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Milí čtenáři,

právě v rukou držíte již páté číslo Budějovického Samsona. Ačkoli mi to připadá

jako včera, co jsme psali o Vánocích nebo o velikonočních svátcích, na dveře 

už nedočkavě klepou prázdniny. Při pohledu z okna se každý musí radovat. 

Ještě čtyři týdny… Ale to trochu předbíhám.  

V květnovém čísle kromě pravidelných rubrik, jako jsou zprávy z Budějovic,

informace z kultury a sportu či krimi, přinášíme také zajímavý rozhovor. Do

krajské metropole totiž minulý týden zavítal předseda ODS Petr Fiala, aby zde

diskutoval s místními obyvateli. O tom, jak se cítí po čtyřech měsících v čele

strany a co si myslí například o stavbě dálnice D3 na jihu Čech, si můžete přečíst

na straně 10 a 11. Jako vždy nabízíme také několik zajímavých kulturních

a sportovních tipů, jak si zpestřit následující dny. Vyrazit můžete na zajímavé

výstavy do Galerie Hrozen nebo Galerie Nahoře, nebo ochutnat vína 

na 1. ročníku Festivalu vín. Těšit se můžete i na sezonu Otáčivého hlediště 

Český Krumlov i Letní kino Háječek. Pro příznivce sportu je určena pozvánka 

na budějovický ½Maraton nebo můžete podpořit budějovické fotbalisty, kterým 

se mimořádně daří. Prostě neseďte doma a bavte se!

Hezký červen přeji!

Editorial

Olga Píšová,

šéfredaktorka
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Přetížená cyklostezka podél Vltavy
z Českých Budějovic na Hlubokou je
běžným obrázkem, který se naskytne
vždy při pěkném počasí. Proti proudu
Vltavy sice cyklostezka vede také, ale
končí už v Rožnově. Situace by se však
mohla změnit. Správní rada Nadace
Jihočeské cyklostezky a Rada
Jihočeského kraje jednají o podpoře
opatření k rozvoji cyklodopravy.
Připravovaný úsek cyklotrasy by měl vést
od TJ Meteor cyklolávkou přes Vltavu,
dále za Stecherovým mlýnem přes
Mlýnský náhon a kolem hřiště do centra
Plané až na mimoúrovňové křížení se
silnicí I/3. „Cyklolávka o parametrech 
50 metrů délky a 3 metry šířky má
odhadem stát 15 milionů korun a kvůli
požadavkům orgánů ochrany přírody má
být ze dřeva,“ přiblížil technickou stránku
náměstek Miroslav Joch. „V roce 2011
kraj inicioval jednání s obcemi sousedícími
s letištěm v Plané a nabídl jim nefinanční
projekty jako kompenzaci za dopady, jež
přinese provoz letiště. Počátkem května

se sešli zástupci Českých Budějovic,
Plané a krajského úřadu a dohodli se na
podpoře první etapy cyklostezek, kam
patří i projekt nové cyklolávky, dále také
na změně evropské cyklotrasy EuroVelo 7,
která měla původně vést po Lidické ulici
přes Včelnou a Boršov nad Vltavou, právě

na trasu k TJ Meteor – nová cyklolávka –
Planá – Homole – Boršov nad Vltavou.
Klíčová bude dohoda o financování
projektové dokumentace lávky, na níž se
budou pravděpodobně podílet kraj, město
a Planá rovným dílem,“ objasnil Miroslav
Joch. 

Pozor na
uzavírku
mostu
Kosmonautů
Částečně uzavřena zůstane silnice

II/156 v ulici Mánesova (most

Kosmonautů) a úplně uzavřeny

budou dotčené chodníky

a podchody až do 30. června.

Důvodem je rekonstrukce mostu

přes Malši. Objížďka je značena 

po okolních komunikacích. V místě

částečné uzavírky je zrušen jeden

jízdní pruh ve směru k ulici Lidická

a doprava je svedena pouze do

jednoho jízdního pruhu. Současně

došlo ke zúžení zbývajících dvou

protisměrných jízdních pruhů.

Řidiči by v tomto úseku měli dbát

zvýšené opatrnosti. Opravovaný

most Kosmonautů je ve vlastnictví

Jihočeského kraje, který je zároveň

investorem celé akce.

Město chce
získat Stromovku
Českobudějovičtí radní schválili záměr
bezúplatného převodu pozemků
z majetku státu ve Stromovce na
město. „Jde v podstatě o identickou
žádost, kterou město Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových poslalo už v roce 2004,
jen rozšířenou o další pozemky včetně
části rybníka Bagru a napájecí stoky
k němu. Právě fakt, že město ve
Stromovce nevlastní v podstatě žádné
pozemky, je důvodem, proč se v tomto
rozsáhlém a pěkném parku neinvestuje

do vybavení, jako je tomu například
v parku Na Sadech nebo v obnoveném
Háječku. Pokud zastupitelstvo tuto
žádost schválí, budeme žádat
o bezúplatný převod asi 47 hektarů
v účetní hodnotě přibližně 63 milionů
korun,“ uvedl primátor Juraj Thoma
a upřesnil, že dnes je plocha k relaxaci
udržována jako veřejně přístupný
lesopark na základě smluv se státem
a dalšími soukromými vlastníky.
„K převodu zatím bohužel nedošlo, 
ale nevzdáváme to,“ dodal primátor.

Projekt cyklolávky
u TJ Meteor znovu ožívá
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Děti chtějí pro
Nicholase Wintona

Nobelovu
cenu míru
Českobudějovičtí radní vyjádřili podporu iniciativě žáků
Základní školy J. Š. Baara, kteří se připojili k petiční akci pro
udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasi Wintonovi. 
„Velice oceňuji jejich přístup. Kromě jiného totiž znamená, 
že dobře znají historii, obsah slova holocaust a další dějinné
souvislosti. Důležitý je i fakt, že cítí úctu k člověku, který
zachránil v roce 1939 z území tehdejšího pomnichovského
Československa a následně protektorátu před transportem
do koncentračních táborů 669 převážně židovských dětí tím,
že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království,“
připomíná náměstek Petr Podhola. Pod petici se zatím
podepsalo přes 140 žáků a učitelů z Baarovy školy a okolo
250 tisíc lidí nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
„Počinu dětí si vážím, vždyť stále platí, že kdo nezná
minulost, nemůže rozumět přítomnosti, natož budoucnosti,“
uzavřel náměstek. Sir Nicholas Winton se 19. května 2014
dožil úctyhodného životního jubilea – 105 let.

Obyvatelé Nového Roudného se
dočkají investiční akce, která bude řešit
nejen kanalizační síť, ale i Plavskou ulici
a rekonstrukci vodovodu. „Město
České Budějovice společně
s Jihočeským krajem připravilo
investiční akci, díky které se po
dlouhých 20 letech úvah konečně 
Nové Roudné jako jedna z posledních
tří částí města napojí na městskou
kanalizační síť. Nová kapacitní
kanalizační síť navíc umožní i následné
připojení odpadních vod ze sousední
obce Roudné,“ přiblížil jeden
z nejvýraznějších přínosů projektu 
1. náměstek primátora města České
Budějovice Miroslav Joch (ČSSD).

Projekt zahrnuje i další stavby. „Projekt
dále počítá s rekonstrukcí vodovodní
přípojky. Rekonstrukce se dočká

i Plavská ulice, která patří Jihočeskému
kraji. Ulice dostane nový jednotný profil
o šířce 6,5 metru a bude pro větší
bezpečnost chodců doplněna
chodníkem. Plánuje se i rekonstrukce
veřejného osvětlení,“ uvedl náměstek.

Na celou akci byla vypsána veřejná
zakázka Nové Roudné – I. etapa,
část 2. Její výsledky dnes projednala
rada města. „Veřejnou zakázku
s předpokládanou cenou podle
projektu přesahující 49,5 milionu korun
bez DPH se nám podařilo vysoutěžit za
necelých 24,5 milionu korun. To
představuje úsporu přesahující 49 %,“
informovala předsedkyně finančního
výboru zastupitelstva města Petra
Šebestíková. Stavební práce by měly
začít v červnu a hotovo by mohlo být
do konce listopadu.

Obyvatelé Nového Roudného
se dočkají napojení
na budějovickou kanalizační síť
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První ročník soutěže Rozkvetlé město
vyhlásilo město České Budějovice.
Zapojit se do ní může každý, kdo
pečuje o květinovou výzdobu svého
okolí, o záhonek či květináč na balkoně.
Přihlášky mohou soutěžící zasílat až do
konce června. Kromě adresy musí lidé
přiložit i fotografii s označením okna či

balkonu, které by měly být
hodnoceny. „V prvních dvou
týdnech srpna pak komise
vyhodnotí nejzdařilejší přírodní
krásy. Zohledňováno bude
především kompoziční

uspořádání, vhodnost výsadby,
harmonie barev a celkový dojem.

