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DANIEL HERMAN:

„Vyplňme svobodu
konstruktivním a pozitivním
programem!“

Chcete
vychází každý měsíc

inzerovat
v tomto časopise?

v nákladu 43 000 ks

a je prostřednictvím České pošty, s. p., distribuován
zdarma do všech schránek v Českých Budějovicích.

Využijte možnost
oslovit své klienty
a zákazníky!
Kontakt: inzerce@budejovickysamson.cz

Ceník inzerce naleznete na: www.budejovickysamson.cz
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Editorial
Milí čtenáři,

právě držíte v rukou již páté číslo Budějovického Samsona. Připadá mi, že to není tak
dávno, co jsme psali o Vánocích nebo velikonočních svátcích, a už nám skoro klepou
na dveře prázdniny. Ale to trochu předbíhám. Květnové číslo kromě pravidelných
rubrik, jako jsou zprávy z kultury nebo sportu, nabízí také dva zajímavé rozhovory.
První poskytl Budějovickému Samsonu Daniel Herman, jehož jméno se v posledních
týdnech skloňuje v médiích téměř denně v souvislosti s jeho odvoláním z čela Ústavu
pro výzkum totalitních režimů. Málokdo ale ví, že Daniel Herman je rodilý Budějovičák,
který se do svého rodného města často a rád vrací. Naposledy přijel 8. května
podpořit iniciativu Komunisté nepatří ke kormidlu, která od loňského listopadu
protestuje proti účasti KSČM ve vládní koalici v čele Jihočeského kraje. Jak Daniel
Herman nahlíží na působení komunistů ve vedení kraje nebo zda se podle něj naše
společnost vyrovnala s komunismem, se můžete dočíst na stranách 10–12. Druhý
Olga Píšová,
šéfredaktorka

rozhovor je z úplně jiného soudku. Hezké počasí vylákalo mnoho lidí z krytých
sportovišť a někteří se možná rozhodli, že letos zkusí hrát golf. Jestli k tomu potřebují
trenéra, jakou výbavu si pořídit a na co vlastně se zaměřit, to jim poradí profesionální
golfový trenér Ladislav Ťupa. Nabízíme také několik zajímavých kulturních
a sportovních tipů, jak si zpestřit následující dny. 21. června bude v ulicích města znít
hudba různých žánrů, protože se krajské město připojí ke svátku hudby, vyrazit
můžete každou středu i do CITYrestaurantu a poslechnout si pianistu Patrika
Červáka. Pro příznivce sportu je určena pozvánka na budějovický ½ Maraton nebo
hokejbalový turnaj, s dětmi můžete vyrazit 8. června na Dětský den na Lipně…
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Zprávy z Českých Budějovic

České Budějovice se dočkaly

EXKLUZIVNÍCH MEDAILÍ,
Česká mincovna v Jablonci nad Nisou
začala razit další ze série kilových
a půlkilových stříbrných investičních
medailí věnovaných statutárním městům
ČR. Po městech Plzeň, Chomutov a Zlín
se dočkaly České Budějovice. Stříbrné
střížky, do kterých se razí motiv medaile,
mají průměr 90 mm, a patří tak mezi
vůbec největší, jež v jablonecké mincovně
razí. Každý rok vychází dvě medaile z této
série, celkem jich je plánováno 26.
Autorem lícní strany v pořadí čtvrté
z řady stříbrných investičních medailí je
Jan Petr. Ve svém díle zachytil pohled
z ptačí perspektivy na historické centrum
Českých Budějovic se soutokem řek
Vltavy a Malše. Příprava takového díla je
poměrně komplikovanou záležitostí. Před
samotnou výrobou razidel musí autor
vytvořit plastiku z hlíny, kterou následně
odlije do sádrového modelu a rytecky
upravuje. „Samotná modelace centra

města mi zabrala šest týdnů práce, což je
víc než u všech ostatních medailí, které
jsem připravoval. Výsledkem je vysoká
propracovanost všech detailů, věrné
zachycení sítě ulic, náměstí nebo třeba
střech domů,“ řekl autor medaile Jan
Petr. V popředí dominuje pohled na
nejstarší část dominikánského kláštera,
jenž byl postaven při zakládání města.
Na výběru motivu se mincovna shodla se
zástupci magistrátu města. Do kilogramu
stříbra vyražené České Budějovice
budou stát 44 900 Kč, za
půlkilogramovou variantu zájemce zaplatí
23 000 Kč. „Typickými zákazníky jsou
patrioti, kteří koupi medaile vnímají jako
srdeční záležitost. Největší zájem zatím
vzbudila emise s motivem Plzně, během
jednoho týdne jsme prodali polovinu celé
emise, která je limitována počtem 150 ks
pro kilogramovou a 300 ks pro
půlkilogramovou medaili,“ doplnil Tomasz

Radnice hledá místo

PRO SOCHU
zakladatele Budějovic
S neobvyklým nápadem se na
primátora Juraje Thomu obrátil
jihočeský sochař František
Postl. K blížícím se 750.
narozeninám Českých
Budějovic by městu rád
věnoval sochu jeho
zakladatele Přemysla
Otakara II.

foto: archiv město ČB

„Radnice je připravena
nabídnout pro umístění sochy
pozemek a ráda by znala také
názor veřejnosti. Mělo by se
jednat o důstojné místo pro asi
2,7 metru vysokou postavu
budějovického Otce
zakladatele umístěnou na
zhruba dvoumetrovém soklu,“
říká primátor Juraj Thoma.
Se svými návrhy se lidé
mohou obrátit na kancelář
primátora nebo se vyjádřit na
facebookovém profilu
českobudějovické radnice,
kde město právě spustilo

foto: archiv Omnimedia s.r.o.

padne na ně 300 kilogramů stříbra

Surdy, obchodní ředitel České mincovny.
Česká mincovna sídlící v Jablonci nad
Nisou svým vznikem navázala na
dlouholetou tradici ražby mincí na území
Čech, Moravy a Slezska. České mince
vyrábí od roku 1993, od závěru roku
1994 vyrazila všechny dosavadní stříbrné
a zlaté mince a od roku 1996 i všechny
oběžné mince České republiky vydávané
Českou národní bankou.
inzerce

5

Dobrovolníci vyčistí Malši
U Malého jezu si 1. června dají
dostaveníčko dobrovolní potápěči,
aby se již pošesté ponořili pod hladinu
Malše a pokusili se vyčistit jedno
z nejnavštěvovanějších přírodních
koupališť v Českých Budějovicích.
Začátek akce je naplánovaný na
12 hodin, sraz účastníků – hledačů je
o hodinu dříve. Jejich úkolem bude
odstranit z koryta veškeré předměty,
které tam nepatří. V loňském roce
vylovili potápěči z krátkého úseku přes
250 kilogramů odpadu, například
kolečko, síto na písek nebo pneumatiku.
Raritou je nález dopravní značky „stezka
pro pěší a cyklisty“ z roku 2009, kterou
předali strážníkům městské policie
k dalšímu využití.

Exl, instruktor potápění z klubu Octopus
České Budějovice. K akci na Malši se
potápěči z českobudějovického
Octopus klubu nechali inspirovat svými

kolegy v Chorvatsku, kterým už
několikrát pomáhali při čištění moře
zejména na hlavních lodních trasách
a v přístavech.

„Tento úsek řeky jsme vybrali z jednoho
prostého důvodu. Jde totiž o místo,
které od jara do podzimu pravidelně
využívají obyvatelé města ke koupání.
Jen málokdo by věřil, kolik
nebezpečných předmětů lze v řece
nalézt. Cílem naší akce je nejen přispět
k čistotě řeky, ale také ochránit koupající
se od možných poranění,“ uvedl Karel

O
DĚTI
bude postaráno

inzerce



i o prázdninách
Prázdninový provoz mateřských škol zavedlo město poprvé
vloni, letos bude v osvědčeném režimu pokračovat.
Pro rodiče to znamená, že nebudou muset
složitě řešit, kam dají své potomky. „Dříve
bylo běžnou praxí, že některý letní týden
zůstaly zavřeny všechny školky, což
pochopitelně přinášelo problémy, proto
jsme přistoupili k zavedení přívětivého
opatření, které rodiče velmi ocenili.
Každý týden tak opět zůstane
otevřena některá z mateřských
škol, a rodiče tak budou moci využít
služeb předškolního vzdělávání po
celou dobu prázdnin, ne ale vždy ve
své kmenové škole,“ říká náměstek
primátora Petr Podhola s tím, že
město bylo za tímto účelem
a s přihlédnutím k dopravním
možnostem i dojezdové vzdálenosti
rozděleno na tři oblasti. V každé
z těchto oblastí bude otevřena vždy
jedna školka, která bude vybrána na
základě počtu přihlášených dětí tak, aby
počet zájemců odpovídal její kapacitě.
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Proﬁl

Šaty a prádlo

jsou vizitkou člověka i podniku
Čisté, voňavé prádlo nebo ﬁremní
oblečení vždy udělají dobrý dojem, ať se
jedná o hotel, nemocnici, domov
důchodců nebo jakoukoli jinou ﬁrmu.
Takové je krédo ﬁrmy Wozabal.
Společnost s více než osmi stovkami
zaměstnanců podniká již na šesti místech
v Rakousku a díky historickým vazbám
k jihočeskému regionu ﬁrma před 15 lety
otevřela pobočku také v Českých
Budějovicích. „Naše rodina má kořeny
v jižních Čechách, konkrétně
v Rožmberku nad Vltavou, kde jsme měli
tkalcovnu,“ přibližuje vztah k regionu
současný šéf koncernu Christian
Wozabal. Rodinnou společnost dnes
spravuje již čtvrtá generace. Společnost
Wozabal nabízí zákazníkům kompletní
prádelenský servis.

