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vychází každý měsíc
v nákladu 43 000 ks
a je prostřednictvím České pošty, s. p., distribuován
zdarma do všech schránek v Českých Budějovicích.
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Využijte možnost oslovit
své klienty a zákazníky!
Kontakt: inzerce@budejovickysamson.cz
Ceník inzerce naleznete na: www.budejovickysamson.cz
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Milí čtenáři,

prázdniny již netrpělivě klepou na dveře. Školáci mají před sebou

posledních pár dní, než začnou dlouho očekávané dva měsíce

volna a dospělým doba dovolených. V létě se v Budějovicích

určitě nudit nebudete. Jako každý rok jedinečnou atmosféru

nabízí například tradiční budějovický letní festival Múzy na vodě

nebo Kinematograf bratří Čadíků, který bude opět promítat na

náměstí Přemysla Otakara II. Vyrazit můžete také do letního kina

Háječek, které promítá celé léto zdarma. Pokud vás láká delší

výlet, přečtěte si povídání s Romanem Farkou ze Solnice, 

který vás provede krajem vína. 

Kromě tradičních rubrik, jako jsou zprávy z Budějovic, kulturní tipy

nebo sportovní novinky, v tomto čísle přinášíme také rozhovor

s úspěšným podnikatelem Martinem Kortusem, jehož firma

Technicoat sídlí v Plané. Že vám to nic neříká? Přečtěte si náš

rozhovor, a až se příště podíváte na svou kuchyň nebo auto,

budete vědět…

Editorial

Olga Píšová,

šéfredaktorka
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Potěšitelnou zprávu pro občany Českých
Budějovic přinesla nezisková společnost
ASEKOL. Z jejího certifikátu
k environmentálnímu vyúčtování za rok
2013, který nyní obdržela radnice, totiž
vyplývá, že místní lidé příkladně třídí
elektroodpad. „Studie této firmy
posuzuje celý systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení, hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace. Výsledky 
jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Jednoznačně
prokazuje, že zpětný odběr
elektrozařízení má nezanedbatelný
dopad na životní prostředí. Certifikát

konkrétně vyčísluje, o jaký přínos pro
životní prostředí se zasluhují místní
občané tím, že odevzdávají vysloužilé
elektrospotřebiče k následné recyklaci,
k čemuž slouží i naše sběrné dvory,“
uvedl primátor Juraj Thoma.

Certifikát uvádí, že českobudějovičtí
v loňském roce vytřídili 5 317 televizí, 
2 172 monitorů a 85 tisíc kilogramů
drobných spotřebičů. Tím v konečném
důsledku uspořili 3 175 MWh elektřiny,
166 931 litrů ropy, 13 657 m3 vody
a téměř 113 tun primárních surovin.
Navíc přispěli ke snížení emisí
skleníkových plynů o 679 tun CO²
a zamezili produkci 2 726 tun
nebezpečných odpadů. 

Významné vědecké ocenění získali 
Jan Štefka a Marie Prchalová
z českobudějovického Biologického
centra. Prémii Otto Wichterleho převzali
z rukou předsedy Akademie věd 
Jiřího Drahoše 3. června.  
Prémie Otto Wichterleho se každoročně
uděluje mimořádně kvalitním
a perspektivním mladým badatelům 
do 35 let věku, kteří dosahují špičkových
výsledků a plní pracovní úkoly důležité
pro rozvoj příslušné vědní disciplíny.
Letos tuto cenu obdrželo 26 mladých
vědců a náleží jim finanční prémie