První tři výherci mají možnost
získat finanční odměnu ve
výši 8 000, 5 000, 3 000

korun a speciální poukaz do
Zahradnického centra Ferenčík

na podzimní balíček v hodnotě 
5 000, 3 000 a 2 000 korun,“

uvedla náměstkyně primátora Ivana
Popelová. 

Přihlaste svůj balkon do soutěže

Rozkvetlé město

Příslušníci Policie ČR se minulý týden
vydali na jeden z odborů Magistrátu
města České Budějovice. Okresní soud
současně vydal příkaz k prohlídce
prostor jedné inženýrské společnosti.
„Podle domněnky dozorujícího státního
zástupce se v prohledávaných
prostorách mají nacházet věci důležité
pro trestní řízení. To údajně souvisí
s investičními akcemi města České
Budějovice, na jejichž zajištění se
podílela zmíněná inženýrská společnost,“
uvedla mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.
Případ se podle dostupných informací
týká období od 1. května 2007 a trestní
řízení není vedeno vůči žádnému členovi
zastupitelstva města. Policisté si údajně
odnesli dokumenty k desítkám
investičních akcí, počínaje regenerací
sídliště Máj přes rekonstrukci
fotbalového stadionu na Střeleckém
ostrově, opravu Lannovy třídy až po

stavby inženýrských sítí ve Čtyřech
Dvorech. K tomu veškeré objednávky
investičního odboru radnice za letošní
rok do dvou set tisíc korun. Podrobnější
informace nechce magistrát vzhledem
k neukončenému vyšetřování podávat.
Policie ČR potvrdila, že v rámci

vyšetřování závažné trestné činnosti
hospodářského charakteru aktuálně
zasahuje na několika místech
Jihočeského kraje. „Policisté zajišťují
potřebné důkazní materiály, a to
i v prostorách Magistrátu města České
Budějovice,“ dodal mluvčí Jiří Matzner.

Policisté prohledali
dvě kanceláře magistrátu
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Dvacet měsíců rekonstrukce a konečný
účet okolo 120 milionů korun. Taková je
bilance rekonstrukce Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích. Budova byla
slavnostně otevřena 16. května,
návštěvníci ale dovnitř vstoupí až na
podzim při první dočasné výstavě. Stálé
expozice se sem vrátí ještě o něco
později.  Rekonstrukce budovy vyšla na
120 milionů korun, a to i včetně opravy
střechy za 7,5 milionu, kterou už během
prací poničily kroupy. Do ceny
rekonstrukce se zároveň promítly i další
dodatečné práce, které nebyly
v původním projektu zahrnuty. Přišlo se
na ně až poté, co se začalo v muzeu
pracovat. Jedná se například o výměnu
hromosvodu či osazení místností dveřmi
v původním historickém stylu, zavedení

elektrických rozvodů a požárního
zabezpečení dle nových norem. Náklady
hradil Jihočeský kraj, který je
zřizovatelem muzea. Asi největší změnou
je přesunutí hlavního vchodu muzea
z Dukelské ulice na opačnou stranu, tedy
na Senovážné náměstí. „Kvůli novému
hlavnímu vchodu a vstupní hale přijde
muzeum o dosavadní největší výstavní
sál. Z celkového pohledu to ale problém
nebude. Dostatečná velikost expozic
zůstane zachována například i díky tomu,
že se kanceláře přestěhují do půdních
prostor. Nově se bude v muzeu nacházet
kavárna, prodejna s upomínkovými
předměty a muzejními publikacemi
a nové vzdělávací prostory,“ popsal
změny Radek Šíma, tiskový mluvčí
Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rekonstrukce
Jihočeského muzea je hotová.
Otevřeno bude ale až na podzim
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Opatření, která Jaderná elektrárna
Temelín přijala na základě doporučení
Mezinárodní agentury pro atomovou
energii (MAAE) v roce 2012, jsou efektivní
a v souladu s požadavky na neustálé
zlepšování úrovně bezpečnosti
provozovaných jaderných zařízení. 
Tak zní hlavní závěr mezinárodních
expertů, kteří Temelín prověřovali od
pondělí. V jihočeské elektrárně tento
měsíc skončila již 29. mezinárodní
prověrka. Při podrobné třítýdenní
prověrce v listopadu 2012 se dvanáct
mezinárodních expertů shodlo na tom, 
že Temelín je provozován v souladu
s kritérii Mezinárodní agentury pro
atomovou energii (MAAE) a nemá žádné
zásadní bezpečnostní nedostatky. Tehdy
výsledky obsahovaly 11 doporučení
a návrhů na zlepšení, ale i šest dobrých
zkušeností. Na pozvání vlády ČR se nyní
část expertů na Temelín vrátila
a posuzovala, zda opatření, která ČEZ v
jihočeské elektrárně přijal na základě
doporučení z roku 2012, naplnila jejich
očekávání. „Výsledky Temelína jsou velmi
dobré a jsou nad průměrem, který
zjišťujeme v jiných elektrárnách. 
Nebyly nalezeny žádné problémy
s nedostatečným pokrokem v řešení.
Z jedenácti doporučení z roku 2012 je
sedm zcela vyřešených. V některých

případech šla elektrárna dokonce nad
rámec našich požadavků,“ představil
hlavní závěry mise její vedoucí Pierre
Gest z Francie. Jako příklad Gest uvedl
nakládání s chemickými látkami, kde
elektrárna zavedla nové výcvikové
programy, rozšířila kontroly na používání
chemických prostředků a s výsledky
pravidelně seznamuje i dodavatele. Dále
odborníci ocenili i programy, které má
Temelín pro minimalizaci lidských chyb.
Podle mezinárodních expertů má
elektrárna ve čtyřech případech vhodný
plán na zavedení nápravných opatření
a je těsně před jejich dokončením. 
„O těchto plánech jsme přesvědčeni, 
že povedou ke zlepšení,“ dodal Gest.
„Od odborníků s mnohaletou
mezinárodní jadernou praxí je příjemné
slyšet, že věci fungují tak, jak mají.
Jaderné elektrárny mohou být v provozu
desítky let. Během té doby se úroveň
poznání i technologie stále vyvíjejí. Dnes
jsme si ověřili, že jsme na správné cestě.
Naším cílem je bezpečně provozovat
elektrárnu další desítky let, a to si bez
průběžné modernizace a zavádění
nových opatření nedovedu představit,“
okomentoval výsledky prověrky ředitel 
JE Temelín Miloš Štěpanovský. Poslední
mezinárodní prověrku Temelín prodělal
v loňském roce, kdy elektrárnu

prověřovalo sedm odborníků v rámci
mise zaměřené na oblast pojištění. 
Další mise čeká jihočeskou elektrárnu 
na podzim 2015.

Temelín zapracoval doporučení

MAAE kvalitně
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Vzdělávací program DOODPADU
spustil svůj web a zahajuje
soutěž pro střední školy

Vzdělávací program „DOODPADU aneb
Co do kanalizace nepatří“, který 
je zaměřený na osvětu a výchovu
v oblasti odpadní vody, spustil své
webové stránky. Návštěvníci na
www.doodpadu.cz najdou nejen
podrobné informace o projektu
a aktuality, ale i množství informací, tipů
a rad. „Zájemci se seznámí například
s jednotlivými druhy odpadu, které
nepatří do toalety nebo kuchyňského
dřezu, ale lidé to občas nedodržují.
Zároveň jim také vysvětlujeme, proč 
to nedělat a kam tyto odpadky 
správně patří,“ přiblížila tisková mluvčí
společnosti ČEVAK, a. s., Jitka

Kramářová. Web je stejně jako celý
vzdělávací program rozdělen do dvou
částí. V sekci „pro základní školy“ si děti
a učitelé mohou přečíst několik dobrých
důvodů, proč si do třídy pozvat kocoura
AGIho, který je průvodcem celého
projektu, i jak si výukovou hodinu
objednat. V části určené středoškolákům
odstartovala soutěž „Co do kanalizace
nepatří aneb To fakt nevyčistíš“. Úkolem
třídních kolektivů je seznámit vybranou
cílovou skupinu s tím, co nepatří do
kanalizace.  „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,“ vysvětlila Kramářová. Na
www.doodpadu.cz se mohou třídní
kolektivy do soutěže zaregistrovat,
přečíst si pravidla a získat i pár dobrých
rad pro zpracování vybraného tématu. 