Prádlo a textil perou i půjčují
„Zákazníkům tak odpadají především
velké pořizovací náklady a ﬁnance mohou
dát do jiné oblasti. Ani požadavek na
vlastní logo není problém,“ říká ředitelka
Dana Chyňavová. Ve své kolekci má
společnost 2 600 druhů zboží pro více než

tisícovku zákazníků, mezi které patří
například českobudějovické hotely
Grandhotel Zvon či Clarion nebo hlubocký
Podhrad. O prádlo se ﬁrma stará během
celého procesu. „Náš takzvaný textilservis
pokryje vše, od svozu prádla až po jeho
vydání zpět do vlastní skřínky na
pracovišti nebo ﬁrmě,“ popisuje
Chyňavová. Zkušený tým přibližně
padesáti zaměstnanců si pak v hale na
Novohradské ulici hravě poradí s praním,
žehlením i sterilizací.

vyžehlí. Čisté prádlo pak zaměstnanci
označí a v kontejnerech putuje zpět
k zákazníkovi. „Jsme ﬁrma, která stojí na
vlastních nohou a začíná růst. V tom
táhneme všichni za jeden provaz, majitelé,
vedení i zaměstnanci. Naši lidé mají
vysoké pracovní nasazení, a to i ve
volném čase,“ neskrývá ředitelka svou
spokojenost. A tak se naplňuje další
krédo, že nejlepší reklamou pro
zaměstnavatele je spokojený
zaměstnanec.

Za jednu směnu vyperou 10 tun
Ročně v Českých Budějovicích vyperou
kolem 2 000 tun prádla. Celý provoz
funguje pod velmi přísnými pravidly a je
striktně rozdělen na špinavou a čistou
část. „Pracovník, který jde z jednoho
provozu do druhého, si kromě převléknutí
pláště musí také pečlivě umýt ruce
a ošetřit si je hygienickým gelem,“
vysvětluje základní principy ředitelka.
Špinavé prádlo pak pojmou obrovské
pračky, po vyprání pak v čisté části zamíří
na mandly a další speciální přístroje, které
pomocí páry veškerý textil dokonale

foto: archiv Jan Tschinko
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TEKA HYDROCLEAN® - perfektní čištění trouby
TEKA OPĚT URČUJE BUDOUCNOST !
Jedinečná funkce TEKA Hydroclean®
byla vymyšlena na základě poznatků
naší přírody. Důmyslný smaltový povrch
je inspirován květy lotosu, všeobecně
známého pro svoji skvělou schopnost
samočištění. Lotos se nedá ušpinit.
Na povrchu květů a listů jsou drobné
krystalky, které nás inspirovali při tvorbě
této jedinečné technologie.

+

Navštivte nás a přesvědčte se sami:
Teka Centrum České Budějovice
www.tekacentrumcb.cz

sklenice vody

+
24 min

minimálni spotřeba

Aktualita

Za parkování
v centru Budějovic
si od června připlatíme
Celkem 130 korun zaplatí občané Českých
Budějovic, pokud na dvě hodiny nechají své
auto na náměstí Přemysla Otakara II. Rada
města totiž odsouhlasila kontroverzní návrh
na zvýšení sazby za parkování v centru
krajské metropole. První hodina tak od
1. června vyjde motoristy na 40 korun,
druhá bude za 90 korun. Dosud stála první
hodina 30 korun a každá další 60 korun.
Zvyšování cen se nelíbí některým podnikatelům, kteří v centru
mají své provozovny. „To ničemu nepomáhá a škodí to všem.
Obchodníkům, restauratérům i návštěvníkům města,“ kritizuje
schválené zdražení Karel Pražák.
Podle radního Tomáše Bouzka je důvodem pro úpravu cen
regulace dopravy v centru. „Náměstí vykazuje dlouhodobě
téměř 100% obsazenost, a je tu tedy prostor pro navýšení
tarifu. Tento krok by měl podpořit především krátkodobé
parkování, kdy si občan potřebuje nutně vyřídit potřebné
záležitosti přímo ve městě, a naopak omezit dlouhodobé stání.
Zároveň jsem přesvědčen, že hlavní českobudějovické náměstí
by mělo sloužit především lidem, a nemělo by být parkovištěm,
minimálně ne v takovém rozsahu, jako je tomu dnes,“ naznačil
Tomáš Bouzek.

Další placené zóny možná přibudou na podzim
Ceník se ale v letošním roce může ještě měnit. Do 31. srpna má
být totiž hotový dokument, který bude řešit rozšíření placených
zón a také zdražování. Dopravní podnik města České
Budějovice, který má parkování ve městě už rok na starosti,
koncept a změny navrhl před několika měsíci. Jenže neprošly.
Návrh chtěl prosadit také rozšíření placených parkovacích ploch.
Pokud jej radní na podzim schválí, motoristé za parkování zaplatí
také v ulici F. A. Gerstnera až k Mánesově a na Pražském
předměstí až k Pekárenské ulici. „Uvažuje se také o změnách na

Žižkově třídě kolem PVT,“ řekl náměstek primátora Kamil Calta.
V současné době město zpoplatňuje 583 míst.
Zdražování kritizuje i opozice, která upozornila, že tak drahé
parkování, jaké město navrhuje, není ani na pražském
Václavském náměstí. „Považujeme to za další nekoncepční
krok radnice, který pouze tahá další peníze lidem z kapes, ale
nenabízí jim za to vůbec nic. Žádná koncepce rozvoje
parkování pro občany, žádné plány na zvýšení parkovací
kapacity ve městě, pouze zdražení,“ kritizoval rozhodnutí
radnice zastupitel Martin Kuba.
Město má podle něj motivovat k tomu, aby řidič parkoval na
místě co nejkratší dobu, a tak by na náměstí mělo být parkovné
za první hodinu nízké a teprve pak by se výrazně zvýšilo. ODS
se mimo jiné nebrání ani tomu, aby bylo opět možné na
náměstí parkovat i podélně po obvodu.
inzerce
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Zprávy z regionu

ORANŽOVÝ ROK

si lidé kolem Temelína chválí
Dětské dny, oslavy výročí založení obce,
setkání rodáků nebo různé sportovní
soutěže. Tak vypadá Oranžový rok obcí
v okolí Temelína. Starostové obcí se
jednoznačně shodují v tom, že možnosti
čerpání zdrojů v rámci Oranžového roku
významně posílily samostatné aktivity
jednotlivých spolků, sportovních klubů či
kulturních a dalších organizací.
„Za posledních několik let u nás vzniklo
mnoho nových občanských sdružení,
která opravdu dobře pracují a pořádají
spoustu zajímavých akcí. Velmi aktivní
jsou například dobrovolní hasiči.
Vymýšlejí nové programy, nové akce pro
děti. Bez těchto zdrojů bychom si nic
podobného rozhodně dovolit nemohli,“
říká starosta obce Temelín Petr
Macháček. „Počet akcí trvale roste
a s tím samozřejmě i poptávka po
příspěvcích na jejich organizaci,“
doplňuje starosta. Miloš Štěpanovský,
ředitel Jaderné elektrárny Temelín,
potvrzuje, že podpora obcí v okolí
zůstane i nadále jednou z hlavních priorit
elektrárny. „Projekt Oranžový rok je již
léty osvědčený způsob spolupráce

s naším okolím. Podpora těchto
spolkových, kulturních, sportovních
a společných aktivit je důležitá i do
budoucna, kdy lze očekávat, že do obcí
okolo elektrárny se začnou postupně
stěhovat nové mladé rodiny,“ konstatuje
Miloš Štěpanovský.
Podpora z prostředků Oranžového roku
je podle Milana Šnorka, starosty Týna
nad Vltavou, důležitá nejen pro menší
obce, ale i pro města. „Za léta své
existence v Týně se Oranžový rok
etabloval a veřejnost ho chápe jako už

zcela běžnou součást podpory v oblasti
kultury, sportu, spolkového života ve
městě a myslím si, že díky tomuto
programu se město v těchto oblastech
nadstandardně rozvíjí,“ připomíná Milan
Šnorek. Prostředky získané v rámci
Oranžového roku jsou přínosem také pro
město Protivín. „Jde o velmi významný
prvek ve ﬁnancování našich aktivit. Je
ale jasné, že na pokrytí potřeb města,
jeho obyvatel a plánovaných akcí to
stačit nemůže. Přesto jsme samozřejmě
rádi za každou korunu,“ zdůrazňuje
starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Čtyři obce z Budějovicka soutěží

VE VESNICI ROKU 2013
Druhý pokus mají letos také Chrášťany.
„Po loňské zkušenosti už víme, co a jak,
a zjistili jsme, že to přináší také
propagaci a zvýšení prestiže,“ vysvětlil
starosta Josef Vomáčka. Ten se chce
pochlubit především spolky a opravenou
školou a knihovnou.