rozdělená do tří mimořádných odměn po
90 tisících korunách. Oceněná Marie
Prchalová se věnuje průzkumu ryb
v nádržích a jezerech. Její výzkum vedl
k revolučnímu přepracování celoevropsky
závazné normy pro vzorkování ryb
tenatními sítěmi, k vytvoření národních
norem v tomto oboru a k získání mnoha
základních poznatků o chování ryb.
Talentovaná vědkyně působí také jako
poradkyně řady mezinárodních projektů,
spolupracovala na průzkumu přehrad
a jezer Portorika, Srí Lanky, Thajska,
Filipín a mnoha evropských
a samozřejmě tuzemských nádrží. Druhý
oceněný Jan Štefka se výrazně podílel 
na zahájení a rozvoji zcela nového
výzkumného směru Parazitologického
ústavu Biologického centra – populační
genetiky parazitů – a je dnes považován
za jednoho z jejích významných
představitelů v mezinárodním kontextu.
Během svého dvouletého pobytu
v přírodovědném muzeu v Londýně se
účastnil výzkumu ptačích parazitů na
Galapágách a po návratu do Českých
Budějovic pokračuje ve výzkumu
koevolučních vztahů galapážských ptáků
a parazitů. Od letošního roku je

vedoucím Laboratoře molekulární
fylogenetiky a evoluce parazitů, zároveň
vede studenty a přednáší na
Přírodovědecké fakultě Jihočeské
univerzity. „Úspěchu našich mladých
kolegů si v Biologickém centru velmi
vážíme. Těší mne, že Prémii Otto
Wichterleho získávají naši vědečtí
pracovníci v posledních letech
pravidelně, což svědčí o tom, že
Biologické centrum patří mezi špičkové
výzkumné instituce v České republice,“
uvedl ředitel Biologického centra
Akademie věd Miloslav Šimek.

V třídění elektroodpadu
jsou občané Budějovic příkladní

Dva mladí českobudějovičtí vědci

získali prestižní ocenění
Prémie Otto Wichterleho
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inzerce

Výročí 750 let od založení Českých Budějovic bude 

celý příští rok připomínat také nové logo. „Do otevřené

soutěže bylo přihlášeno celkem dvacet návrhů, čtyři

z nich pak postoupily do druhého kola. Příští rok čeká

naše město neopakovatelné a jedinečné výročí, takže

jsme chtěli mít i nějaký zapamatovatelný a zároveň

důstojný vizuál, jež by na tuto událost upozorňoval. 

Mezi radními panovala při rozhodování shoda. Návrh je

moderní a nehraje si na složité konstrukce,“ poznamenal

primátor Juraj Thoma. „Jedná se vlastně o dva čtverce

navrstvené na sebe. Půdorys je statický přesný čtverec,

který vypovídá něco o záznamech a datech z historie,

archeologie a podobně. Nad ním leží kosočtverec, což 

je vlastně pohled z perspektivy člověka. Mottem bylo

vrstvení událostí v čase,“ popisuje autor Radek Doško,

který svůj úspěch považuje za prestižní záležitost.

„Oceněný autor dostane 30 tisíc korun, postupující 

do druhého kola mají nárok na skicovné, jež by mělo

pokrýt vynaložené náklady,“ dodává primátor.

S končícím rokem 2011 skončilo
v Českých Budějovicích závaznou
vyhláškou č. 4/2011 i provozování
sázkových a loterijních her. Tento stav
chce změnit Unie herního průmyslu ČR,
která se na město obrátila s žádostí
o přehodnocení zákazu hazardu.
„Unie herního průmyslu svůj požadavek
na změnu regulace sázkových her
v našem městě opírá o tvrzení, že obec
stejně většinu druhů sázkových her
regulovat nemůže a v případě
zakázaných výherních automatů
a terminálů se prohibice stejně míjí
účinkem, protože se hráči přesunují 
do nelegálních provozoven, nebo
provozovatelé našli způsob, jak
vyhlášku obcházet,“ informoval
o iniciativě zástupců herního průmyslu
1. náměstek pro ekonomiku a majetek
města Miroslav Joch. Z návrhu vyplývá,
že by mělo město povolit omezený
počet kasin. „Sázkové hry by se podle