„Zatímco odpad jsme se již naučili velice
dobře třídit, stále zapomínáme na to, 
že i zacházení s odpadní vodou má 
svá pravidla, a právě ta chceme
prostřednictvím projektu DOODPADU
vštípit nejen dětem, ale i široké
veřejnosti,“ řekl vedoucí marketingu
a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA
Ing. Ivan Kafka. 
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V pátek 30. května v 19 hodin bude mít
v Krumlovském mlýně vernisáž svých
originálních obrazů malířka Dagmar
Jihlavcová, která je mimo své malířské
umění známá jako fotomodelka a má
zkušenosti i s akty. Nebrání se prý
ničemu novému a říká o sobě, že je silná
exhibicionistka. S malířstvím se Dagmar
Jihlavcová poprvé setkala v dubnu roku
2004 v nigerijském Lagosu. Barvy jí
učarovaly. „Tak jsem se do toho prostě
pustila s kapačkou u ruky a šlo mi to
docela dobře.“ V Nigérii namalovala ještě
několik dalších obrazů. Jihlavcová
malovala ještě následující dva roky, ale
pak se začala hojně věnovat kariéře
fotomodelky a často pracovně cestovala.
Focení bylo časově velmi náročné,
a proto jí na malování nezbyl téměř žádný
čas. Nafotila mnoho fotografií, z nichž
velkou část tvořily akty. Sama říká, že
miluje život, ráda vybočuje z řady a že
mezi svým exhibicionismem, focením
aktů a malováním abstraktních obrazů
vidí jistou paralelu. „S nahotou opravdu
nemám problém, část svých obrazů jsem
dokonce malovala tak, jak mě pánbůh
stvořil,“ dodala. Po čase se umělkyně

k malování vrátila. „Potkala jsem jednoho
člověka, který mě znovu přivedl na
myšlenku, že bych měla malovat. Řekl
mi, že mám velký talent a že by byla
škoda jej zahodit.“ Nikdy nestudovala
žádnou uměleckou školu, jelikož se
nerada nechává kýmkoliv ovlivňovat.
Sama říká: „Moje ruka si prostě nenechá
poroučet, co má malovat a jakým
způsobem. V tomhle jsem typický
Vodnář.“ V geometrické abstrakci se cítí
jistá, neomezená, volná a nemusí
přemýšlet nad každým tahem či barvou.
Prostě maluje intuitivně. „Něco mě
napadne a já to musím ihned namalovat.
Občas si udělám i skicu, ale nakonec
z toho vyleze něco úplně jiného,“ řekla
o svých obrazech a dodala, že pokud je
v emočním vypětí, je to z jejích děl
samozřejmě silně cítit. Svá díla vidí jako
pomyslnou bránu do vlastní duše.
Malování si užívá, a když dodělává jeden
obraz, už přemýšlí nad dalším. Na závěr
dodává, že hnacím motorem je pro ni
chvála okolí a lidí z celého světa. Dagmar
Jihlavcová své fotografie a obrazy
prezentuje na webových stránkách
www.dagmar-jihlavcova.com. 

V Krumlově vystavuje
Dagmar Jihlavcová
F

o
to

: 
a
rc

h
iv

 D
a
g

m
a
r 

J
ih

la
v
c
o

v
á

Nový přístav, který roste v Hluboké nad
Vltavou, může ke stání využít přes 
70 malých rekreačních plavidel 
a 2 osobní lodi. Stavba pomůže také
proti velké vodě. „Přístav svým uzávěrem
na vjezdu zlepší ochranu okolní části
města před povodněmi, které byly za
poslední léta již několikrát zaplaveny,“
uvedl starosta Hluboké nad Vltavou
Tomáš Jirsa. Přístav, jehož vodní plocha
přesahuje jeden hektar, vznikl

v někdejším korytě Vltavy, které se ve 
30. letech minulého století stalo slepým
ramenem. Aby se dosáhlo současné
hloubky 1,8 metru, muselo odsud zmizet
25 tisíc kubíků bahna, což znamenalo
zvýšenou dopravní zátěž pro okolí.
„Jsem rád, že akce se již blíží k závěru,
obyvatele města přestane obtěžovat
stavební ruch a malebný prostor pod
zámkem ožije hemžením lodí,“
komentoval situaci ředitel Ředitelství

vodních cest ČR Lubomír Fojtů. Vltava
v tomto úseku má podle něj velkou šanci
stát se vyhledávanou atrakcí rekreační
plavby stejně jako turisticky známý
Baťův kanál na Moravě. Už se dokonce
hlásí zájemci o místa na stání v přístavu.
Akci za 220 milionů korun financuje
Ředitelství vodních cest ČR. Doprovodné
stavby – jako například chystané
parkoviště – platí město. Plně v provozu
má být přístav od května příštího roku.

HLUBOCKÝ PŘÍSTAV
ochrání před povodněmi
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„Je to takové, jak jsem čekal.
Až na tu depresi,“ hodnotí
své dosavadní působení
v čele ODS předseda strany
Petr Fiala. 20. května zavítal
do Českých Budějovic, aby
o politice občanských
demokratů diskutoval
s obyvateli krajské
metropole. Uznávaný
vysokoškolský pedagog
nastoupil v lednu do čela
ODS poté, co jej lednový
kongres přesvědčivě zvolil,
přestože byl členem strany
jen krátce. Občanští
demokraté si od něj slibují
změnu kurzu, která je vyvede
z krize, ve které se ocitli po
pádu Nečasova kabinetu.

Máte za sebou čtyři měsíce 
v čele ODS. Jak se cítíte?  
Vždycky jsem byl zvyklý dělat věci
naplno, naplno dělám i funkci předsedy
ODS. Nepřemýšlím tedy, kolik mě to stojí
času a jestli je to náročnější. Je to
takové, jaké jsem čekal. 

Nic Vás nepřekvapilo? 
Ať už pozitivně či negativně? 
Můj úkol za současné situace není
jednoduchý. Myslím si, že například
mnoho věcí, které jsme udělali dovnitř
strany – ať už je to revize členů, napravení
některých vnitřních mechanismů včetně
komunikace –, se opravdu daří. Teď je
ještě důležité přesvědčit občany, že jsme
opět důvěryhodnou stranou, kterou
mohou volit. Pokud mám mluvit o věci,
která mě překvapila, pak bych nejspíš
jmenoval určitou vnitřní depresi, do které
se řada členů vlivem minulého vývoje
dostala.  Myslím si ale, že se to postupně
mění k lepšímu. Já takto objíždím celou
republiku, mluvím s lidmi a vidím, že se

PETR FIALA:
„Věřím, že jsme zastavili pád...“
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negativní nálada proměňuje. Takže
doufám, že ODS je na správné cestě
a brzy bude zase v dobré kondici a v plné
síle. Kdybych nevěřil, že ODS nejen
přežije, ale bude znovu významnou
politickou silou, nedělal bych to, co
dělám. Jsem přesvědčen, že se z toho
dostaneme.

S jakým očekáváním přijíždíte 
do Budějovic? Tradičně zde měla
ODS silnou pozici, v posledních
letech utrpěla citelné ztráty…
Těším se na debatu s místními lidmi –
nejezdím do regionů s tím, že bych jim
chtěl přednášet nebo  kázat. Naopak.
Představuji jim naši aktuální politiku. Tyto
debaty jsou pro mě cenné především
proto, že se dozvím, co lidí trápí, co je
zajímá, slyším jejich připomínky
a názory. Mým úkolem je, aby se to
promítlo v politice občanských
demokratů.

Jedním z aktuálních jihočeských
témat je špatná infrastruktura.
Dálnice mezi Prahou a Lincem je
stále v nedohlednu…
Já jsem z jižní Moravy, z Brna, kde máme
podobný problém. V Rakousku se staví
a u nás ne. Přitom je samozřejmě
napojení na Vídeň klíčové. Stejně jako
tady je důležité spojení z Prahy do Lince.
Přijel jsem z Prahy a viděl jsem, jaká je
tady dopravní situace. Je třeba
připomenout, že v době, kdy ODS byla
u vlády a měli jsme ministra dopravy
Zbyňka Stanjuru, otevřel se
25kilometrový úsek dálnice D3 mezi
Táborem a Veselím nad Lužnicí. Také
pokročila příprava na výstavbu dalších
částí dálnice. Prioritou teď musí být
napojení Českých Budějovic a následně
výstavba obchvatu města. Dopravní
infrastruktura je pro Českou republiku
mimořádně důležitá. Musíme jí věnovat
větší pozornost, ať už chceme díky ní
přilákat investory, zvýšit mobilitu
pracovních sil, nebo sem dostat
studenty. 