Pištín, Mydlovary, Chrášťany a Vrábče.
Tyto obce se utkají v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2013. Všechny
navštíví porotci a 17. června vyhlásí
vítěze krajského kola. Ten poté postoupí
do celostátního klání již 19. ročníku.
Žádná obec není v souboji nováčkem.
Již počtvrté v řadě bude o titul usilovat
Pištín, který v minulých letech získal
Bílou stuhu za činnost mládeže a Modrou
stuhu za společenský život. „Nějaká
ocenění nám ještě chybí, a tak se dále
snažíme. Také bychom se chtěli
pochlubit věcmi, které jsme zvládli za
uplynulý rok,“ komentoval starosta
Jaroslav Havel. Starosta navíc

zdůrazňuje, že klání pomáhá obcím se
zviditelňovat a usnadňuje i získávání
dotací.
Své štěstí znovu zkusí také Mydlovary,
které v roce 2006 v krajském kole
obsadily třetí místo. Za peníze spojené
se třetím místem si Mydlovarští v roce
2006 postavili nový sběrný dvůr.
„V posledních letech jsme se hodně
soustředili na péči o zeleň, chtěli
bychom ukázat výsledky své práce,“
vysvětlil starosta Petr Ciglbauer. Kromě
toho se bude obec snažit zaujmout svou
knihovnou, kronikou a činností
hasičského spolku.

Těžký úkol čeká na Vrábči. V loňském
roce totiž získala stříbrnou příčku. Obec
je známá například výletní restaurací
a i místní obyvatelé jsou velmi aktivní.
Celkem bude v jihočeském kole soutěže
bojovat 36 vesnic, nejvíce zástupců má
Písecko. Výsledky budou vyhlášeny
17. června, vítěz postoupí do
celostátního klání. Loni v něm zazářila
Řepice ze Strakonicka, která vydobyla
první místo. Kromě hlavních cen se
udělují stuhy například za péči o zeleň
a společenský život, diplomy a čestná
uznání. Letošní novinkou je dobrovolná
kategorie Video Vesnice roku. Přihlášení
mohou natočit krátká videa, která
umožní lidem nahlédnout do jejich obce,
seznámit se s jejími obyvateli, projekty
i s jejich typickou atmosférou.
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GENERÁLNÍ ŘEDITEL WESTINGHOUSE

JEDNAL NA JIHU ČECH

s významnými představiteli regionu
Generální ředitel a prezident společnosti
Westinghouse Electric Company Danny
Roderick společně s vysokými
představiteli společností Metrostav
a I & C Energo navštívil 21. května jižní
Čechy. Delegace zde s významnými
zástupci místní ekonomické a politické
sféry diskutovala o přínosu nabídky
Westinghouse na dostavbu JE Temelín
pro jihočeský region.
Seriál jednání byl zahájen setkáním se
společností I & C Energo, která patří
k významným jihočeským firmám.
I & C Energo byla původně ve
vlastnictví Westinghouse a má za
sebou 18 let zkušeností s pracemi na
prvních dvou temelínských blocích.
Pokud ve výběrovém řízení na dostavu
JE Temelín zvítězí reaktor AP1000,
I & C Energo bude mít na starosti
dodávku a instalaci elektrických kabelů,
instalaci a testování kontrolních
a řídicích a elektrických systémů

a rovněž projekt, dodávku, instalaci
a testování systému pro monitorování
radiace. Delegace se dále setkala
s řadou regionálních politických lídrů,
Westinghouse společně se svými
českými partnery také jednal
s Jihočeskou hospodářskou komorou.
Danny Roderick na jednáních ocenil
průmyslové kapacity v jižních Čechách
a přislíbil, že Westinghouse bude
pokračovat ve snahách zapojit více
místních firem do dodavatelského
řetězce pro elektrárnu AP1000.
Westinghouse Electric Company je
světovým průkopníkem v jaderné
energetice a předním dodavatelem
jaderných technologií po celém světě.
Dnes jsou technologie Westinghouse
základem přibližně poloviny všech
fungujících jaderných elektráren na
světě, včetně zhruba 50 % z těch
umístěných v Evropě.

Lipno bude patřit dětem
Policejní technika, hasičské vozy nebo slaňování. To vše bude
k vidění na Dětském dni na Lipně, který se koná v sobotu
8. června od 10 do 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na
ukázky a zásahy profesionálů, prohlídku policejní techniky, vozů
záchranné služby, horské služby i vodní záchranné služby
a Národního parku Šumava. Na programu je také slaňování ze
Stezky korunami stromů, vyprošťování z vozidla a vrcholem
celého dne bude záchrana zraněného na Stezce korunami
stromů pomocí vrtulníku.
inzerce
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Předběžný program
U Stezky korunami stromů:
10.00 – Janusovská lampa – vrtulník LZS JčK
10.30 – 1. slaňování z věže (horská služba)
11.00–11.30 – ukázka záchrany za pomoci vrtulníku
a lanového podvěsu (LZS JčK)
12.30 – ukázka slanění psa na Stezce korunami stromů
(kynologická brigáda) s následným vyštěkáním
pachatele
13.30 – ukázka zásahové jednotky
14.30 – záchrana osoby ze Stezky korunami stromů
– hasiči lezci
15.30 – slaňování ze Stezky korunami stromů
(horská služba)
Centrální parkoviště Active Park Lipno
10.30 – ukázky vodní záchranné služby
11.30 – ukázky policejních kynologů
13.00 – hašení požáru + nastříkání pěny
14.00 – ukázky policejních kynologů
15.00 – zásah při dopravní nehodě (HZS JčK,
Policie ČR, ZZS JčK)
15.30 – ukázka vodní záchranné služby
Prohlídka stanovišť po celý den (10–16 hod.)
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Rozhovor

DANIEL HERMAN:
„Vyplňme svobodu konstruktivním
a pozitivním programem!“
Daniel Herman byl
10. dubna nečekaně odvolán
z čela Ústavu pro studium
totalitních režimů. Rada,
kterou zvolil levicový Senát,
mu vyčítala neefektivnost
a slabou digitalizaci
archiválií. Budějovický rodák,
který vystudoval teologii
a pracoval také jako asistent
kardinála Miloslava Vlka,
Jana Švejnara nebo mluvčí
České biskupské
konference, za svým
odvoláním vidí politický boj
o jeden z klíčových
historických ústavů. Akt
vyvolal na české politické
scéně vášnivou diskuzi,
odvolání ředitele kritizoval
i premiér Petr Nečas. Proces
přerostl vnitrostátní měřítko,
o čemž svědčí například
zájem bývalé americké
ministryně zahraničí
Madeleine Albrightové nebo
německého prezidenta
Joachima Gaucka o dění
v Ústavu.
Ve svém rodném městě se Daniel
Herman objevil také 8. května, kdy
podpořil demonstraci iniciativy
Komunisté nepatří ke kormidlu.
„S každým kamenem v Budějovicích
mám spojeno mnoho vzpomínek,
převážně hezkých, i když jsem zde zažil
třeba návštěvy státní bezpečnosti, ale to
je pochopitelně překryto těmi pozitivními
momenty,“ říká 50letý Herman.

Navážu právě na tu minulost…
Dnes se na řízení kraje podílí
komunisté. Vnímáte nějak
studentskou iniciativu, která
v celém kraji, ale zejména tady
v Českých Budějovicích působí?
Samozřejmě. Jako jihočeský rodák
vnímám s radostí, že v našich rodných
jižních Čechách se zrodila iniciativa
tohoto typu. Od mnoha mladých jsem
slyšel, že kvůli věku třeba ještě nemohli

Jeruzalém 2011
jít k volbám, a tímto způsobem ukazují,
že jim není jedno, co se kolem nás děje.
Jak studenti třeboňského gymnázia, tak
Biskupského gymnázia v Českých
Budějovicích mají zájem nejen o naši
minulost, ale i o současnou situaci.
Při debatách kladli velmi inteligentní
dotazy, na setkání se připravovali, měli
informace například od příbuzných.
Jsem rád, že i třeba ministr školství pan
profesor Fiala, s kterým jsem měl
možnost o těch věcech hovořit, se na to
dívá stejně jako já.

Když jste působil v Českých
Budějovicích, spolupracoval jste
s nynějším kardinálem Miloslavem
Vlkem. Jak na tuto spolupráci
vzpomínáte?
S panem kardinálem Vlkem jsme dlouhá
léta i osobními přáteli. Profesionálně
jsme začali spolupracovat právě

v Českých Budějovicích na začátku
90. let. Původní profesí je archivář,
přizval jsem ho tedy do Vědecké rady
Ústavu pro výzkum totalitních režimů
právě z toho titulu. Vždy patřil do úzkého
okruhu mých poradců, s kterými
konzultuji zásadní otázky, profesní
i soukromé, takže byl samozřejmě
informován i o těch tlacích, které se
začaly od konce roku 2012 objevovat
v souvislosti s novou Radou Ústavu.