Unie herního průmyslu měly napříště
provozovat pouze v určeném počtu
kasin, která nebudou stát v blízkosti
škol, poliklinik či nemocnice,“ vysvětlil
návrhy podmínek Unie náměstek. Rada
města na svém jednání projednávala
návrh nové vyhlášky se stanovením míst
a času, ve kterém mohou být
provozovány sázkové hry, loterie a jiné
podobné hry. Návrh vyhlášky hovoří
o regulovaném provozu pěti kasin. 
„K návrhu vyhlášky máme základní
právní analýzu. Z ní vyplývá, že bude
třeba ještě dořešit řadu sporných míst,
například se v okruhu 100 metrů od
provozovny nemá nacházet mateřská
nebo základní škola, ale o dalších
typech škol se už nehovoří,“ uvedl
některé z připomínek náměstek. 
Podle něj byl ale zákaz hazardu dobrým
krokem, rozbujelé herny znamenaly
výrazná sociální rizika. Město však má
jen omezené možnosti, jak dosáhnout

úplného vymýcení hazardu, a tak
připuštění existence omezeného počtu
kasin s přísnějším dohledem by mohlo
být částečným řešením.

Slavnostní
výročí má
své logo

Hazard se do Budějovic

možná vrátí
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Město České Budějovice připravuje
v Nádražní a Žižkově ulici řadu úprav.
Jedná se především o otevření vjezdu
MHD z Žižkovy do Nádražní ulice a s tím
související přesun zastávky přímo před
nádraží ČD a vybudování přechodů přes
Žižkovu ulici a Nádražní, a to u vyústění
Žižkovy ulice. „Zamýšlené změny mají
řadu pozitiv. Otevření vjezdu z Žižkovy
ulice do Nádražní zefektivní provoz
MHD, která Průmyslovou ulicí najíždí
zbytečné metry, vybudování zastávky
přímo před nádražím přinese větší
komfort cestujícím při přestupu z MHD
na vlak a naopak a vybudování přechodu

přes Nádražní zamezí nebezpečnému
přebíhání. Zároveň se zbuduje bezpečný
přechod přes Žižkovu ulici. Tady ale
narážíme na jednání s CB – Mercury
Centrem,“ přiblížil plány vedení města 
1. náměstek pro ekonomiku a majetek
města Miroslav Joch. Zatímco na
požadavek CB – Mercury Centra na
zachování obslužnosti centra pro
automobilisty se recept našel, na další
požadavky se už městu přistupovat příliš
nechce. „K vybudování přechodu přes
Žižkovu ulici město potřebuje pozemky,
které patří CB – Mercury Centru, to
ovšem chce nejen, aby si město vzalo

zpět podchod, který si od něj Mercury
Centrum pronajalo, ale zároveň požaduje
vyplacení několikamilionového
nesplaceného investičního vkladu
i nákladů na údržbu podchodu. To ostře
kontrastuje se situací, kdy CB – Mercury
Centrum přišlo na město s žádostí na
vybudování dopravně obchodního
centra. Tehdy naslibovalo hory doly. Nyní
je odkup pár metrů pozemku
podmiňován doplatkem milionů korun.
Musím říci, že po této zkušenosti si o to
více vážím partnerů, kteří s městem mají
vztahy opravdu partnerské,“ popsal
situaci Miroslav Joch.

ZA VYBUDOVÁNÍ
přechodu přes Žižkovu ulici
žádá Mercury Centrum miliony

Další veřejnou dobíjecí stanici dává do
provozu energetická společnost E.ON,
tentokrát ve spolupráci s Dopravně
obchodním centrem Mercury v Českých
Budějovicích.

První stanice byla společností E.ON
uvedena do provozu již v roce 2010
v prostorách krytého parkoviště
nákupního centra Galerie Vaňkovka
Brno, druhá veřejná stanice je v provozu
na letišti v Brně. České Budějovice se
tak stávají druhým městem, kde budou
mít elektromobilisté možnost dobíjení
zdarma. „Postupná výstavba dobíjecích
stanic, ale také plnicích stanic na CNG
je logickým vyústěním aktivit
společnosti E.ON v oblasti úspor
energie a využití alternativních zdrojů,
které jsou součástí dlouhodobé
strategie společnosti,“ potvrzuje tiskový
mluvčí energetické společnosti E.ON
Vladimír Vácha.

