několik let nedílnou
součástí plzeňské extraligové sestavy,
v loňské mistrovské sezoně odehrál ale
jen 11 zápasů a odešel za první
zahraniční zkušeností. 1,5 roku pak
strávil v pro Čechy dost exotickém
Kazachstánu. 
Až tam si ho vyhlédlo vedení Motoru.
„Hledali jsme hráče střední generace,
kterých máme v týmu nedostatek. Na
Martina Heřmana nás upozornil
Jaroslav Modrý, který s ním hrával
v Plzni. Informovali jsme se na něj poté
z více stran a jako důrazný hráč
s dobrým bruslením má podle našeho
názoru solidní perspektivu,“ vysvětluje
důvody Heřmanova angažování
generální manažer Stanislav Bednařík.
A co vedlo samotného hráče k tomu, 
že přijal nabídku Motoru? „Když jsem
se dozvěděl od agenta o zájmu
Budějovic, hodně mě to potěšilo. Líbí se
mi koncepce celého týmu a hlavně jeho
ambice. Chci pomoct k co nejlepšímu
výsledku a klidně se i porvat o postup.
Po angažmá v dalekém Kazachstánu 
už se moc těším domů,“ sděloval první
dojmy plzeňský odchovanec Heřman.
Leckomu by se mohlo zdát jeho
poslední angažmá v Kazachstánu jako
podřadné, jenže chyba lávky. Tamní
soutěž je finančně hodně silná, působí
v ní spousta Kanaďanů, Švédů, Finů,
samozřejmě Rusů, ale i kvalitních

Čechů a Slováků, jako jsou Marek Pinc,
Tomáš Vak, Miroslav Zálešák, Peter
Fabuš, Martin Hujsa a další. Bejbarys
Atyrau patří mezi nejlepší týmy, loni
prohrál až ve finále, letos padl v souboji
o třetí místo. S Heřmanem hrálo v týmu
hned 6 Kanaďanů, 2 Švédové, 2 Finové,
slovenský brankář Marek Laco nebo
i bývalý budějovický hráč Vítězslav
Bílek. V uplynulé sezoně odehrál
Heřman včetně play-off 47 zápasů
s bilancí 11 gólů a 16 asistencí.
V klubovém bodování byl i přes menší
počet odehraných zápasů na 5. místě.

Motor skládá kádr
pro novou sezonu

VÝKUP KOVŮ
Planá 34 u Českých Budějovic

tel.: 776 448 400
a Přísečná u Č.K.

Po - Ne  
9 - 16 hod.
OTEVŘENO
KAŽDÝ DEN

Střelte svůj odpad

železo - hliník - měď - mosaz - nerez  
chladiče - elektromotory a atd...

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

www.vykupkovu.eu
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Zajímavá příležitost sledovat ragbyový
zápas o ligové body se naskytla
sportovním příznivcům v jihočeské
metropoli během druhého dubnového
víkendu.  Ve sportovním areálu TJ
Vltava se střetl tým RC České
Budějovice a B-mužstvo Slavie Praha.
Bylo to první jarní vystoupení Jihočechů
na domácím hřišti v základní části 
2. ligy, ale vzhledem k podzimním
předehrávkám také poslední.
Druholigová soutěž patnáctkového
ragby (v mužstvu nastupuje patnáct
hráčů) ve skupině B má pouze čtyři
účastníky, kteří spolu válčí o body
systémem každý s každým dvakrát.
Budějovický tým podlehl béčku Slavie,
které bez porážky vede tabulku 15:24
(poločas 3:10), a po pěti odehraných
zápasech je druhý s pětibodovým
náskokem před družstvem Rakovníka.
„Ligové utkání potvrdilo, že jsme
tréninky vedli správně. Připravovali jsme
mužstvo tak, aby hráči, jimž říkáme
prvořaďáci, vydrželi v maximálním
tempu odehrát prvních šedesát minut.
Proti Slavii opravdu makali naplno. Na
zbývajících dvacet minut jsme mohli
poslat střídající hráče, jejichž výkonnost
se také zvedla v porovnání s loňskem,“
uvedl kouč Zdeněk Bílský. Budějovický
tým rád v příští sezoně uvítá ve svých
řadách nové členy. „V budějovickém
týmu potkáte středoškoláky i zralé otce

od rodin. Nezáleží na tom, jestli jste
velcí nebo malí, protože ragby je natolik
komplexní sport, že se v něm uplatní
hráči všech postav. Hlavní je charakter.