Potěšilo Vás, že se za Vás
nyní postavil?
Jeho rozhodnutí abdikovat z Vědecké
rady naprosto chápu, následoval tak
některé své kolegy a dal jasný signál, co
si o věcech myslí. Vystoupil například
také na veřejném slyšení v Senátu. Jeho
podporu velmi oceňuji, protože si ho
vážím jako člověka i odborníka a vážím
si i podpory současného pražského
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arcibiskupa pana kardinála Dominika
Duky, který se k tématu rovněž vyjádřil.

Když se zpětně ohlédnete na své
působení v čele Ústavu pro
studium totalitních režimů, udělal
byste něco jinak?
Určité věci bych se asi snažil uspíšit,
protože je rozdíl, když ten mandát trvá tři
roky, nebo když počítáte s pěti lety. To,
že budu odvolán, jsem ale bohužel
netušil ještě v podstatě týden předtím
nebo dá se říct ještě ten den ráno. Bylo
otázkou, jestli zařadí moje odvolání Rada
na program, nebo ne. Mrzí mě, že jsme
nestihli ﬁnalizovat dohodu o spolupráci
s izraelským památníkem holocaustu
Yad Vashem, protože tu jsme velmi
intenzivně připravovali. Další věc, nad
kterou se samozřejmě zamýšlím, je
personální politika. Nastoupil jsem do
velmi rozjitřené atmosféry a snažil jsem
se o dialog. V této krizové situaci vidím,
že někteří z těch, o kterých jsem si
myslel, že se s nimi spolupracovat dá, se
vlastně celou dobu stavěli do očí jinak,
než jak ve skutečnosti přemýšleli. Pokud
bych býval měl na začátku ty zkušenosti,
které mám teď, tak bych byl v určitých
věcech tvrdší a asi bych se tolik nesnažil
o dialog s těmi, kteří ho prostě nejsou
schopni.

nikoho nesoudím, to nám nepřísluší, je
třeba k tomu přistupovat velmi citlivě
a nevytrhávat souvislosti z kontextu.
Podpis na vázacím aktu vypadá vždycky
stejně, ale jednou je za ním životní
drama a podruhé pragmatický kalkul.
Takže v tomto smyslu jsem velmi
opatrný.

Je podle Vás správné, aby
komunisté rozhodovali o tom, kdo
bude v Radě Ústavu pro studium
totalitních režimů, který zkoumá
události především z doby
komunistického režimu?
Je to asi tak morální nebo správné, jako
kdyby se bývalí příslušníci SS
vyjadřovali k odškodnění obětí nacismu.
Oba tyto systémy jsou přitom totalitní,
nelze je úplně srovnávat, mají
samozřejmě svá speciﬁka, ale jsou
srovnatelnou měrou zločinné. Myslím si,
že právě zákon 181, podle kterého
Ústav a Archiv vznikly, tam dává tuto
zákonnou povinnost zabývat se oběma
těmito totalitními režimy, což je velmi
šťastné. Na druhou stranu je možná toto
jedním z důvodů, proč začínají být
výrazné tlaky na jeho novelu. Někteří

Ústav budí diskuze již od
prvopočátku, za pět let má
například již pátého ředitele. Je
tady i několik dalších institucí,
které se zabývají studiem historie,
ale žádná z nich takové vášně
nebudí. Kde vidíte problém?
Postavení Ústavu pro studium totalitních
režimů je speciﬁcké. Je dáno zákonem
číslo 181 z roku 2007, který umožnil
vznik jak Ústavu pro studium totalitních
režimů, tak Archivu bezpečnostních
složek. Tyto dvě instituce, ač
samostatné, jsou úzce provázány. Ústav
není typickou vědeckou badatelskou
institucí typu Ústavu Akademie věd, je
opravdu speciﬁckou státní institucí, která
má zákonem přesně dané povinnosti
a pravomoci, stejně jako Archiv, a to si
myslím, že je tím hlavním iritačním
momentem. Ta materie, kterou spravuje
Ústav i Archiv, je materií ryze politickou,
a to znamená, že budí emoce. Tato
historie není ještě historií tak vzdálenou
a má mnoho dopadů do současnosti.

Necítil jste při práci tlak, abyste se
vyhnul zpracovávání událostí,
které můžou být nepříjemné pro
image levicových stran a hlavně
komunistů?
Řada lidí, kteří dodnes vykonávají různé
odpovědné pozice ve společnosti, jsou
lidé, kteří je vykonávali, nebo nějak
vyrůstali v předlistopadové době,
nespadli z Marsu. Určité souvislosti
a konotace zde jsou a pro některé lidi je
možná trochu problém, že historie se
nezačala psát až 21. srpna 1968, že je
tady i historie před tímto rokem. Já

Šumava - se zbytkem železné opony

členové Rady, a neskrývají se s tím ani
někteří levicoví politici, říkají, že ten
zákon je špatný, že politizuje výklad
dějin. O tom jistě lze vést diskuzi, ale to
není předmětem činnosti Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů, to je
záležitost zákonodárců. A jestliže Rada
mě, jako bývalého ředitele státní
instituce, tlačila do pozice přestupovat
nebo nerespektovat zákony a já jsem to
odmítal akceptovat, nebyla pro ně
spolupráce se mnou představitelná.

Podle posledních preferencí jsou
komunisté druhou nejsilnější
stranou. Když teoreticky uvážíme,
že by stejnou pozici po druhé
světové válce měli v Německu
nacisté, to by asi bylo
nepředstavitelné. Proč to u nás
možné je?
Ta paralela s Německem je velmi
důležitá. Německo je opravdu zemí,
která se dokázala s temnou historií třetí
říše poctivě vyrovnat. Bylo to
samozřejmě za velké součinnosti
především Američanů i dalších
demokratických zemí. Nicméně i tam ten
proces trval plus minus dvacet let. My

foto: archiv D. Herman
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New York 2008 - s maminkou
jsme v tuto chvíli zhruba někde také v té
periodě, když to vezmeme dvacet či
necelých pětadvacet let po pádu
komunistického režimu. Nedá se to
urychlit, souvisí to s určitou generační
výměnou. Nemůžu si ale neuvědomit
zvláštní paralelu, kterou jsem pochopil
až po listopadu 1989, a to paralelu
s exodem Židů z Egypta. Když Mojžíš
vyváděl Židy z egyptského otroctví do
země zaslíbené, tak Bible říká, že
putovali čtyřicet let po poušti. Nicméně
generace otroků, kteří vyšli z toho
Egypta, do té zaslíbené země už
nevstoupila. Za těch čtyřicet let došlo
k jakési generační výměně, takže do té
zaslíbené země vstoupili už lidé
svobodní. Je to zajímavý příklad, hovoří
o určité časové periodě, která
víceméně zahrnuje dvě generace, a to
asi opravdu je ten čas, který je
potřebný k tomu, aby společnost ten
přerod udělala.

V současnosti se ale zdá, že
komunisté spíše posilují, a možná
to nebude tak dlouho trvat
a mohou být i ve vládě. Cítíte
obavu, že návrat komunistů k moci
je reálný?
Geopolitická situace ve světě se výrazně
proměnila. Rozpadl se Sovětský svaz,
neexistuje společenství těch takzvaně
socialistických států. Na druhou stranu
pokud by se komunisté dostali k moci,
a známe to i z některých
západoevropských zemí, tak mohou
zkomplikovat určité věci, které se týkají
zahraniční politiky, vzdělávání, byznysu,
určitých společenskopolitických priorit.
Myslím si, že by to nebyl dobrý pokus.
A nakonec je možná dobře, že lidé vidí
právě v těch krajských koalicích, koho
komunisté jako své kádrové rezervy
vysílají do těchto krajských vlád. Jestliže
jsou to lidé, kteří za úplatu udávali své
bližní, tak jsou to asi přesně takové typy,

které by byly připravené i pro nejvyšší
patra české politiky, protože oni prostě
nikoho jiného nemají. Já neznám statistiky
voličů komunistické strany, ale myslím si,
že tam mladí lidé nepřevládají. Že přeci
jenom je to strana, která sbírá jakoby
protestní hlasy, ale nenabízí žádné řešení.
Ona také nikdy nic nevyřešila. Komunisté
vždycky žili jen z podstaty a tyli z práce
a úspěchů jiných. Dokázali zdestruovat
něco, co bylo fungující a vybudované.

Na závěr, měl byste v této
souvislosti nějaký vzkaz pro naše
čtenáře, čtenáře Budějovického
Samsona?
Blíží se supervolební rok 2014, už jsem
řekl v tom našem povídání, že prostor
svobody je stále doširoka otevřený
a musíme se snažit opravdu tento
prostor vyplnit pozitivně a konstruktivně
a nedovolit, aby ho vyplnil někdo úplně
jiný, třeba komunisté.