Bez odpovídající infrastruktury nebude
motivace k nákupu vozů. Pořizovací
cena elektromobilů je bohužel stále ještě
vysoká, ale vývoj neustále pokračuje.
Oproti tomu vozy s pohonem na

stlačený zemní plyn (CNG) se už dnes
stávají součástí produkce světových
automobilek. A právě díky těmto
alternativním zdrojům můžeme nejen
snížit závislost na ropě, ale hlavně
šetříme přírodu a zdraví nás všech.
Nabíjecí stanice je umístěna v prvním
podzemním patře garáží centra
v blízkosti Automyčky Mercury.
K otevření nabíjecí stanice je nutná

E.ON Autorizační karta (dále jen KARTA),
kterou si může zájemce zapůjčit oproti
vratné kauci ve výši 200 Kč u obsluhy
parkoviště (u výjezdu z podzemních
garáží). Při vrácení KARTY bude
vystaven lístek pro volný výjezd
z parkoviště. Pokud však doba
parkování elektromobilu přesáhne 
8 hodin, bude účtováno parkovné dle
platného ceníku parkoviště.

V Budějovicích můžete
„natankovat“ zdarma
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Město nemá
provozovatele
pro KD Vltava Jednání o zřízení přípravných tříd 

v ZŠ Máj I a Máj II začalo už loni v létě.
Důvodem byl vyšší počet dětí se
vzdělávacími problémy, které nechodily
do mateřských škol, ale přitom měly
dostatečný intelekt. „Přípravná třída by
se mohla stát dobrým startem pro
předškolní děti, které mají sníženou
přizpůsobivost či malou koncentrovanost
pozornosti, protože v těchto speciálních
třídách bude maximálně patnáct žáků,
což umožní individuální přístup pedagoga
a systematickou přípravu ve všech
oblastech vzdělání. Výuka bude od 8.00
do 11.40 hodin a děti se nebudou
hodnotit známkami,“ shrnuje náměstek
primátora Petr Podhola s tím, že
přípravné třídy na Máji začnou fungovat
od 1. 9. 2014. Zřízení této třídy povolil na
žádost města odbor školství Krajského
úřadu Jihočeského kraje, a mzdové
prostředky na platy pedagogů tedy
půjdou ze státního rozpočtu.

Na Máji
otevřou
přípravné třídy

Město České Budějovice řeší, jak

v budoucnu naložit s Kulturním

domem Vltava. „Současnému

pronájemci končí smlouva 31. října.

Město mu pronajímalo objekt za

milion korun ročně. V roce 2010

zastupitelstvo města schválilo prodej

objektu i nádvoří za nejvyšší cenu,

nejméně za 30 milionů korun.

Bohužel ani ve dvou dražbách, které

se uskutečnily už v roce 2010, ani ve

třech výběrových řízeních, z nichž

poslední skončilo 2. června, se

majetek prodat nepodařilo,“

seznámil se situací 1. náměstek pro

ekonomiku a majetek města

Miroslav Joch. „Město bude zatím

provozovat objekt samo.

Dlouhodobé pronájmy se budou řešit

přes Správu domů a krátkodobé by

měl zajistit produkční manažer. Ten

se bude zároveň starat i o KD Slavii,“

uvedl Joch.
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DOODPADU aneb Co do
kanalizace nepatří. Pod
tímto názvem zahájila
v letošním roce skupina
ENERGIE AG BOHEMIA
prostřednictvím svých
provozních společností
vzdělávací program pro žáky
středních a základních škol. 
„Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme
do záchodu či dřezu, problém nemizí, ale
začíná. Zatímco odpad jsme se již naučili
velice dobře třídit, stále zapomínáme na
to, že i zacházení s odpadní vodou má
svá pravidla,“ připomíná vedoucí
marketingu a komunikace Energie AG
Bohemia Ing. Ivan Kafka. 