Bez legrace. Fair play je základní
filozofií ragby. Agresivní a zákeřní
pitomci nejsou vítáni,“  říká předseda
klubu Petr Klíma.

Budějovičtí ragbisté
stále usilují o play-off
a hledají nové členy
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NOVÁ
půjčovna dodávek

v Českých Budějovicích

Tel.: 774 444 296
www.mobilityrent.cz

PŮJČOVNÉ JIŽ OD 

726 Kč

inzerce

Velice známý a úspěšný

basketbalový trenér ze Strakonic

převzal v Praze cenu fair play z rukou

významných osobností českého

sportu. Charismatický kouč, který

právě před rokem oslavil významné

životní jubileum, se dočkal další

pocty. Za celoživotní obětavou

sportovní a trenérskou činnost byl

odměněn na slavnostním zasedání

Českého klubu fair play.

Vondřička v minulosti trénoval nejen

strakonické ženy v nejvyšší

basketbalové soutěži, ale vedl

i ženské reprezentační týmy.

Basketbalu se začal věnovat již

během studií na gymnáziu a svého

koníčka dokázal později skloubit

i s náročným povoláním veterináře.

Po klubových úspěších ve

Strakonicích se dostavily úspěchy

i s československými

reprezentačními výběry kadetek

a juniorek. V roce 1988 začal

trénovat i ženy. O rok později s nimi

vybojoval stříbro na mistrovství

Evropy v Bulharsku a v roce 1990

čtvrté místo na mistrovství světa

v Malajsii.  Pracovitý trenér, jenž

letos oslaví jednaosmdesáté

narozeniny, nevynechá jediný ligový

zápas strakonických basketbalistek.

Ve strakonickém klubu Vondřička

stále pracuje

jako

trenér

žákyň.

Trenér Miroslav Vondřička
byl oceněn za svou
celoživotní práci

Přes 70 běžců se postavilo na startovní
čáru Běhu kolem Hluboké, který se konal
na Boží hod velikonoční. Účastnický
rekord vytvořily ženy, jichž se poprvé
v historii sešla rovná desítka. Chyběli
však někteří favorité, které odlákalo
mistrovství republiky v půlmaratonu
pořádané den předtím v Pardubicích.
Hlubocký závod na dvacet pět kilometrů
se běžel jako Memoriál Miroslavy a Karla
Nedobitých, určil krajské přeborníky
a rozdělil další body v rámci letošní série
Jihočeského běžeckého poháru. Jeden
z nejstarších silničních běhů v republice,
který se koná bez jediné pauzy
každoročně kolem 20. dubna, letos
podruhé provedl závodníky po nové
trase se startem a cílem ve fotbalovém
areálu TJ Hluboká. Původně vytrvalci
zdolávali trať na Češňovice, Dasný,
Pištín a odtud do Zlivi, ale zpřísněné
bezpečnostní předpisy si vynutily změnu.
Od loňska tak běžecký peloton míří na
cyklostezku přes Bavorovice a Vondrov
do Munic, dále přes Zahájí, kde se okruh

stáčí zpátky na Zliv a tam se
u železničních závor napojuje na
původní trasu směřující do Munic
a Hluboké. Vzdálenost je stejná, rovných
pětadvacet kilometrů, ale časové
rekordy už dlouho odolávají. Vítěz Petr

Minařík ze Zlína protrhl cílovou pásku 
za 1:31:28 a nejlepší žena, celkově
devátá, Valerie Soukupová z Atletiky
Písek doběhla za 1:44:01. Časový limit
2:30:00 nesplnilo šest závodníků, dva
atleti nedoběhli do cíle. 