Aktualita

V BUDĚJOVICÍCH SE OPĚT

POBĚŽÍ ½ MARATON
Krédo legendárního běžce Emila Zátopka
znělo: „Když chceš něco vyhrát, běhej
100 metrů. Když chceš něco zažít, běhej
maraton.“ K odkazu slavného českého
olympionika se 8. června připojí také
České Budějovice. Již podruhé se zde
bude konat ½ Maraton. „Máme dva cíle.
Ten první je samozřejmě sportovní,
přejeme si skvělé výsledky. Druhý úkol je
ale neméně podstatný. Chceme lidem
a především dětem sport zatraktivnit,
ukázat jim, že se při něm mohou bavit
a zároveň udělat něco pro své zdraví,“
říká předseda organizačního výboru
Carlo Capalbo a poukazuje na stále
rostoucí počet obézních dětí. Trasa
závodu zůstává stejná jako loni, zvýšil se
ale počet běžců. V hlavním závodě bude
startovat letos 3 500 závodníků. Start i cíl
na náměstí Přemysla Otakara II. slibují
krásnou diváckou kulisu. Svěží pasáže
okolo Malše a Vltavy pak dodají
závodníkům v červnovém večeru sil do
dalších kilometrů. Historicky první
Budějovický půlmaraton se loni do

světového žebříčku zapsal dvacátým
nejrychlejším časem. Keňan Chebii zdolal
trasu dlouhou 21 kilometrů za méně než
hodinu. „Kromě hlavního závodu mají
zájemci možnost rozdělit si závod na
čtyřčlennou štafetu. Jako novinku máme
závod 2Run, což je pro dvojici, kdy první
běží deset kilometrů a druhý zbývajících
jedenáct,“ popsala jedna z organizátorek
akce Veronika Honsová. „Další možností
je zúčastnit se rodinného běhu na tři
kilometry, to je závod nesoutěžní pro
rodiny s dětmi, prarodiči nebo kočárky,“
dodala. Za startovné ve výši 800 korun
závodníci obdrží mimo jiné startovní číslo
se zapůjčeným elektronickým čipem,
startovní batoh a tašku, občerstvení
minimálně každých 5 km a v cíli. V cíli
účastníci dostanou pamětní medaile.
Organizátoři mysleli také na zdraví
závodníků. Záchranáři budou mít
v prostoru startu a cíle závodu
připravenou také posádku rychlé
lékařské pomoci a postavený
zdravotnický stan s vozidlem pro řešení

následků hromadného postižení zdraví.
Další dvě posádky rychlé zdravotnické
pomoci budou rozmístěny na
strategických místech podél trati závodu.

inzerce
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Kultura z Českých Budějovic

Taneční škola

Budside

pořádá

souboj
na parketu

Budějovice se připojí

K SVÁTKU HUDBY
Celkem 13 improvizovaných hudebních
míst vznikne 21. června v ulicích v centru
Českých Budějovic. Veřejnosti se zde
představí především jihočeští muzikanti.
Svým vystoupením oslaví celosvětový
svátek hudby, který právě na tento den
letního slunovratu připadá. Dopolední
program tvoří hudební aktivity
jednotlivých středních škol ve veřejném
prostoru. Na vybraných místech v centru
města se představí sbory čtyř
českobudějovických gymnázií a Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické v Českých
Budějovicích. Pořadatelé jihočeského
svátku nyní hledají hudebníky, kteří by
měli zájem zúčastnit se. „Odpolední
program je určený neprofesionálním
i profesionálním hudebním uskupením
a jednotlivcům. Máme nyní připraveno

13 míst v centru města, na kterých
chceme dát prostor muzikantům, kteří se
nám na tuto výzvu přihlásí. Těšíme se na
známé i nové tváře jihočeské hudební
scény,“ dodávají organizátoři
z Francouzské aliance Jižní Čechy.
Aktuální informace o výzvě a akci
samotné naleznou zájemci na
facebookových stránkách jihočeského
svátku hudby –
https://www.facebook.com/svetovysvate
khudby. Výzva a přihláška jsou ke
stažení na internetových stránkách
Francouzské aliance Jižní Čechy –
http://francouzska-aliance.cz/.
Svátek hudby se slaví v mnoha zemích
od roku 1982, jeho součástí jsou
hudební akce na náměstích a v ulicích
měst, na kterých umělci vystupují bez
nároku na honorář.

Výborné výkony tanečníků, kteří
jsou připraveni rozdat si to proti
sobě tváří v tvář na tu nejlepší
hip-hopovu hudbu, uvidíte na
taneční soutěži s názvem
Jihočeská betlovačka. Akce se
uskuteční v sobotu 22. června
v prostorách kulturního sálu
BESEDA. Soutěžit se bude
v kategoriích Street dance a Break
dance. Účastníci se mezi sebou
utkají v tanečním battlu (souboji).
Zúčastnit se může každý.
Registrace od 13 hodin. Ke
zhlédnutí budou také vystoupení
složek TŠ Budside. Začátek akce
je ve 14 hodin, startovné a vstupné
činí 100 Kč. V taneční škole
Budside právě probíhají také
nábory. V nabídce jsou kurzy
street dance a break dance pro ty
nejmenší až po dospělé. Lektoři
zájemce naučí základní kroky
jednotlivých tanečních stylů
(hip-hop, house dance, top rock,
footwork a další). Tanečníci
z TŠ Budside se pravidelně účastní
soutěží, vystupují na maturitních
plesech a dalších kulturních
akcích. Více informací na
www.budside.cz.
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Český rozhlas

OSLAVIL
devadesátiny

v Metropolu
90 let již vysílá rozhlas na českém
území. Oslavu zahájení pravidelného
rozhlasového vysílání připravil také
Český rozhlas České Budějovice.
Na slavnostním koncertu v Divadelním
sále DK metropol zahráli ve čtvrtek
23. května folková skupina Nezmaři
a Rozhlasový swingový orchestr.
Večerem provedli moderátoři Ivana
Šimánková a Martin Hlaváček.
Hlavním hostem večera byl známý
rozhlasový režisér Karel Weinlich, který
v Českém rozhlase pracoval 60 let
a jehož život je s ním doslova spojený.
Český rozhlas České Budějovice patří
k nejposlouchanějším veřejnoprávním
regionálním rádiím a věrnost oplácí
svým posluchačům programem, který
respektuje a odráží krajové zvláštnosti,
tradice i potřeby posluchačů.

INDIE OČIMA
Viktora Pressla

Snímky pořízené během putování po Indii
představí fotograf Viktor Pressl na
vernisáži s názvem Zindábád India.
Uvidíte fotograﬁe zachycující všední život
obyčejných lidí, z nichž na vás dýchne
atmosféra této vzdálené asijské země.
Fotografování se Viktor Pressl intenzivně
věnuje již 7 let. Získal druhou cenu
v soutěži prestižního magazínu Photo
Life a jeho snímky byly otištěny v mnoha

časopisech. Počátky tvorby jsou spjaty
s jeho pobytem v Irsku. Fascinován
tamní divokou přírodou, podlehl kouzlu
fotograﬁe a od té doby pohlíží na svět
skrze hledáček fotoaparátu. Vernisáž
proběhne v pátek 7. června v kavárně
kina Kotva od 18 hodin. V průběhu
vernisáže bude prostor pro dotazy
a povídání o jednotlivých fotograﬁích.
Výstava potrvá do 5. srpna.

inzerce

V CITYrestaurantu

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

provozovna České Budějovice – tel. 387 007 411
provozovna Tábor – tel. 724 021 599
provozovna Pelhřimov – tel. 724 021 623
provozovna Písek – tel. 724 021 619

HUDBA
Pravidelné hudební večery od května pořádá
českobudějovický CITYrestaurant. Každý týden, vždy
ve středu od 18 hodin, si zde hosté budou moci
vychutnat vynikající večeři, šálek lahodné kávy či
sklenku vína za poslechu živé hudby.

„Repertoár bude opravdu pestrý – od klasiky a salonní
hudby přes divadelní, muzikálové a ﬁlmové melodie až
po jazz a další žánry,“ slibuje Jana Kroupová z oddělení
marketingu. Na své si tak jistě přijdou všichni ti, kteří
ocení výborné jídlo, výběrová vína, zajímavé prostředí,
příjemnou atmosféru a živou hudbu na pozadí jejich
večera, který bude tou pravou relaxací uprostřed jejich
pracovního týdne.

www.kovosrot.cz | info@kovosrot.cz
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Sport z Českých Budějovic

HC MOUNTFIELD
stabilizuje svůj kádr
Po loňském omlazení a obměně kádru
HC Mountﬁeld je letošním cílem tým
především stabilizovat a případně
vhodně doplnit. Vedení klubu tak
podepsalo nové smlouvy s deseti hráči
loňského kádru. Nové kontrakty uzavřeli
útočníci Vladimír Škoda, Tomáš Mertl,
Lukáš Květoň, Martin Podlešák, Rudolf
Červený a obránci Peter Mikuš, Tomáš
Harant, Stanislav Dietz, Tomáš Prokop
a Karel Plášil. „Stojíme o jejich služby
i nadále a počítáme s nimi při budování
mužstva s dlouhodobou perspektivou,“
uvádí předseda představenstva
a generální manažer HC Mountﬁeld
Zdeněk Blažek. Všichni tak budou pod
platnou smlouvu na jihu Čech i pro
následující sezonu. Ještě v průběhu

loňského ročníku vedení potvrdilo
i příchod brankáře Ondřeje Kacetla
a obránce Martina Pláňka ze Znojma.
„Jedná se o mladé hokejisty, kteří už
však na svůj věk mají kvalitní zkušenosti
se seniorským hokejem v EBEL lize,“ říká
Petr Sailer, sportovní manažer klubu
z Českých Budějovic. Otazník visí nad
dalším působením útočníka Aleše
Kotalíka. „Máme o něj zájem a čekáme
na jeho vyjádření,“ říká sportovní
manažer Petr Sailer. Kádr opustili hráči,
kteří v týmu byli na hostování. Vedení
klubu v jejich dalším působení už
nevidělo žádnou perspektivu. Brankář
Lukáš Sáblík
a útočníci Ladislav
Kohn s Lukášem