Klidné vody rozčeřil tento měsíc
ministr životního prostředí Richard
Brabec, když nečekaně odvolal
ředitele Národního parku Šumava
Jiřího Mánka. Jak tento krok
hodnotíte?
Já nejsem odborník na Šumavu, ale
v ODS máme experta na životní
prostředí,  shodou okolností je
z Budějovic. Je to Jan Zahradník, jehož
jméno rád připomínám, neboť jej považuji
za mimořádně kompetentního
a úspěšného politika.  Nicméně důvodům
pro odvolání Jiřího Mánka jsem
neporozuměl. Jiří Mánek zastavil
kůrovcovou kalamitu, měl také širokou
podporu obyvatel Šumavy, místních
samospráv i obou krajů. Svou práci dělal
dobře. Nevím, jestli tady vláda nenadbíhá
spíše nějakým ekologickým radikálům,
než že slouží zájmům Národního parku
Šumava a obyvatelům tohoto regionu. 

Je významnou osobností

akademického i politického života

v zemi. Byl jedním ze zakladatelů

katedry politologie v Brně, dlouhá

léta ji pak vedl. 

Byl ředitelem Mezinárodního

politologického ústavu Masarykovy

univerzity, stál i u vzniku

Politologického časopisu, českého

odborného politologického

periodika. Působil jako vedoucí

katedry mezinárodních vztahů

a evropských studií, vedoucí Institutu

pro srovnávací politologický výzkum

a také jako děkan Fakulty sociálních

studií. Dvě funkční období působil

pak jako rektor brněnské

Masarykovy univerzity. Právě v tomto

období univerzita zaznamenala

výrazný vzestup, stala se významnou

evropskou vzdělávací institucí a stále

vyhledávanější vysokou školou z řad

uchazečů o studium. Za jeho vedení

byl mimo jiné spuštěn systém pro

odhalování plagiátorských prací

a postaven kampus v brněnských

Bohunicích.

Petr Fiala byl také ministrem školství,

mládeže a tělovýchovy ve vládě ČR.

KDO JE PETR FIALA:

cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Fiala_

(politolog)

JAK HO MŮŽETE KONTAKTOVAT:

twitter.com/P_Fiala

Prof. Petr Fiala
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Premiéru Dvořákovy opery
Rusalka se světovou
hvězdou, basistou
Štefanem Kocánem v roli
vodníka, komedii
Dekameron i balet Carmen.
To je jen malý výběr
z letošní sezony Otáčivého
hlediště Český Krumlov.
První představení se
odehraje v zahradách
u zámku 12. června.

Sezonu v turisticky atraktivním přírodním
divadle otevře oblíbená romantická
komedie Tři mušketýři, která se do
Krumlova vrací po pěti letech. K malým
změnám dojde v obsazení. V roli
d'Artagnana se místo Ondřeje Veselého
objeví mladý talent Jan Hušek. Veselý se
představí v roli kardinála Richelieua. 
„Je to nesmírně oblíbená inscenace,
proto jsme se rozhodli pro obnovenou
premiéru. Řekli jsme si však, že Tři

mušketýry vrátíme s mladými tvářemi.
Jan Hušek je v současnosti ideální pro
d'Artagnana. Když jsme hru nasazovali,
byl přesně tím nevycválaným klukem
Ondřej Veselý. Za třináct let z něj vyrostl
dospělý muž,“ vysvětlila změny
dramaturgyně činohry Olga Šubrtová.
Jako Constance se divákům představí
nová posila činohry Tereza Vítů, krále
Ludvíka XIII. si zahraje Jiří Suchý
z Tábora. V rolích ostatních mušketýrů
zůstávají Martin Hruška jako Athos,
Pavel Oubram jako Porthos a Tomáš
Drápela jako Aramis. Mušketýry pak
vystřídá komedie Dekameron
a v polovině července Jihočeské divadlo
na točně uvede již svou 90. premiéru,
kterou nebude žádné menší dílo než
Dvořákova Rusalka. „Podařilo se nám
sehnat mladého a talentovaného režiséra
Jiřího Heřmana, který pojal Rusalku
trochu v modernějším duchu. Scéna
bude vypadat tak, že všude bude jakoby
voda a herci budou chodit po lávkách
a molech. Máme i významné hosty.
Vystoupí sopranistky Alžběta Poláčková
a Maria Kobielska, budou zpívat

dvojroli – cizí kněžnu i ježibabu. Potom
máme hvězdu z Metropolitní opery
v New Yorku, slovenského basistu
Štefana Kocána, který bude vodníkem,“
přiblížil šéf operního souboru Miloslav
Veselý. Diváky jistě pobaví také
Divotvorný hrnec a Sluha dvou pánů,
děti si užijí Cestu kolem světa a Ptáka
Ohniváka a lišáka Zorra. Sezonu zakončí
baletní představení Carmen. Vstupenky
jsou k sehnání na pokladně Jihočeského
divadla v Budějovicích nebo na webu
otacivehlediste.cz.

Krumlovské 
otáčivé hlediště
uvede Rusalku i Tři mušketýry

Program Otáčivého hlediště 
Český Krumlov:

12.–28. 6. Tři mušketýři 
17. 6. – 6. 9. Cesta kolem světa 
1.–13. 7. Dekameron 
17.–26. 7. Rusalka 
29. 7. – 9. 8. Divotvorný hrnec 
31. 7. – 30. 8. Pták Ohnivák a lišák Zorro
12.–30. 8. Sluha dvou pánů 
21.–23. 8. Carmen 
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Zvláštní pamětní místo připomínající
prvního porevolučního prezidenta
Václava Havla vznikne v Českých
Budějovicích. Takzvané Havel´s place
neboli Havlova lavička ozdobí univerzitní
kampus ve Čtyřech Dvorech. Bude po
pražském Maltézském náměstí teprve
druhým zákoutím tohoto druhu v České
republice. Slavnostní otevření se
uskuteční ve středu 11. června. 

Lavička Václava Havla je pamětním
místem věnovaným Václavu Havlovi.
Tvoří jej dvě křesla spojená kulatým
stolem, jehož středem prorůstá strom.
Záměrem tohoto projektu,
koordinovaného a zaštiťovaného
Knihovnou Václava Havla, je vytvoření
sítě míst ve veřejném prostoru, jež
mohou přispět k setkávání a vedení
skutečného dialogu – míst, kde bude
možné diskutovat a přemýšlet v duchu
ideálů a životních postojů Václava Havla.

„Jsem nesmírně šťastný, že to bude
kampus právě naší Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, kde bude
umístěno další Václav Havel´s place.
Václav Havel je nejenom ikonou
statečného odporu proti komunismu
a znovunabytí demokracie v naší zemi,
ale zejména nadčasovou morální
autoritou, kterou tolik potřebujeme.
Přejme si, aby posezení u Václava Havla
dodalo našemu univerzitnímu kampusu
nový genius loci a nechť je též stálou
připomínkou odkazu Václava Havla
příštím generacím,“ říká rektor univerzity
Libor Grubhoffer.

Budování Laviček Václava Havla je
celosvětovým projektem, který inicioval
velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič
spolu s architektem a designérem Bořkem
Šípkem. První Václav Havel´s Place bylo
slavnostně odhaleno na Georgetownské
univerzitě ve Washingtonu D.C. v říjnu

2013. První lavička v Evropě byla
slavnostně odhalena v Irsku, v parku Sv.
Patrika v Dublinu, ve Světový den lidských
práv 10. prosince 2013. Dalším místem
instalace pamětního místa byla v únoru
letošního roku Barcelona. Čtvrtá Lavička
Václava Havla byla odhalena v květnu
2014 na pražském Maltézském náměstí.
Projekt Lavička Václava Havla vznikl
s laskavým svolením Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97.

Českobudějovická Galerie Hrozen

v současné době pořádá výstavu

grafiky významné jihočeské autorky

Marie Michaely Šechtlové.  

Ak. malířka Marie Michaela

Šechtlová (nar. 1952 v Praze) se

věnuje volné grafice, mezzotintě

a litografii, exlibris, knižní ilustraci,

malbě a počítačové grafice.  

Absolvovala Vysokou školu

uměleckoprůmyslovou v Praze

v ateliéru grafiky a ilustrace. Je

členkou Sdružení českých umělců

grafiků Hollar a Asociace

jihočeských výtvarníků. 