Silniční Běh kolem Hluboké
přilákal více závodníků než loni



19

Fotbalový klub SK Dynamo
České Budějovice hrající
Fotbalovou národní ligu
naplňuje s blížícím se koncem
sezony své ambice
a plnohodnotně bojuje
o postup zpět do Gambrinus
ligy. Na začátku sezony se
Jihočechům sice nedařilo,
prakticky celý ligový ročník
museli dotahovat ztrátu,
avšak především v měsíci
dubnu se přiblížili
postupovým příčkám.

Fotbalisté Dynama přezimovali na pátém
místě tabulky a na postupové příčky
ztráceli pět bodů. Na začátku jara sice
vyhráli nad Varnsdorfem, avšak v dalším
kole nestačili na Sokolov a jejich ztráta
ještě narostla. „V dalším kole jsme hráli
s Hradcem Králové a opět jsme nezačali

vůbec dobře. První tým tabulky nás
v prvním poločase přehrál a vedl 1:0,“
vzpomíná trenér Luboš Urban. Pak ale
došlo o poločasové pauze k velké změně.
Jihočeši do druhé půle vlétli jako uragán
a hosté zuby nehty ubránili nakonec
remízu 1:1. „Po zápase jsme toho trochu
litovali, protože jsme měli velký tlak,
mnoho šancí a chybělo jen málo k tomu,
abychom zápas otočili,“ říká Urban.

Přestože i v utkání proti Hradci
nedokázali Jihočeši svou ztrátu na
špičku tabulky snížit, herní pohodu
z druhého poločasu přenesli i do dalších
utkání. Na konci března a v průběhu
dubna dokázali ze čtyř zápasů získat
maximální počet dvanácti bodů, když
postupně porazili Ústí nad Labem,
Vltavín, Boheminas Praha a Most. 
„Na podobnou sérii jsme dlouho čekali.
Věřím, že přišla v pravou chvíli a že nás
nastartuje v boji o postup do nejvyšší
soutěže,“ říká kapitán A-týmu Dynama
Petr Benát. Právě on se také velkou
měrou zasadil o vzestup formy svého

týmu, když v pěti zápasech zaznamenal
z postu záložníka tři vstřelené branky. 

Pokud ale chtějí Jihočeši nadále myslet
na postup, nemohou si dovolit ani
v dalších zápasech ztrácet body. Podle
kapitána Benáta se o postupujících
rozhodne ještě před samotným koncem
sezony. „Nemyslím si, že by se
o postupujícím rozhodlo až v posledním
kole. Věřím tomu, že bude rozhodnuto
do poloviny května, i když sezona končí
až první týden v červnu. Naší snahou
samozřejmě je, abychom na postupové
příčce byli my,“ dodává Petr Benát.

Na všech hráčích Dynama je patrné
velké odhodlání. „Chceme samozřejmě
vyhrávat úplně všechny zápasy. 
Je jasné, že všechny zápasy do konce
sezony asi nevyhrajeme, ale přesto
budeme dělat vše pro to, abychom těch
bodů měli co nejvíce. Chceme hrát tak,
abychom po posledním zápase mohli
slavit postup do první ligy,“ přitakává
další hráč A-týmu David Brunclík. 

Fotbalisté Dynama
se dotahují na postupové příčky
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Matka,
která chtěla

otrávit
svou dceru,
by měla být 
obžalována
Jihočeští policisté podali návrh, 
aby státní zastupitelství obžalovalo
dvaadvacetiletou matku z Českých
Budějovic, která se začátkem letošního
roku pokusila zavraždit svou dceru
fridexem přimíchaným do jogurtu.
Dívka předškolního věku díky rychlému
zásahu otce a záchranářů přežila.  
„S ohledem na věk poškozené
nebude policie k případu zveřejňovat
podrobnější informace,“ uvedl mluvčí
jihočeských policistů Jiří Matzner.
Žena, kterou kriminalisté zadrželi
krátce po činu, je stále ve vazbě.
Směs jogurtu s nemrznoucí směsí 
do aut snědla letos v lednu nejprve
dívka. Potom ji ochutnal i její otec,
který následně přivolal záchrannou
službu. Muž skončil
v českobudějovické nemocnici
a dcera v nemocnici v pražském
Motole. Oba byli po několika dnech
z nemocnice propuštěni.