Luňákem patří jiným klubům a Jihočeši
už o ně neměli zájem. Útočník Robin
Soudek pak na vlastní žádost ukončil
smlouvu a dal přednost studiu
v zahraničí. Do ruského Jekatěrinburgu
pak odešel reprezentační brankář Jakub
Kovář. Klub tak do příští sezony vstoupí
s brankářskou dvojicí Pavel Kantor
a Ondřej Kacetl. „Kantor s Kacetlem by
se měli poprat o post jedničky a zároveň
vytvořit hodně kvalitní gólmanskou
dvojici. Pavel Kantor své kvality potvrdil
letos při zranění Kuby Kováře, Ondra
Kacetl zase chytal tři roky spolehlivě
rakouskou EBEL ligu,“ dodává Petr

V Budějovicích
se sejdou mladí

hokejbalisté
Sedm hokejbalových mládežnických týmů se 15. a 16.
června utká na turnaji v českobudějovické Budvar
aréně. Své síly v 7. ročníků sportovního klání změří
krajské výběry mladíků do 15 let z Jihočeského kraje,
Prahy, severních, středních a východních Čech
a hokejbalisté ze severní Moravy. Sedmým týmem na
turnaji bude reprezentace do 14 let.
Pořadatelé připravili pro účastníky i diváky také bohatý
doprovodný program a atrakce pro děti. Před Budvar
arénou si budou moci vyzkoušet své dovednosti na
cvičném hokejbalovém hřišti, změřit rychlost svých střel
nebo získat podpis od některých hráčů HC Mountﬁeld.

inzerce

foto: Ondřej Průša

Kromě prvních tří vítězných týmů si odnesou dílčí ocenění
také nejlepší brankář, útočník a obránce turnaje a bude
zveřejněn také all stars tým turnaje. Vítězný krajský výběr
si kromě dalších cen odnese také pohár hejtmana.

akce platí od 1.5. do 31.5. 2013

Proﬁl

NA NÁVŠTĚVĚ V INSTITUTU

LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY
Sotva vysvitly první sluneční paprsky, většina žen zahájila nekonečný
boj s tmavými chloupky v podpaží, tříslech či na nohou.
Vaše pracoviště
nabízí alternativní
metodu, která vede
i k dlouhodobému
efektu. Jakým
způsobem nechtěné
tmavé ochlupení
odstraňujete?
Chloupky odstraňujeme
pomocí laseru, který odstraňuje příčinu –
vlasový kořen, ne pouze následek – vlas.
Tak jako nám vypadávají vlasy, a přesto
jich máme stále zhruba stejné množství,
dochází i k výměně chloupků v ostatních
lokalitách lidského těla. Každý vlas totiž
během svého vývoje prochází třemi
fázemi. Vlasová cibulka, která byla
zasažena v anagenním (růstovém)
stadiu, je zničena trvale, pouze takový
chloupek pozitivně reaguje na světlo
depilačního laseru. Čím víc chloupků se
nachází v anagenu, tím je zákrok
v danou chvíli úspěšnější. Dá se tedy říci,
že počet zákroků záleží tak trochu na
štěstí, je individuální.

Slyšela jsem o depilaci pomocí tzv.
IPL. V čem se liší od depilace
prováděné laserem?
Nejvýraznější rozdíl spočívá v rozsahu
vlnové délky generovaného světla.
Zatímco IPL generuje široké pásmo
vlnových délek (610–1200 nm) s nízkou
energií (20 J), laser používá přesnou

vlnovou délku (808 nm) s vyšší energií
(až 120 J). Je prokázáno, že právě
vlnová délka 808 nm je nejlépe
absorbována melaninem obsaženým
v chlupu, díky čemuž ošetření laserem
vykazuje vyšší účinnost zákroku. Naši
lékaři též používají k některým
dermatologickým zákrokům IPL, ale
zejména tam, kde se pigment (melanin)
vyskytuje v povrchových vrstvách kůže.
Do hloubky, ve které se nachází vlasový
kořen, proniká hůře.

Je více typů laserů určených pro
depilaci? A jak si z nich vybrat ten
správný?
Ano, existuje několik výrobců obdobné
lékařské techniky. Kvalitní přístroj má
zpravidla mezinárodně uznávané
certiﬁkáty, např. FDA (agentura
ministerstva zdravotnictví a sociálních
služeb USA, která vydává certiﬁkáty
respektované v EU), CE (Conformité
Européenne, označující shodu
s normami Evropské unie),
či je přímo patentován
k dlouhodobému úbytku
ochlupení.
Důležitá je ovšem zejména
skutečnost, zda s takovým
přístrojem pracuje kvaliﬁkovaný
pracovník. Vysokovýkonové
lasery (4. třídy) jsou oprávněna
provozovat pouze zdravotnická

zařízení. Tzn. s laserem pracuje lékař
nebo pod jeho dohledem jím pověřený
zdravotnický personál. Neméně
významná je délka praxe v oboru,
tzn. tradice pracoviště.
Závěrem bych chtěla dodat, že
„depilační klientelu“ za 15 let naší
existence tvoří nejen ženy toužící po
sametově hladkém těle bez chloupků,
ale zejména ženy, které trápí tmavé
chloupky v obličeji. Výsledek zákroku
ocení i ženy, kterým chloupky tzv.
zarůstají – hlavně v oblasti třísel. A velmi
pozitivní je, že se o svůj vzhled začínají
více starat i muži a nechávají si
zredukovat množství obtěžujících
chloupků, např. z oblasti ramen či zad.

inzerce

INSTITUT LÉKAŘSKÉ KOSMETIKY, S.R.O.
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odstranění pigmentových skvrn, červených žilek
korekce jizev, léčba akné, celulitidy
liposukce, ultrazvuková lipolýza, kryolipolýza
ýza
operace očních víček, nosu, ušních boltců
permanentní make-up
operace syndromu karpálního tunelu
operace na odstranění chrápání
operace hemoroidů laserem
operace křečových žil laserem

tel.: 387 730 421, 386 357 008, e-mail: ilk@ilk.cz
@ilk.cz
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www.ilk.cz
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 odstranění mateřských znamének, névů,
ﬁbromů, bradavic, počítačová dermatoskopie
 laserová depilace – trvalé odstranění chloupků
v obličeji, podpaží, tříslech, na nohou...
 redukce vrásek – botulotoxin, kožní výplně,
mikrojehličková radiofrakce, frakční CO2 laser,
hydrolifting, mezoterapie, intenzivní pulzní
světlo, diamantová mikrodermabraze,
laserová gelová maska
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Rozhovor

GOLF není jen pro elitu
Přestože golf u nás nemá
dlouholetou tradici, získal
si v posledních letech
obrovskou popularitu.
Počet hráčů, kteří propadli
této vzrušující hře, stále
roste. Říká se, že golf není
jen sportem, ale životním
stylem. Své o tom ví
LADISLAV ŤUPA, vášnivý
golfista a profesionální
trenér. Golfu se věnuje již
15 let.
Nedávno jste se vrátil z golfového
turnaje pořádaného v Kunětické
hoře, odkud jste si přivezl šesté
místo. Jak jste s výsledkem
spokojený?
Jsem spokojený. Mohlo to být lepší, ale
na druhou stranu to byl první turnaj
letošní sezony, takže to bylo poněkud
náročnější.

Co považujete za svůj
největší golfový úspěch?
Za svůj největší úspěch považuji
absolvování kvaliﬁkačních škol v rámci
British Open a Evropské golfové tour.
Dále členství v PGA, Profesionální
golfové asociaci. Já jsem zatím nedosáhl
těch nejvyšších příček. Moc jsem totiž
nehrál, po turnajích jezdím častěji až
poslední dva roky. Od roku 2006
působím jako trenér v Hluboké nad
Vltavou. Pět dnů v týdnu jsem se věnoval
trénování dětí a k tomu jsem měl
spoustu dalších klientů. Trénování
ostatních jsem ale v poslední době
omezil. Teď chci zapracovat hlavně na
sobě, v budoucnu bych rád postoupil do
ﬁnálových kol.

Jak dlouho se golfu věnujete
a co Vás k tomuto sportu
přivedlo?
S golfem jsem začal ve 13 letech. Hrál
jsem fotbal, hokej, hokejbal, ale nakonec
vyhrál golf. Golf je speciﬁcký sport,
u kterého musíte měřit a neustále o hře
přemýšlet. To mě bavilo víc než běhat za
míčem.