Od roku 1977 uspořádala umělkyně

více než 60 samostatných výstav

doma i v zahraničí, vystavovala

například v Rakousku, USA,

Lucembursku, Švýcarsku a Anglii

a účastnila se více než 80

společných výstav grafiky a exlibris

včetně zahraničních, například

v Belgii, Francii a Polsku. Její práce

jsou zastoupeny v řadě sbírek,

například v Národní galerii, v Alšově

jihočeské galerii, v Muzeu exlibris

v Chrudimi, ale také v zahraničních

sbírkách v Dánsku, Itálii, Francii

a Belgii. Za svoji uměleckou činnost

získala několik ocenění: v roce 1983

Cenu exlibris v Chrudimi, cenu na 

11. bienále drobné grafiky v St.

Niklaas v Belgii, čestné uznání

v Concorso exlibris Lago Maggiore

a čestné uznání Exlibris Prostějov

v roce 2000. 

Od roku 2004 spolupracuje na

projektu digitalizace rodinného

archivu fotografií a na přípravě

výstav historické fotografie pro

Muzeum Šechtl–Voseček v Táboře,

kde autorka také žije a pracuje.

„Marie M. Šechtlová pochází

z významné umělecké rodiny. 

Její výtvarný názor a schopnost jej

v různých grafických technikách

interpretovat jsou jistou paralelou

k odkazu tří generací jihočeských

fotografů – včetně autorčiných

rodičů, uznávaných uměleckých

fotografů, s nimiž jsem se také

osobně znal,“ říká majitel Galerie

Hrozen grafik Václav Johanus.

„Volba vystavit práce této autorky

byla celkem logickým završením

předchozích letošních výstav, které

jsme připravili jako poctu

významným jihočeským grafikům:

Miloslavu Nováčkovi a Jiřímu

Müllerovi,“ doplnil V. Johanus. 

Výstava potrvá do 7. června.

Marie Michaela Šechtlová
vystavuje v Galerii Hrozen

V kampusu vznikne
Havel’s place

F
o
to

: 
a
rc

h
iv

 S
tu

d
io

 Š
íp

e
k



15

Jak vlastně vypadají noví Vídeňané?
Takovou otázku si klade rakouský
fotograf Gero Fischer, který od 
19. června vystavuje v Galerii Nahoře
Portréty nových Vídeňanů. Autora zaujala
především multikulturnost města, která je
přítomna na každém kroku. Ve Vídni má
téměř polovina obyvatel cizí původ, mluví
více než 100 jazyky. Tyto poměry přiměly
autora, který se zabývá i migračními
i integračními procesy, aby se ve
spolupráci s institutem sociologie
věnoval fotograficky těmto fenoménům.
Autor se ptá – kdo se přistěhuje, z jakých
důvodů, jak žijí noví Vídeňané, jak
realizují své migrační sny? Fotografie
(výhradně v analogové technice) jsou
nearanžované, vznikly v každodenním
prostředí, v kavárnách, v parku apod.
Vernisáž výstavy se koná 18. června 
v 17 hodin. 

Gero Fischer se narodil v roce 1944
v Horním Rakousku. Studoval slavistiku

na univerzitách ve Vídni, v Praze a ve
Skopje. Od roku 1970 do roku 2010
pracoval v Institutu slavistiky vídeňské
univerzity. Je v penzi, učí ale dále a je
stále ještě zapojen do akademického
života. Fotografií se zabývá od dětství.
V roce 2000 založil Galerii auf der
Pawlatsche, kterou vede dodnes. Galerie
se specializuje na fotografický dokument
a snaží se obeznámit rakouské
obecenstvo s východoevropskou
fotografií. Galerie dosud prezentovala víc
než 100 autorů, mezi nimi J. Štreita, 
D. Kyndrovou, D. Hochovou, J. Berana,
A. Sládka atd.

V GALERII NAHOŘE
můžete vidět Portrérty
z vídeňských diaspor

Historicky 1. ročník Festivalu vína se v červnu

bude konat v krajské metropoli. V Hotelu Clarion

se v sobotu 13. a v neděli 14. června představí 

15 převážně tuzemských vinařství. Za vstupné

350 korun můžete se skleničkou, kterou

dostanete, ochutnat 8 vzorků u každého vinařství.

Vzít s sebou můžete i své ratolesti. Pro děti totiž

bude připravený venkovní koutek se skákacím

hradem. Návštěvníci se mohou těšit také na

doprovodný kulturní program. V pátek můžete do

Clarionu vyrazit mezi 12. až 22. hodinou, v sobotu

se začíná již v 10 hodin a končí ve 22 hodin.

I v letošní letní sezoně se mohou
občané Budějovic těšit na promítání
v Letním kině Háječek. „Provoz
letního kina městský rozpočet přijde
na 204 tisíc korun a mě těší, že za
tuto částku můžeme už druhým
rokem pokračovat v obnovené tradici
promítání v letním kině,“ uvedl 
1. náměstek pro ekonomiku a majetek
města Miroslav Joch.

Program letního kina na červenec

10. 7. Revival
11. 7. Ecce homo Homolka
17. 7. Příběh kmotra
18. 7. Mafiánovi
24. 7. Vejška
25. 7. Rivalové
31. 7. Marečku, podejte mi pero

V Budějovicích

se bude
KONAT
Festival vína

Letní kino
bude opět
v provozu
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16 Sport z Českých Budějovic

Budějovický Budvar,
n. p., podepsal smlouvu
o spolupráci s hokejovým
klubem ČEZ Motor České
Budějovice na příští čtyři
sezony. 

Smlouva řeší kromě propagace značky
Budweiser Budvar také komplexní
spolupráci mezi pivovarem a hokejovým
klubem, včetně exkluzivity při prodeji
piva z Budějovického Budvaru
v prostorách Budvar arény. Budějovický
Budvar je již téměř 120 let nedílnou
součástí Českých Budějovic a cítí
sounáležitost s životem ve městě. Proto
v rámci svých možností podporuje
kulturní a společenský život a přispívá
k šíření dobrého jména města nejen
doma, ale především v zahraničí.

Českobudějovický lední hokej podporuje
pivovar nepřetržitě od roku 1993
a celkově investoval do tohoto sportu
přes 100 milionů Kč. Budějovický
Budvar nezastavil podporu ani
v hokejově méně příznivých dobách.

„Budějovický Budvar byl jedním
z podniků, které nám nejvíce pomohly
na začátku loňské sezony, kdy se rodil
nový Motor. Jsme ohromně rádi, že jsme
nyní uzavřeli dlouhodobou spolupráci,
která jen potvrzuje fakt, že
českobudějovický hokej a pivovar
Budvar patří jednoznačně k sobě,“ říká
Stanislav Bednařík, generální manažer
ČEZ Motor České Budějovice. „Za
klubem ČEZ Motor České Budějovice
stojí jihočeské hokejové legendy a my
pevně věříme, že to je nejlepší záruka
pro pokračování a hlavně další rozvoj

slavné hokejové tradice v našem městě.
Proto je smlouva podepsána na příští
čtyři sezony,“ říká Ing. Jiří Boček, ředitel
Budějovického Budvaru. Předmětem
smlouvy není jen samotná reklama
značky Budweiser Budvar na dresech
a dalších reklamních plochách, ale také
komplexní spolupráce mezi klubem
a pivovarem. To zahrnuje například
vzájemné zapojení do společných
projektů a akcí pro obchodní partnery
obou stran. Klub navíc garantuje
exkluzivní prodej piva z Budějovického
Budvaru ve všech prostorách Budvar
arény. „Podporujeme snahu majitelů
klubu vrátit do našeho města hokej na
nejvyšší úrovni a doufáme, že se jim to
s naší pomocí, s pomocí dalších
jihočeských podniků a také s vynikající
podporou fanoušků podaří,“ uzavírá Jiří
Boček.