Dva mladíci
přepadli 
sběrnu surovin
Se zbraní v ruce přepadli dva

mladíci v polovině dubna sběrnu

surovin v Trhových Svinech. 

Po dvou česky mluvících mužích,

kteří měli na sobě černé oblečení

a z místa činu odjeli černým

třídveřovým Fiatem Bravo směrem

na České Budějovice, pátrají

kriminalisté. Oba lupiči byli asi 

170 centimetrů vysocí, hubené

postavy. „Jakékoliv informace

k vozidlu a pachatelům volejte 

na linku 158,“ uvedl mluvčí policie

Jiří Matzner.

Účetní podváděla
SVÉ KLIENTY

Řidič měl za
volantem dvě
promile v krvi

Vychytralá účetní z Českých Budějovic si
přivydělávala podvody. Oklamáním svých
klientů si přišla na více než 350 tisíc
korun. Podařilo se jí podvést i cestovní
kancelář, díky čemuž získala zájezd do
Egypta za 63 tisíc. Šestatřicetiletá žena
z Českých Budějovic se od začátku
loňského roku dopustila několika různých
podvodů. „Jako účetní vylákala z osob
samostatně výdělečně činných úhrady
fiktivních dluhů vůči různým státním
institucím. V účetním systému pak
pozměnila fakturační údaje a napsala na
ně číslo účtu své známé. Ta následně
peníze pachatelce předávala v hotovosti,“
popsala finty ziskuchtivé účetní policejní
mluvčí Štěpánka Uhlířová. To ovšem ženě
nestačilo. „V jiném případě jako
brigádníce uzavřela  jménem jiné osoby

úvěrovou smlouvu, a to bez jejího vědomí
a souhlasu. Peníze následně vybrala
a použila pro svoji potřebu. Dotyčná
podváděla i stát, jelikož neoprávněně
čerpala příspěvek na bydlení ve výši
téměř 10 tisíc korun,“ dodala Uhlířová.
Vrcholem všeho byl ovšem její trik
s dovolenou, za kterou nehodlala zaplatit.
„Žena si vybrala zájezd do Egypta na
poslední chvíli. Společnosti, která zájezd
zprostředkovala, však předložila
nepravdivý doklad o úhradě zájezdu ve
výši téměř 63 tisíc korun, peníze ale ve
skutečnosti neposlala. Přesto do Egypta
odletěla a strávila zde dovolenou,“
ukončila výčet podvodných praktik
Uhlířová. Žena je nyní obviněna
z trestného činu podvodu. Stíhána 
je na svobodě.

Českobudějovičtí dopravní policisté vyšetřují
nebezpečnou jízdu pod vlivem alkoholu. „V neděli 
13. dubna krátce po půl čtvrté ráno řídil dvaadvacetiletý
mladík osobní vozidlo tovární značky Peugeot po jedné
z ulic v krajském městě. Když ho policisté zastavili,
provedenou dechovou zkouškou zjistili, že se před
jízdou posilnil alkoholem. První zkouška vykázala
bezmála 2 promile a opakovaný test jen malý pokles
hodnot. Proto mu byla zakázána další jízda a včera si
z rukou policistů převzal sdělení podezření ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Během
dvou týdnů může očekávat trestní příkaz z okresního
soudu,“ popsal případ policejní mluvčí Milan Bajcura.
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K tragické dopravní nehodě došlo 
7. dubna po šesté hodině ráno. 
Na železniční přejezd v Hrdějovicích vjel
teprve devatenáctiletý řidič vozidla
značky Mercedes Benz právě ve chvíli,
kdy tudy projížděl vlak. Mladík střet
nepřežil. Rychlík jedoucí z Budějovic 
do Plzně neměl šanci zabrzdit. Mladík
v mercedesu vjel na trať právě ve chvíli,
kdy vlak přijížděl. K místu nehody ihned
vyjeli záchranáři i hasiči. Když jednotka
hasičů přijela na místo, byl zraněný řidič
osobního vozu již z auta venku. Hasiči
nemuseli vyprošťovat. Zraněného ihned
dostali do své péče zdravotníci
záchranné služby. I přes jejich veškerou
péči se řidiče nepodařilo zachránit. Lékař
u něj konstatoval smrt. V rychlíku nikdo
z cestujících neutrpěl žádné zranění, byla
pro ně zajištěna náhradní doprava,“
konstatovala Vendula Matějů, tisková
mluvčí jihočeských hasičů. Příčinu
nehody prošetřuje policie a drážní
inspekce.