Kdo Vám pomáhal
výkonnostně růst?
Od začátku jsem měl trenéry. Začínal
jsem v Hluboké nad Vltavou. Tam mě
trénoval pan Hetnar. V době, kdy jsem
hrál za berlínský klub, byl mým trenérem
Nick Bayron. Svůj podíl na mém pokroku
má i rodina. U nás začal hrát golf nejprve
otec a dnes už hraje prakticky celá
rodina.

foto: archiv L. Ťupa
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Jak se udržujete v kondici?
Pravidelně chodím do posilovny. Zhruba
tři až čtyři hodiny denně věnuji sám
sobě. Neznamená to ale, že dobrý
golﬁsta musí být velký sportovec.
Profesionální golﬁsté jako Tiger Woods
či Adam Scott jsou zapálení sportovci
a v posilovně tráví několik hodin denně,
ale jsou i hráči, kteří v životě neměli
činku v ruce a raději než do posilovny si
zajdou s přáteli na pivo.

Je golf fyzicky náročný, nebo je
důležitější soustředění a psychická
pohoda?
Golf je fyzicky náročný, ale jinak než
ostatní sporty. Golf hrajete přibližně dvě
hodiny, během té doby nachodíte zhruba
10 až 12 kilometrů a musíte zahrát
nějaký výsledek. Samozřejmě velkou roli
hraje psychika. To jsme mohli vidět
u známého golﬁsty Tigera Woodse.
V období rozvodu s manželkou se
propadl asi o 50 míst. Když krize
odezněla, stal se zase světovou
jedničkou. U golfu je třeba mít odolnou
psychiku a myslet pozitivně. Mnoho lidí
si myslí, že golf není žádná velká dřina,
že hráči jen chodí po hřišti a pálí míčky,
ale to psychické i fyzické vypětí je tam
opravdu velké.

Jaké jsou výhody golfu
oproti jiným sportům?
Golf má hned několik výhod. S golfem
můžete začít v kterémkoli věku a na
rozdíl od mnoha jiných sportů golf
můžete hrát sami. Další výhodou je
krásně upravené přírodní prostředí, ve
kterém se pohybujete. Zatímco většina
jiných sportů se odehrává stále ve
stejném prostředí, golfová hřiště jsou
rozmanitá. Například v Rakousku či
Španělsku mají úplně jiná hřiště než
u nás. Dá se říct, že co lokalita, to jiný
typ hřišť. Golfová hřiště dnes navrhují
špičkový architekti a většinou jsou
opravdu nádherná.

Na golfových hřištích jsou stále
častěji vidět hráči staršího věku.
Pozorujete i Vy, že golf láká stále
více seniorů?
Ano, u nás v Golfovém klubu Hluboká
nad Vltavou se schází hodně seniorů.
Pořádáme pro ně různé soutěže a mají
svou Jihočeskou Golf Senior Tour. Stejně
jako mládež mají i senioři zvýhodněné
poplatky. Starší lidi často nebaví
procházet se jen tak bezcílně, a tak
přijdou k nám, vezmou si hůl a pálí do
míčků. Výhodou je, že golf můžete hrát
v podstatě jakýmkoli způsobem.
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Nemusíte mít ukázkový švih, míč
vždycky nějak poletí.

Dosud jste se věnoval především
trénování dětí. Je to náročnější než
trénování dospělých?
Rozhodně ano. K dětem musíte
přistupovat úplně jinak. Když trénuju
děti, snažím se s nimi navázat přátelský
vztah. Trénování pro ně musí být zábava.
Strávit hodinu na hřišti je například pro
pětileté děti velká zátěž. Dokážou se
soustředit prvních patnáct minut a pak
už je to jen o tom, jestli je zaujmete.
Trénink vždy musíte zpestřit nějakou
hrou. Ačkoli mě práce s dětmi baví,
musel jsem to omezit. Je to totiž
opravdu náročné, a to hlavně po
psychické stránce. V budoucnu se
k tomu ale určitě ještě vrátím.

Co byste doporučil lidem,
kteří přemýšlí o tom, že by začali
hrát golf?
Pokud se rozhodnete hrát golf, kupte si
košík míčků, půjčte si hůl a zkuste si pár
míčků odpálit. Můžete využít tréninkové
plochy, tzv. driving range. Zjistíte, jaké to
je a jestli vás to vůbec bude bavit. Není
to ani ﬁnančně náročné, za vstup,
půjčení hole a košík míčků zaplatíte
kolem 150 korun. Také doporučuji
podívat se na golf v televizi.

Má smysl, aby se lidé učili hrát
golf sami bez trenéra?
Když si jen chcete zkusit odpálit míč,
trenéra nepotřebujete. Pokud se ale
chcete zlepšovat a ne jen bezvýsledně

mlátit do míčku, tak se bez trenéra
neobejdete. Samotný švih je totiž dost
problematický. Můžete tam udělat tisíc
chyb. Ani Tiger Woods nemá bezchybný
švih, ale jsou určité základy, které byste
umět měli. K trenérovi nemusíte chodit
pětkrát týdně. Rekreačním hráčům golfu
stačí s trenérem jedna hodina týdně.
Během té hodiny se naučíte nějaký
prvek, který pak ve zbytku týdne můžete
trénovat sami.

Jaké mají možnosti hráči golfu
v zimě nebo za špatného počasí?
Golf lze hrát v krytých golfových
centrech, například u nás v Indoor golf
centru Golf-living v Komenského ulici.
Golﬁsté u nás najdou putting green,
chipping green, 2 suchá odpaliště
a golfový simulátor. V porovnání
s ostatními regiony u nás v zimě není
o indoor centra moc velký zájem. Většina
golﬁstů na zimu zabalí svůj bag a vyráží
na lyže.

Jaké jsou Vaše plány na letošní
sezonu?
Chci hodně hrát, hodně se zlepšit
a celkově postoupit v žebříčku.
Turnajový kalendář je nabitý. Čeká mě
turnaj PRO-AM v Berouně, Hauptchlag,
EPD Tour, kvaliﬁkační škola na
Evropskou tour, kvaliﬁkace na British
Open a řada dalších.

Ladislavu Ťupovi děkujeme za
rozhovor a do nadcházející sezony
přejeme skvělou formu, štěstí
a pevné nervy.

Slovníček
golfových

POJMŮ
Bag = vak na nošení holí.

Head = hlava golfové hole, část,
která je při úderu v kontaktu
s míčkem.
Golf simulator = kabina v krytém
golfovém centru, ve které se
promítá na plátno obraz golfového
hřiště a prostřednictvím různých
technologií je registrován let
golfového míčku, který hráč uvnitř
kabiny odpaluje.
Green = jamkoviště, část hřiště
v těsném okolí jamky. Tráva na
něm je extrémně krátká a velmi
dobře upravená.
Green fee = poplatek za vstup na
golfové hřiště.
Grip = část hole, za kterou se hůl
drží.
Handicap (HCP) = číselné
vyjádření schopností a jeho výše
záleží na herních výsledcích hráče.
Čím nižší HCP, tím lepší hráč.
Hole = jamka. Místo na greenu, do
kterého je potřeba míček dohrát.
Hole in one = zahrání jamky na
jediný úder.
Chip = jeden z úderů, který
využívají hráči při krátké hře kolem
jamkoviště.
Chipping green = cvičný green
s několika jamkami pro nácvik
krátkých přihrávek k jamce.
Putting = patování neboli hra holí
zvanou „putter“ při dohrávání
míčku do jamky.
Putting green =
cvičný green pro
nácvik patování.
Shaft = násada
golfové hole. Má
různou úroveň
tvrdosti.
Železo = typ hole
s kovovou hlavou.
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Krimi z Českých Budějovic

REALITNÍ MAKLÉŘ KRÁDEŽÍ

podváděl klienty
Nepoctivého realitního makléře obvinili
specialisté na hospodářskou trestnou
činnost z trestného činu podvodu.

jízdních kol

PŘIBÝVÁ
Českobudějovičtí policisté pátrají
po dvou jízdních kolech, které
odcizili zloději. V prvním případě si
pro dámské jízdní kolo
a cyklistickou přilbu došel neznámý
pachatel do sklepa panelového
domu v ulici Netolická a v druhém
případě přeskočil plot u rodinného
domku v ulici Čelakovského
a ukradl pánské kolo. Poškozeným
majitelům věcí způsobili neznámí
pachatelé škodu přesahující
20 000 korun.

Od jedné klientky vylákal ﬁnanční částku
ve výši 10 000 korun jako kauci určenou
na úhradu nájemného za pronájem bytu
v Českých Budějovicích, Pronajímatelce
však peníze nepředal ani po
opakovaných urgencích a zároveň je
nevrátil klientce. Použil je totiž pro
vlastní potřebu. Tím se dopustil
trestného činu podvodu. Trestní stíhání
je vedeno na svobodě.

Kriminalisté odhalili pachatele

loupežného přepadení

7. dubna došlo v parku za sportovní
halou v ulici Na Dlouhé louce v Českých
Budějovicích k loupežnému přepadení.
Po osmé hodině večer zde neznámý
pachatel přepadl mladou ženu, která
parkem procházela. Vrazil do ní zezadu
tak, že upadla na zem. Poté jí nastříkal
do očí pepřový sprej. Zmocnil se látkové
kabelky, kterou měla přehozenou přes
rameno. Spolu s kabelkou jí odcizil také
mobilní telefon, dámskou peněženku
s ﬁnanční hotovostí, osobní doklady
a platební kartu. Škoda, kterou ženě
napáchal, přesáhla částku 1 000 korun.
Žena neutrpěla žádné zranění.
Kriminalisté na případu po celou dobu
intenzivně pracovali a nyní odhalili
pachatele. Je jím mladý muž z Českých
Budějovic. V těchto dnech si vyslechl
obvinění z trestného činu loupeže. Je
stíhán na svobodě.