Budějovický Budvar
DÁL PODPOŘÍ
budějovické hokejisty
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pozvánka

Pošlete své děti
na olympiádu
Občanské sdružení Aktivity České
Budějovice již každoročně nabízí
příměstské tábory pro děti z Českých
Budějovic a okolí. Letos se na žádost
rodičů otevřely opět tři turnusy. Minulý rok
byl příměstský tábor ve znamení
cestování: Cesta kolem světa (Austrálie,
Nový Zéland, Kanada, Francie a Česká
republika). Letošní srpnové tábory se
ponesou v olympijskému duchu. Ve
spolupráci s ČESKÝM OLYMPIJSKÝM
VÝBOREM jsou jednotlivé turnusy
přizpůsobeny Olympiádě dětí a mládeže.
Každý účastník nasaje atmosféru
olympijských her (např. zapálení

pochodně, olympijského ohně atd.).
Zároveň se tábory specializují na sportovní
aktivity, takže nebudou chybět oblíbené
disciplíny, zajímavosti o nich a samozřejmě
dojde i na samotné závody. Každý
účastník vyhraje svou olympijskou medaili
a diplom. Program dále doplní dopolední
soutěžení v prostorech krytého hřiště BEZ
BOT. Součástí je také adrenalinová
Hluboká a návštěva Sportovně relaxačního
areálu. Děti si vyzkouší aktivity jako
Adventure minigolf, Adrenalinový park,
nafukovací trampolínu, Síťové centrum
a také navštíví Zoo Ohrada. Na děti se těší
a vedou je ke zdravému pohybu absolventi

a studenti Jihočeské univerzity, Katedry
tělesné výchovy a sportu – Petr Čížek,
Anička Kalivodová, Pavla Kohoutová,
Barbora Nováková a organizátor Petr
Požárek. „Tím, že organizujeme aktivity,
které jsou zcela dobrovolné a vznikají
z popudu dětí a rodičů, tak máme
posledních 10 volných míst v prvním 
(4.–8. 8. 2014) a třetím (18.–22. 8. 2014)
turnusu. Případné zájemce můžu odkázat
na kolegu Čížka (kontakt na letáku) nebo
na můj e-mail pozarek.petr@seznam.cz.
Poskytujeme dětem řízený pohyb, který 
se snažíme dělat účelně, odborně
a zdravě,“ dodává Petr Požárek. 

Silné zastoupení v české

reprezentaci má letos budějovický

volejbalový klub. Ve výběru trenéra

Zdeňka Šmejkala pro dva

kvalifikační turnaje na volejbalové

mistrovství Evropy v roce 2015 jsou

hned čtyři čeští mistři. Na soupisce

se objevili nahrávač Filip Habr,

univerzál Michal Kriško, blokař

Radek Mach a smečař Petr

Michálek. Už od prvního utkání

sázela česká reprezentace na hlavní

opory Jihostroje a jejich spolupráci

chtěla zužitkovat i v národních

barvách. Proto se v úvodní šestici

všech tří utkání objevila trojice Habr,

Kriško a Michálek, nejvíce o sobě

dala vědět v nedělním souboji

s Ukrajinou. Precizní Filip Habr, který

svými nahrávkami připravoval

ideální pozice pro své spoluhráče,

byl velkou oporou týmu. „To, že jsme

na hřišti tři z Budějovic, je strašné

plus. Hlavně pro mě, protože nebylo

moc času se s ostatními sehrát.

A když tam mám základní osu

smečař – univerzál, tak mi to hodně

pomáhá a vyhovuje mi to,“ těší

dvoumetrového nahrávače. Hráči

Jihostroje si zatím prodlužují svou

úspěšnou sezonu a mají skvěle

nakročeno na mistrovství Evropy.

Hráči Jihostroje

obstáli
i v reprezentaci
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Mattoni 1/2Maraton České
Budějovice, druhý regionální
podnik RunCzech běžecké
ligy, se může těšit na
věhlasné hvězdy. 7. června
bude mezi jinými na startu
také současný mistr světa
v půlmaratonu Geoffrey
Kipsang Kamworor i držitel
rekordu závodu Daniel
Chebii.

Teprve 21letý běžec z Keni, letošní mistr
světa v půlmaratonu z Kodaně, pochází
z Rift Valley, rodiště nejlepších vytrvalců
planety. „A teď chci zaběhnout světový
rekord,“ plánuje si. „Jsem mentálně
připraven, to je hlavní. Pak není nic
problém,“ říká mladý muž, který hodně
trénuje s olympijským vítězem
Stephenem Kiprotichem z Ugandy. 
„On mě velmi inspiruje, i maraton už
mohu běžet na podzim pod 2:06,“
dodává. „Chce tady využít své dobré
formy a vylepšit rekord závodu 0:59:49

z roku 2012,“ říká Jana Moberly,
manažerka elitních atletů RunCzech
běžecké ligy. Nápomocni mu k tomu
budou další keňští běžci třicátníci
a jmenovci Daniel Chebii a Daniel
Wanjiru, oba už pod magickou hranici
jedné hodiny běžet dokázali. Chebii se
hned zaskvěl v budějovické premiéře
před dvěma roky, kdy vítězstvím v čase
0:59:49 zaběhl dvacátý nejlepší čas roku
na zcela nové trati, a zapsal tak České
Budějovice do světových tabulek. 

V ženském poli patří kromě jedničky
Pauline Njeri z Keni k favoritkám
i mladičká Etiopanka, teprve 23letá
Betelhem Moges. Podobně jako
v Karlových Varech, kde běžela dvojice
Andrejev–Andrejevová, vyrazí na
českobudějovickou trať zdatná
manželská dvojice, tentokrát pod
ukrajinskou vlajkou. Ivan Babaryka už
běhy RunCzech dobře zná, tentokrát
vzal i svoji o tři roky starší ženu Tatianu
Vilisovou. V jihočeské metropoli se
předvedou také čeští běžci. Mezi
českými muži se očekává souboj
domácího Jana Kreisingera s čerstvým

maratonským mistrem Petrem Pechkem.
Do startovního pole žen se po kratší
pauze vrací Petra Pastorová, loňská
šampionka v půlmaratonu i maratonu. 

„Už na prvním ročníku Mattoni
1/2Maratonu České Budějovice Daniel
Chebii ukázal, jak rychle se tady dá
běžet. Tak nabité startovní pole slibuje
zajímavé výsledky a o Českých
Budějovicích se bude mluvit v celém
atletickém světě. To je podstatné jak pro
České Budějovice, tak pro celý český
sport,“ říká prezident organizačního
výboru Carlo Capalbo.

Prestižní běžecký závod se
v Budějovicích uskuteční také v dalších
letech. Primátor Juraj Thoma totiž
podepsal smlouvu, ve které se zavazuje
k uspořádání této akce po následující
čtyři roky. Kdo měl tedy letos ještě
z půlmaratonské tratě respekt, může
začít trénovat a příští rok se postavit na
start a na vlastní kůži prověřit slova
legendárního běžce Emila Zátopka:
„Když chceš něco vyhrát, běhej 
100 metrů. Když chceš něco zažít, 
běhej maraton.“

Mattoni ½Maratonu
se zúčastní i úřadující

MISTR SVĚTA
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Pravidelně každý měsíc se
ve Fotbalové národní lize
vybírá nejlepší trenér
a nejlepší hráč. V měsíci
dubnu se ocenění pro
nejlepšího trenéra FNL
dočkal kouč Dynama
Luboš Urban, který měl
s týmem stoprocentní
úspěšnost, když Jihočeši
vyhráli všechny čtyři
dubnové zápasy.

Kouč Dynama si uvědomuje, že cena
pro trenéra měsíce je oceněním dobré
práce celého týmu. „To ocenění je za
měsíc duben, kdy jsme ze čtyř zápasů
uhráli plný počet dvanácti bodů. Je to
tedy samozřejmě na základě těchto
výsledků. Hlavní podíl na tom nemá
trenér, ale mužstvo, které dobře
pracuje. Trenéři tomu dávají jen nějaký
řád. Určitě to není jen o Urbanovi.
Ocenění je to pro celý realizační tým
včetně sportovního manažera Martina
Vozábala, trenéra brankařů Pala

Švantnera a všech, co se kolem týmu
pohybují,“ říká Luboš Urban, který cenu
pro trenéra měsíce převzal od Daniela
Hajného, ředitele komunikace Ligové
fotbalové asociace.

Přestože Dynamo patří celou sezonu
k největším favoritům na postup do
nejvyšší soutěže, podobného ocenění
se zástupce klubu dočkal letos vůbec
poprvé. „Takovéhle ocenění sice potěší,
ale náš cíl je úplně jiný. Odměnou pro
klub a celé město bude to, když se nám
po sestupu okamžitě podaří vrátit zpět
mezi ligovou elitu,“ dodává Luboš
Urban. 

O tom, zda bude Dynamo hrát první,
nebo druhou ligu, se rozhodne na
přelomu měsíců května a června. Boj
o postup do nejvyšší soutěže se
v průběhu května zúžil na tři týmy. Vedle
Dynama o postup usilují také fotbalisté
Táborska a Hradce Králové. Velmi
pikantní může být především zápas
závěrečného 30. kola, ve kterém se
střetnou v rámci jihočeského derby
právě týmy Táborska a Dynama. Pokud
nenastane nějaká mimořádná situace,
rozhodne právě toto utkání o tom, které
z mužstev postoupí mezi ligovou elitu.
„Dobře si uvědomujeme, že jakákoliv

ztráta v závěru sezony by pro nás
mohla mít doslova smrtelné následky.
Situace je jednoduchá, postup máme
ve svých rukou. Pokud všechny zápasy
do konce sezony vyhrajeme,
postoupíme do ligy my,“ uzavírá
budějovický lodivod Luboš Urban. 