Program je zacílený na dvě skupiny...
Ano, jedná se o žáky prvního stupně
základní škol a středoškoláky. Pro ty

mladší jsme naplánovali výukové
hodiny, ve kterých se od našich
zaměstnanců dozví, co se stane
s odpadní vodou, než se vrátí
vyčištěná zpět do přírody, a jak
správně nakládat s odpadem.
Interaktivní hodiny vedené
zaměstnanci našich provozních
společností jsou přizpůsobeny věku
dětí, součástí jsou i vlastní pracovní
listy, kterými školáky provede
postavička kocoura AGIho, symbol
celého projektu. Původně byly
výukové hodiny naplánované od září,
ale pro velký zájem už probíhají
v současné době, především na území
jižních Čech, díky společnosti ČEVAK.

A jak se mohou 
zapojit středoškoláci?
Hlásit se mohou studenti 1. až 3. ročníků.
Pro ně jsme spustili soutěž na téma
„Co do kanalizace nepatří aneb To fakt
nevyčistíš“. Jejich úkolem je seznámit

vybranou cílovou skupinu s tím, 
co nepatří do kanalizace. Ztvárnění
záleží jen na jejich kreativitě a invenci.
Mohou vytvářet reklamní spoty,
plakáty, krátká videa či cokoli jiného.
19. listopadu na Světový den toalet
vyhlásíme vítěze regionálních kol
a postupující, kteří se utkají následně
v celostátním finále.

Čeká na úspěšné studenty 
nějaká odměna?
Vítězové regionálních kol získají
nejrůznější zajímavé věcné dary 
od našich místních provozovatelů
vodohospodářského majetku,
nejúspěšnější kolektiv v rámci ČR, 
který vyhlásíme na Světový den vody
v březnu příštího roku, získá finanční
příspěvek 50 tisíc korun, třeba na
maturitní ples. Podrobné informace 
lze získat na www.doodpadu.cz nebo
u kontaktních pracovníků našich
dceřiných společností.

inzerce

I problematika odpadní vody

může být zábava
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Jako malý kluk sbíral
známky a hokejové kartičky.
Lásku ke starým věcem
v něm odmala pěstoval
otec, který se věnoval
mincím. Tahle záliba 
se Tomáše Návary drží
dodnes. 

Věnuje se jí se stoprocentním nasazením.
Vystudoval Rudolfinskou akademii, obor
starožitník. Mimoto čerpal zkušenosti od
špičkových odborníků, kteří ho
zasvěcovali do tajů povolání, které se
s věkem mění v poslání. Dnes je sám
členem Asociace starožitníků.
„Málokomu se podaří skloubit koníčka 
se svojí profesí. Mně se to povedlo,“ 
říká Návara. Tvrdí o sobě, že je
především sběratel. Často se na
něj lidé obrací s prosbou o pomoc.
Chtějí, aby jim poradil, ohodnotil
nějakou věc předtím, než ji
prodají. „Někdy vůbec netuší, 
že mají doma hodnotnou věc.
Důkazem toho je jeden můj
kamarád. Jednou jsem k němu
přijel, u popelnice se mu válela
jakási pozůstalost po babičce,
kterou chtěl vyhodit. Při bližším
prozkoumání jsem zjistil, že se jedná
o kvalitní akvarel, který jsem nakonec
ocenil na pro něj velice příjemnou cenu,
což ho tehdy velmi mile překvapilo,“
vzpomíná. I jemu se ale stává, že lidé
naopak své věci nadhodnocují a jsou pak
zklamaní, když se obraz s podpisem

Kupky nebo Toyen ukáže jako
reprodukce. Nevlastní žádný kamenný
obchod. Nijak ho to ale neomezuje.
„Často jezdím po celé republice. Někdy
mi lidé zavolají a popíšou mi, co by
potřebovali ohodnotit. Už po telefonu
podle jejich popisu poznám, jestli je to
zajímavá věc, jestli za nimi rovnou vyrazit.
Ušetří to mnoha mým klientům čas.“  

Když se ho zeptáte, čemu se věnuje
úplně nejraději, odpovídá jasně. 
„V současné době mě nejvíc baví staré
hračky, veteráni a vůbec všechno
v oblasti retro. Konkrétně hračkám ze
sedmdesátých let jsem se věnoval
v jedné své písemné práci.
Baví mě na

nich hlavně to, že často mají velmi silný
příběh a jsou sběratelsky zajímavé,“
vysvětluje.