Devatenáctiletý řidič
nepřežil střet s vlakem

Poškození tří osobních aut v ulici
Dr. Stejskala vyšetřují policisté
z budějovického obvodního oddělení
v ulici 28. října. Vandal zde poškodil
zaparkovaný Peugeot, respektive jeho
zadní pneumatiku. „Pak pachatel
přešel k vozu Škoda, kde prořízl
pneumatiku předního kola, a nakonec

si vybral vůz Seat, kterému rovněž
prořízl přední pneumatiku,“ popsala
policejní mluvčí. Dodala, že poškození
majitelé vyčíslili celkovou ztrátu na
téměř 10 tisíc korun. Policisté při
pátrání uvítají i pomoc případných
svědků. Ti mohou volat na linku 158
nebo na 974 226 700. 

Policista
se poranil
při výcviku

S prostřeleným stehnem skončil

v českobudějovické nemocnici

policista, který si zranění přivodil

při manipulaci se zbraní při cvičné

střelbě ve Školicím policejním

středisku v Lišově. Muž naštěstí

není v ohrožení života. „Policistovi

poskytli hned na místě první

pomoc jeho kolegové a následně

byl přivolanou zdravotnickou

záchrannou službou převezen do

nemocnice,“ uvedl mluvčí Policie

ČR Jiří Matzner. Okolnosti celé

události již prověřují kontrolní

pracovníci.

Prořezal kola tří aut
v ulici Dr. Stejskala



Ingredience
80 ks kopřiv (10–15 cm vršků) | 70 g kyseliny citronové |
2 kg cukru | 3 rozkrájené a vymačkané citrony|
3 l vody

Postup
Vše necháme 24 hodin louhovat, scedíme, přidáme 2 kg
cukru a necháme rozpustit. Slijeme do lahví, ředíme
nejlépe sodou a pijeme.  

Kopřivová limonáda 
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Chřestová polévka se sýrem  
Ingredience
50 g másla | 500 g bílého chřestu | 100 g tvrdého sýra | 2 žloutky | 100 ml smetany 
na vaření | 250 g brambor | pažitka | sůl, muškátový oříšek, mletý černý pepř

Postup
Brambory oloupeme a celé uvaříme v menším množství osolené vody doměkka.
Oloupaný chřest nakrájíme na kousky. Pažitku nasekáme a sýr nastrouháme.
Uvařené brambory vyjmeme z vody, necháme vychladnout a nastrouháme. 
Žloutky utřeme s máslem dohladka. Ve vývaru z brambor uvaříme nakrájený chřest
doměkka. Pak přidáme nastrouhané brambory, utřené máslo se žloutky a strouhaný
sýr. Polévku krátce povaříme, dochutíme solí, muškátovým oříškem, pepřem
a zjemníme smetanou. Vše prohřejeme, zasypeme pažitkou, ale již nevaříme. 

Ingredience
100 g klíčků mungo | 4 stonky
řapíkatého celeru | 1 svazek ředkviček |
2 mrkve | sůl, pepř, olivový olej | řeřicha

Postup
Oškrábeme mrkev a nastrouháme ji
najemno. Ředkvičky nakrájíme na
čtvrtky. Řapíkatý celer nakrájíme na
kousky. Zeleninu naservírujeme do
misek. Osolíme, opepříme a přidáme
lžíci olivového oleje. Celé zasypeme
klíčky a ozdobíme naklíčenou řeřichou.