Takto web fnliga.cz odůvodnil zvolení
Luboše Urbana za trenéra měsíce:
Mnozí jednu dobu České Budějovice
z bojů o postup již odepisovali,
jihočeský mančaft se ale nastartoval ke
skvělým výkonům. A to paradoxně
v domácím utkání s Vltavínem, které
mělo být jednoznačnou záležitostí
Budějovic, avšak nakonec museli vzít
Jihočeši zavděk i hubeným vítězstvím
1:0, které se urodilo díky trefě Jana Hály
v samotném závěru utkání. V dalším
kole zajížděly České Budějovice do
hlavního města na stadion Bohemians
Praha. Pro Urbana lehce pikantní
souboj vyzněl lépe pro jeho současného
zaměstnavatele, Dynamo totiž zvítězilo
přesvědčivě 3:0. Rozdílem třídy poslalo
o týden později domů také trápící se
celek Mostu, který Jihočeši rozstříleli
vysoko 4:1. Dobrou formu pak Urbanovi
svěřenci potvrdili i v bouřlivém prostředí
ve Frýdku-Místku, odkud si odvezli tři
body za vítězství v poměru 2:0.

Trenér Urban byl ve
Fotbalové národní lize vyhlášen

trenérem měsíce
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Dvanáctiletý trest vězení a ochrannou
léčbu nařídil budějovický krajský soud
třiadvacetileté ženě za pokus o vraždu
tříleté dcery. Letos v lednu jí totiž do
jogurtu a do vody se šťávou přimíchala
jedovatou nemrznoucí směs. Ačkoli
dávka nebyla smrtelná, od následné
těžké otravy dívku zachránil včasný
zásah lékařů, které přivolal otec dítěte.

Rozsudek zatím není pravomocný. Státní
zástupkyně se na místě odvolala.
Obhajoba si ponechala lhůtu na
rozmyšlenou. „Mám za to, že ta
okolnost, že se toho jednání dopustila
vůči vlastnímu dítěti, je na zvážení. Bylo
by potřeba, aby k tomu zaujal názor
soud vyššího stupně, proto jsem podala
přímo do protokolu odvolání. Mám za to,
že pro mimořádné snížení sazby vazby
nebyly dány podmínky,“ řekla státní
zástupkyně Dagmar Šimáková.

Podle Šimákové žena svůj čin provedla
opakovaně, když jed dala do jogurtu
a následně do pití. K činu se ovšem
doznala a pomohla ho objasnit a nebyla
trestaná, proto pro ni žalobkyně chtěla
trest na spodní hranici sazby 15 až 20
let. Naopak obhájce apeloval, že si žena
nebyla vědoma fatálních důsledků činu,
neměla v plánu dítě zabít. Událost
ovlivnila i osobní situace obžalované.
V dětství ji adoptivní rodiče odložili, když
se jim narodilo vlastní dítě. A ani její

manželství nebylo ideální, manžel se
přiznal, že ji několikrát napadl. Žena
trpěla poruchou osobnosti. Obhájce ale
uznal, že čin žena nespáchala v afektu.
V souladu se znalci navrhl ústavní
psychiatrickou léčbu.

Soud uznal ženu vinnou z pokusu
o vraždu. Neshledal, že by chtěla dítě
vědomě usmrtit. Podle znalců podaná
dávka jedu nemohla dítě zabít. Ženě

proto senát stanovil odnětí svobody na
12 let, a to ve věznici s ostrahou,
a ústavní psychiatrické léčení, neboť
dosavadní ambulantní léčba nepřinesla
výsledky. Žena navíc musí zaplatit léčení
dítěte zdravotnické pojišťovně a dítěti
dát za újmu na zdraví přes 50 tisíc korun.
„Strašně toho lituji, strašně mě to mrzí,“
uvedla žena u soudu a dvakrát si
vyžádala setkání s přítomným
manželem.

Přímo v centru města došlo

v polovině května k loupežnému

přepadení. Teprve osmnáctiletý

mladík pod pohrůžkou oloupil

jiného muže, který k ránu

procházel ulicí Karla IV. Lupič chtěl

nejprve peníze, pak se mu zalíbila

i bunda přepadeného. Způsobil mu

škodu ve výši 8 tisíc korun. 

Přepadený muž se ihned obrátil

na policii. „Policistům se díky

výborné osobní znalosti podařilo

zjistit totožnost pachatele. Jedná

se o osmnáctiletého muže

z Českobudějovicka. Obvinili jej

z trestného činu loupeže. Zároveň

podali podnět k návrhu na jeho

vzetí do vazby,“ dodala Uhlířová.

inzerce

V ulici Karla IV.
došlo k loupežnému

přepadení

Za pokus o vraždu
dcery dostala 12 let
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Výlet do Hluboké nad Vltavou se prodražil
třem nezodpovědným turistům. Majitelé auta
značky Nissan auto zaparkovali v Bezručově
ulici, ale uvnitř nechali několik velmi cenných
věcí a toho zloděj využil. „Pachatel rozbil sklo
v pravé přední části vozu, následně vnikl do
nákladového prostoru a začal krást. Odnesl si
dva notebooky značky Lenovo, notebook
značky Acer, nabíječky na mobilní telefon,
digitální fotoaparát značky Nikon, několik
flash disků, kožené desky, svazek klíčů

a několik paměťových karet. Celková škoda,
kterou pachatel třem poškozeným osobám
napáchal, dosáhla výše téměř 100 tisíc
korun,“ vypočetla ukradené věci policejní
mluvčí Štěpánka Uhlířová s upozorněním, že
auto není trezor. „Každému, kdo opouští svůj
automobil, doporučuji, aby měl na mysli, že
zloději mají nenechavé ruce. Vše, co ve
vozidle necháte, vám mohou ukrást.
Nenechávejte proto cenné věci ve vozidle
a vždy si vše odneste,“ dodala.

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

inzerce

Vlak se
střetl 
s autobusem
Hrozivá srážka s dobrým koncem
se tento měsíc odehrála na
přejezdu v Hluboké nad Vltavou.
Střetl se zde osobní vlak se
zahraničním autobusem. 

Na palubě autobusu byli v tu chvíli
pouze dva řidiči, kteří z nehody
vyvázli bez úhony. Ani cestujícím 
ve vlaku se naštěstí nic nestalo. 
„Z cestujících ve vlaku nebyl nikdo
zraněn. V autobuse jeli pouze dva
řidiči, oba byli v okamžiku příjezdu
hasičů již mimo havarovaný autobus
v péči zdravotníků. Jelikož autobus
byl zničený především ve své zadní
části, nezůstal ani jeden z řidičů
nijak zaklíněn, takže hasiči nemuseli
nikoho speciálně vyprošťovat,“
uvedla Vendula Matějů, tisková
mluvčí jihočeských hasičů. 

Hasiči na místě provedli kontrolu
úniku provozních kapalin
a zajištění proti možnému vzniku
požáru. Dále pak pomohli všem
cestujícím vystoupit z vlaku ven.
Pro všechny byla zajištěna
náhradní doprava. „Ve vlaku
cestovaly také dvě skupiny dětí.
Mateřská škola jela na výlet do
planetária, žáci základní školy pak
na výstavu Hobby do Českých
Budějovic. Hasičský záchranný
sbor Jihočeského kraje pro ně
zajistil vlastní autobus, kterým je
do planetária i na výstaviště
odvezl,“ dodala Matějů.

Z auta si zloděj odnesl
věci za sto tisíc

Rodiče zapomínají
syna v družině
Malý prvňák z Budějovic občas zažívá
nepříjemné chvilky. Již několikrát totiž
jako poslední zůstal ve školní družině
a ani po době jejího uzavření si ho
nikdo nepřišel vyzvednout. 