Další oznámení o vykradené
sklepní kóji přijali českobudějovičtí
policisté z bytového domu v ulici
Resslova. Neznámý pachatel
vypáčil kovovou petlici sklepní kóje
a následně vnikl dovnitř. Majitel
sklepa v něm měl dvěma lankovými
zámky uzamčená dvě pánská jízdní
kola značky Cube pro-ltd
s příslušenstvím. Ty zloděj ukradl,
k tomu si vzal ještě cyklistické
oblečení – dámskou bundu značky
Craft, dámskou vestu stejné
značky, nohavice, rukávy, pánské
nohavice značky Author, pánské
rukávy a navíc ještě bezdrátové
multifunkční zařízení k měření tepu,
nadmořské výšky a rychlosti.
Škoda, kterou pachatel napáchal,
tak přesáhla částku 65 000 korun.
Policisté po pachatelích krádeží
a porušování domovní svobody
intenzivně pátrají.

inzerce

PŮJČIL SI

300 000 korun
Z podvodu se bude muset zpovídat 48letý muž z Prahy.
Trestného činu se měl dopustit v roce 2011. Tehdy bydlel
v Českých Budějovicích. Byl v nepříznivé ﬁnanční situaci
a věděl, že bude mít problém peníze vrátit. Přesto požádal
známou o půjčení částky 300 000 korun. V jeho bytě sepsali
smlouvu o půjčce, ve které se zavázal jí dluh splatit do dvou
měsíců. To však neučinil. Žena ho opakovaně urgovala,
přesto jí peníze nevrátil. Kriminalisté nyní na případu nadále
pracují.

Inzerce
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JEDNIČKA V OBLASTI VESTAVNÝCH KUCHYNÍ
Při nákupu libovolného
základního setu – trouba/varný
panel/odsavač – možnost
výběru myčky nebo mikrovlnné
trouby za akční cenu.

MULTIFUNKČNÍ
TROUBA HE 725

MULTIFUNKČNÍ
TROUBA HE 725

MULTIFUNKČNÍ
TROUBA HE 725

5 programů | 56 litrů
Teleskopické pojezdy v jedné
úrovni | Protiotisková úprava
Digitální panel
Energetická třída A

5 programů | 56 litrů
Teleskopické pojezdy v jedné
úrovni | Protiotisková úprava
Digitální panel
Energetická třída A

5 programů | 56 litrů
Teleskopické pojezdy v jedné
úrovni | Protiotisková úprava
Digitální panel
Energetická třída A

VESTAVNÁ MYČKA
DW1 603 FI
Kapacita 12 sad nádobí
6 programů | 5 teplot mytí
Systém aquastop
Systém 3v1
Energie/mytí/sušení: A+/A/A
Spotřeba energie/vody: 1,1 kW/14 l
Hlučnost 49 dB

Původní cena:

12 990 Kč

PLYNOVÝ VARNÝ
PANEL EX/60 4G AI AL

SKLOKERAMICKÝ
VARNÝ PANEL TCF 604

INDUKČNÍ VARNÝ
PANEL IR 641

Systém automatického
zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
Litinové mřížky

Zabroušené sklo
Dotykové ovládání
Bezpečnostní senzor
Ukazatel zbytkového tepla

Programování každé varné zóny
Systémem bezp. zablokování
Zabroušené sklo
Digitální naprogramování času
Spínač s akustickým signálem
Detektor přítomnosti nádoby

VÝSUVNÝ ODSAVAČ
PAR CNL1 1001
Přední část z nerezové oceli
s protiotiskovou úpravou
2 rychlosti + 1 intenzivní
Snímatelný přední panel
Automatický spínač výsuvem
Výkon 325 m3/h
Hlučnost 53 dB | Možnost
recirkulace přes uhlíkové filtry

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ
PAR DH2 60

AKČNÍ CENA

VÝSUVNÝ ODSAVAČ
PAR CNL1 1001

9.990 Kč

VESTAVNÁ
MIKROVLNNÁ
TROUBA TMW 18 BI

Tlačítkový ovládací panel
3 rychlosti + 1 intenzivní
Dvojitý turbínový motor
s výkonem 880 m3/h
Hlučnost 45 dB | Možnost
recirkulace přes uhlíkové filtry

Přední část z nerezové oceli
s protiotiskovou úpravou
2 rychlosti + 1 intenzivní
Snímatelný přední panel
Automatický spínač výsuvem
Výkon 325 m3/h
Hlučnost 53 dB | Možnost
recirkulace přes uhlíkové filtry

Původní cena za set:

Původní cena za set:

Původní cena za set:

21 970 Kč

32 978 Kč

31 470 Kč

Původní cena:

CENA ZA SET

CENA ZA SET

CENA ZA SET

AKČNÍ CENA

17.990 Kč

21.990 Kč

24.990 Kč

od 4.990 Kč

5 stupňů výkonu
mikrovln (800 W)
Nerezový interiér
Mechanická minutka (60 minut)
18 litrů | Protiotisková úprava

8 490 Kč
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Recepty

Sex
on the Beach
Ingredience
4 cl vodky
2 cl broskvového likéru
4 cl pomerančového džusu
4 cl brusinkového džusu
ledové kostky

Menu
pro každý den

Postup
Veškeré ingredience vložíme
v uvedeném množství do shakeru
a důkladně zamícháme. Do sklenice
dáme kostky ledu a pak do ní přelijeme
nápoj. Přidáme brčko a můžeme ozdobit
nakrojeným plátkem pomeranče.

Chřest
s holandskou omáčkou
Ingredience
čerstvý chřest | 3 žloutky
| 220 g másla | půlka citronu
| sůl | bílý pepř

Postup
Chřest oloupeme a uvaříme
v osolené vodě. Pak
vyndáme a necháme
okapat. Žloutky s vodou
vyšleháme v rendlíku se
silným dnem do pěny,
rendlík vložíme do vodní
lázně a za stálého
intenzivního šlehání
připravíme hustou pěnu
(nesmí se přehřát, jinak se
srazí). Odstavíme a za
stálého šlehání vmícháme
přepuštěné máslo.
Dochutíme citronovou
šťávou, solí a bílým pepřem.

Brownies
Ingredience
350 g hořké čokolády
250 g másla
3 vejce
250 g hnědého cukru
100 g hladké mouky
1 čajová lžička prášku do pečiva

Postup
Čokoládu rozpustíme s máslem ve
vodní lázni. Vajíčka vyšleháme
s cukrem dohladka, přidáme
čokoládovou hmotu a promícháme.
Přisypeme mouku s práškem do
pečiva a ještě jednou důkladně
promícháme. Hmotu nalijeme do
vymaštěného pekáčku a pečeme cca
30 minut při 170 °C. Brownies je
hotové, jakmile začne praskat na
povrchu.

Hovězí po burgundsku
Ingredience
1 kg hovězí špičky | 250 g špeku | 750 ml červeného vína
| 3 mrkve | 2 červené cibule | 1 větší rajský protlak
| 2 větvičky tymiánu | 2 bobkové listy | sůl | pepř

Postup
Špek a cibuli pokrájíme na kostičky, očištěnou mrkev na
kolečka. Maso pokrájíme na větší kostky. Špek dáme do
kastrolu, podlijeme dvěma lžícemi vody a zvolna
zahříváme. Až zprůsvitní a začne pouštět tuk, zesílíme
plamen, vodu necháme odpařit a špek necháme opéct
dozlatova. Vyjmeme ho z pánve a do uvolněného tuku
nasypeme maso. Za častého míchání ho necháme ze všech
stran zhnědnout, osolíme, opepříme a vyndáme ke špeku.

Do výpeku v pánvi
nasypeme mrkev, po
dvou minutách
přidáme cibuli a opět
mícháme a smažíme, až
cibule zezlátne. Do pánve
nalijeme víno, promícháme
a přivedeme k varu. Do tohoto
základu vložíme maso se špekem, přidáme bobkový list
a tymián a rajčatový protlak. Přikryté pokličkou vložíme do
trouby vyhřáté na 170 °C a pomalu dusíme. Občas
promícháme a podle potřeby podlijeme horkou vodou.
Dusíme do změknutí masa, cca 3 hodiny. Z měkkého masa
odstraníme bobkový list a větvičky tymiánu.
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Správné řešení se dozvíte v příštím čísle.
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Křížovka
Ve dnech 14.–16. 6. 2013 se bude na Výstavišti
v Českých Budějovicích konat... (dokončení v tajence)

Správné řešení křížovky z čísla 04/2013:
Než se naučí mluvit a šedesát,
než se naučí mlčet.

Soutěžíme o 20 vstupenek na SPORT FEST
Tajenku křížovky zašlete na e-mail
redakce@budejovickysamson.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme 10 výherců,
z nichž každý obdrží každý 2 vstupenky.

viz str. 13
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