Nepečené
hrudky  
Ingredience
2 hrnečky strouhaného kokosu

1 hrnek mletých ořechů 

(vlašské nebo lískové)

1 hrnek nasekaných rozinek

med 

4 lžíce kokosového oleje 

lisovaného zastudena

200 g čokolády s 52 % kakaa

Postup
Všechny ingredience smícháme

a osladíme medem. Přidáme

čokoládu, kterou si nad vodní lázní

rozhřejeme. Ještě z teplé hmoty

tvarujeme hrudky, které klademe 

na pečicí papír a v lednici 

je necháme ztuhnout.

Salát s klíčky mungo 
a ředkvičkami 

MÁJOVÉ
recepty
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1 5

3 2 6 7 9

7 8

8 1 4

5 8 2 1

2 4 9

9 3

7 3 4 2 6

9 3

2 5

1 4 2 8

1 7

4 8 

8 2 9

3 9 6

6 3 4 7

5 1

7 2 6

6 5 9

7 2 5

3 9 7

2 3

3 4 6 1

1 4

5 3 9

3 4 8

8 7 3

4 3 7

7 9

3 8 9 6

1 8 5

5 7 6

3 2 7

5 2 3 4

5 7

6 2 1

1

3 7 8 9

2 3 5 4

7

8 4

5 2 6

8 4

9 1

6 1 8 9

4 3 7

4 6 2

2 9

3 2 4 7

5

3 2 8 7

6 1

6 5 3

7 9 1

Správné řešení se dozvíte v příštím čísle. 
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7 8 2 4 1 3 9 6 5

5 6 4 9 2 8 1 7 3

9 3 1 6 5 7 4 2 8

1 7 8 2 3 4 5 9 6

3 2 9 5 7 6 8 4 1

6 4 5 1 8 9 7 3 2

4 5 7 3 6 1 2 8 9

8 1 6 7 9 2 3 5 4

2 9 3 8 4 5 6 1 7

1 3 7 9 2 5 6 8 4

5 6 2 1 8 4 3 7 9

4 9 8 6 3 7 2 1 5

8 7 9 2 6 3 4 5 1

6 4 5 7 1 8 9 3 2

2 1 3 4 5 9 8 6 7

7 8 4 3 9 1 5 2 6

3 2 1 5 4 6 7 9 8

9 5 6 8 7 2 1 4 3

1 3 8 7 5 6 4 2 9

5 9 4 1 2 3 8 6 7

7 2 6 9 4 8 3 5 1

2 4 3 5 7 1 9 8 6

8 1 5 6 9 2 7 4 3

6 7 9 3 8 4 5 1 2

4 6 7 8 1 9 2 3 5

9 8 1 2 3 5 6 7 4

3 5 2 4 6 7 1 9 8

7 1 2 6 8 3 5 4 9

9 3 5 4 7 1 8 2 6

4 6 8 5 9 2 1 3 7

2 5 9 7 1 8 3 6 4

6 4 1 3 2 5 9 7 8

3 8 7 9 4 6 2 5 1

8 9 6 2 5 4 7 1 3

5 7 4 1 3 9 6 8 2

1 2 3 8 6 7 4 9 5

3 8 7 2 5 1 4 9 6

2 1 6 4 7 9 3 5 8

4 9 5 3 6 8 1 7 2

1 3 2 5 9 4 6 8 7

7 6 9 8 1 2 5 4 3

8 5 4 6 3 7 9 2 1

9 2 8 1 4 3 7 6 5

5 7 1 9 2 6 8 3 4

6 4 3 7 8 5 2 1 9

8 2 5 4 7 1 9 3 6

3 4 9 6 5 2 8 7 1

1 7 6 9 3 8 4 5 2

4 6 8 3 1 9 5 2 7

5 3 7 2 6 4 1 8 9

2 9 1 5 8 7 6 4 3

6 8 2 1 4 3 7 9 5

7 5 3 8 9 6 2 1 4

9 1 4 7 2 5 3 6 8

Albert Einstein
Je-li nepořádek na stole odrazem... (dokončení v tajence).

Správné řešení křížovky z čísla 03/2014: 
nezazvonil, změnil už mnoho lidských životů