Kontaktovat rodiče se nepodařilo.
Vychovatelce nyní došla trpělivost,
a vydala se proto s chlapcem k němu
domů. Tam však nikdo neotvíral. Situaci
musela řešit městská policie. 
„O telefonické vyrozumění zákonných
zástupců se posléze rovněž neúspěšně
pokoušeli i přivolaní strážníci, kteří do
ulice přijeli s pracovnicí orgánu

sociálněprávní ochrany dětí. Během
následných úkonů pak byl strážníky
zjištěn zaměstnavatel, u kterého by
matka chlapce měla pracovat. Matku
se naštěstí podařilo zastihnout, ta
následně vyrozuměla otce, jenž měl
chlapce z družiny vyzvednout,
ale zapomněl na něj. Jelikož však
strážníci zjistili, že to nebyl první
případ, kdy si pro hocha nikdo nepřišel,
byla celá věc předána k dořešení
příslušnému orgánu sociálněprávní
ochrany dětí,“ uvedl Václav Sup,
tiskový mluvčí českobudějovických
strážníků.

RYCHLÁ JÍZDA
stála mladíka život
Na jihočeských silnicích 17. května
vyhasl další mladý lidský život. Teprve
dvacetiletý mladík dostal smyk
a naboural do stromu. Nehoda se
udála na rovném úseku, proto se
kriminalisté domnívají, že příčinou
byla rychlá jízda. „Muž z Prachaticka
jel ve voze Hyundai. Z dosavadního
šetření vyplývá, že jel pravděpodobně
příliš rychle. Nehoda se totiž stala na
přímém úseku, mladík nejspíše
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu
a povrchu komunikace, s vozem
dostal smyk, vyjel vlevo mimo
vozovku, kde narazil do stromu. 

Při nehodě seděl v automobilu sám,“
popsala tragickou událost policejní
mluvčí Štěpánka Uhlířová. Na místo
ihned vyjeli členové složek IZS.
„Profesionální hasiči ze stanice
Prachatice zraněného muže z vozu
vyprošťovali pomocí speciálního
zařízení. Po několika minutách byl
předán do péče zdravotníků. I přes
veškerou jejich péči se ho však
nepodařilo zachránit. Lékař
konstatoval smrt,“ dodala Vendula
Matějů, tisková mluvčí jihočeských
policistů. Od začátku roku přišlo na
jihočeských silnicích o život už 27 lidí.
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Carpaccio z červené řepy 
Ingredience
2 ks červené řepy | máslo | extra panenský olivový olej | hoblinky parmazánu | rukola |
piniové oříšky | sůl, pepř, tymián

Postup
Troubu rozehřejeme na 180 °C. Řepu osolíme hrubozrnnou
mořskou solí a zabalíme zvlášť do balíčku z pečicího
papíru spolu se snítkou tymiánu a oříškem
másla. Dáme do trouby a pečeme cca 
40 minut. Necháme vychladnout,
oloupeme ji a nastrouháme na tenké
plátky. Plátky řepy poskládáme na talíř,
lehce pokapeme olejem. Osolíme
a opepříme, ozdobíme hoblinami sýra, rukolou
a piniovými oříšky a ihned podáváme. 

Ingredience
1 stroužek česneku | ¼ cibule | 8 bílých
chřestů | 8 zelených chřestů | 125 ml
bílého vína | 125 ml zeleninového
vývaru | 500 ml smetany | 150 g špeku |
mletý pepř | sůl | olivový olej | máslo |
pažitka

Postup
Česnek a cibuli nakrájíme najemno,
chřest oloupeme a nakrájíme na malé
špalíčky, špičky ponecháme na ozdobu.
Špek nakrájíme na nudličky. Na troše
oleje opečeme chřest, přidáme cibulku,
česnek a osmahneme, podlijeme vínem,
vývarem, osolíme, opepříme, zjemníme
smetanou a redukujeme na hustotu
omáčky. Na pánvi na troše oleje

osmahneme nudličky špeku, špičky
chřestu, zjemníme máslem a doplníme
nadrobno nakrájenou pažitkou. Vařené
těstoviny promícháme s omáčkou
a ozdobíme vypečeným špekem
s chřestovými hlavičkami.

Jahodovo-
-rebarborový
závin  
Ingredience
1 listové těsto

250 g jahod

400 g rebarbory

1 lžíce pudinkového prášku

1 vanilkový lusk

2 lžičky mleté skořice

30 g moučkového cukru

1 vejce na potření

Postup
Jahody nakrájíme na plátky,

rebarboru oloupeme a také

nakrájíme na tenké plátky. Vše

promícháme s pudinkovým

práškem, skořicovým cukrem

a obsahem vanilkového lusku.

Na rozválené listové těsto navršíme

ovoce a dobře zavineme, závin

potřeme rozšlehaným vajíčkem

a pečeme při 175 °C cca 40 minut

dozlatova.

Těstoviny 
s chřestovou omáčkou 

letní
recepty

Ingredience
8 bezinkových květů | 300 g krystalového cukru |
½ lžičky kyseliny citronové | 1 citron

Postup
Květy bezu obereme od zahnědlých a uschlých kvítků

a mšic. Potom svaříme cukr s vodou a necháme
vychladnout. Citrony i s kůrou umyjeme a nakrájíme na

kousky a vypeckujeme. Květy bezinek,
citron a kyselinu citronovou dáme do
řádně vypláchnuté sklenice, zalijeme
vychladlým cukerným roztokem,
promícháme, uzavřeme mikrotenovým
sáčkem, který propícháme, a dáme
na dva týdny za okno. Každý den
směs pomocí špejle promícháme
a po 14 dnech šťávu přes pláténko
přecedíme do lahví. Ty pořádně
uzavřeme a dáme je naležato na
dalších 14 dní uležet do chladnější,
temné místnosti.

Šumivá bezinková limonáda 
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9 5 4 6

6 5 9

3 7 2

4 3

8 1 7 3

9 4

7 1 5

9 5 8

5 3 4 1 7

5 8

1 2 5 9

9 4

2 5 3

6 8

3 1 5

9 6

4 3 2

7 1 9

4 2 3 8

7

1 2 6 4

6 8

9 1 4 7

2 9

8 3 9 5

4

5 9 3 8

6 1 8 4

5

5 3 1 7

1 3 4

6 8

7 2 1

8 1 2 5

6

5 8 9 3

6 7

1

5 8 3 1

3

5 4

1 6 7 9

2 8 7

1 2 5

3 9 8

1 5 6

6 8 4

8 2

5 4 8

7 9 1

8 2 3

1 6

5 7 4

1 3 9

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

3 8 2 5 4 6 1 7 9

4 5 9 7 1 8 6 2 3

9 6 8 1 3 7 5 4 2

5 4 3 8 9 2 7 6 1

1 2 7 6 5 4 9 3 8

2 1 6 9 7 3 4 8 5

7 3 5 4 8 1 2 9 6

8 9 4 2 6 5 3 1 7

6 3 7 2 8 5 4 9 1

5 1 9 4 6 7 2 3 8

2 4 8 1 9 3 6 7 5

3 9 4 6 1 8 7 5 2

8 2 6 5 7 4 3 1 9

1 7 5 3 2 9 8 6 4

9 6 3 8 4 1 5 2 7

4 5 1 7 3 2 9 8 6

7 8 2 9 5 6 1 4 3

6 2 5 4 1 9 3 7 8

4 1 7 5 8 3 6 2 9

3 8 9 6 2 7 4 5 1

1 7 6 9 3 8 5 4 2

2 5 8 1 7 4 9 6 3

9 4 3 2 5 6 1 8 7

8 9 1 7 6 5 2 3 4

5 3 4 8 9 2 7 1 6

7 6 2 3 4 1 8 9 5

5 1 7 9 4 2 3 6 8

3 4 6 7 5 8 1 9 2

8 2 9 1 3 6 5 4 7

6 5 3 4 8 9 7 2 1

2 8 4 6 1 7 9 5 3

9 7 1 5 2 3 6 8 4

1 9 8 3 6 4 2 7 5

7 3 2 8 9 5 4 1 6

4 6 5 2 7 1 8 3 9

2 6 1 4 7 5 3 8 9

4 9 7 6 3 8 1 2 5

5 8 3 2 1 9 4 7 6

6 2 5 8 4 1 7 9 3

9 3 4 5 2 7 6 1 8

1 7 8 9 6 3 5 4 2

7 5 2 3 8 4 9 6 1

3 4 6 1 9 2 8 5 7

8 1 9 7 5 6 2 3 4

2 5 4 8 6 1 3 7 9

7 9 1 4 3 5 6 2 8

6 8 3 7 2 9 5 1 4

5 1 6 3 9 8 2 4 7

9 4 7 2 5 6 8 3 1

3 2 8 1 4 7 9 5 6

8 3 2 6 1 4 7 9 5

1 6 5 9 7 3 4 8 2

4 7 9 5 8 2 1 6 3

Miroslav Horníček: (tajenka)

Správné řešení křížovky z čísla 04/2014: 
...nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl?