Svět starých věcí, které mohou mít
svou cenu a budoucího majitele,
se propojuje na jeho telefonním
čísle 734 260 330. Tam se
lidé dozvědí více informací
ohledně restaurátorství,
výměny a dalších
služeb v oboru
starožitnictví.

Tip

Starožitnictví 
– profese i koníček

inzerce
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15 let od svého založení
letos slaví firma Technicoat,
s. r. o., která sídlí v Plané
u Českých Budějovic.
Zakladatelem a v začátcích
také 100% vlastníkem byl
Ing. Martin Kortus, který
úspěšnou firmu řídí dodnes. 

„Cílem firmy bylo provádět službu
v oblasti nanášení hi-tech funkčních
povrchů. Naší specializací byly od
začátku fluorplastové povlaky na bázi
PTFE materiálu, jako je Teflon®,“ ohlíží
se zpět k počátkům podnikání Kortus,
který v 90. letech po absolvování
vysokoškolského oboru průmyslová
automatizace v Liberci sbíral ještě tři
roky zkušenosti při postgraduálním
studiu na univerzitě v Manchesteru.
„Naše technologie je unikátní. Naše
povlaky výrazně zvyšují užitné vlastnosti
dílů. Dnes zaměstnáváme 100 lidí a naše
celkové tržby činí 150 milionů korun.“

Jak se Technicoat rozvíjel dále?
Po dvou letech samostatného podnikání
jsem chtěl firmu rychleji rozvíjet,
především na trhu Německa, a proto
jsem v roce 2001 přizval do firmy
německého společníka, který se stejnou
výrobou zabýval již od 60. let minulého
století. Společně jsme jako firma velmi
úspěšně fungovali do roku 2008, kdy
jeho průmyslový koncern zasáhla
hospodářská krize. Společník byl nucen
zredukovat aktiva, a tak jsem ho na jeho
přání z firmy vyplatil.  

O dva roky později jste se spojili
s novým partnerem…
V roce 2010 s námi spojil síly další
odborník, 50% společníkem se stala
skupina ADELHELM GROUP, působící
na trzích Evropy a USA. Společné
podnikání se zdárně rozvíjí, mezi naše
tuzemské zákazníky řadíme významné
společnosti, jako jsou například V-NASS
ve Vítkovicích, Šmeral Brno, Matador,
Saint Gobain či mladoboleslavská
Škodovka.

Technicoat  postupně expandoval
také do dalších evropských zemí…
Ano, v současné době máme 3 výrobní
závody. V roce 2005 jsme založili
pobočku v jižním Polsku, v Bilesko
Biala, zde jsme aktivní dosud a od roku
2008 působíme v Campině,
v Rumunsku. 

Kde se lidé mohou s výsledky vaší
práce setkat? 
V českém prostředí se mohou běžní lidé
s našimi povlaky  setkávat například při
nákupu pečiva v supermarketech. 
Je totiž upečené na pekařských
technologiích, které jsou povlakované
Teflonem®. Pečivo je výrazně chutnější
a kvalitnější, než tomu bylo v minulosti
při pečení na nepovlakovaných
technologiích. V potravinářství jsou to
dále například formy na výrobu  tyčinky
Mars nebo lentilek.  

Které oblasti vašeho podnikání
byste tedy označil jako stěžejní? 
Největších tržeb dosahujeme
v olejářském průmyslu. Těžební stroje
pro suchozemskou i podmořskou těžbu

ropy a plynu mají mnoho strojních dílů,
které jsou pro dosažení lepší funkce
a delší životnosti povlakovány naší
firmou. Druhou významnou oblastí je
automobilový průmysl, kvůli snížení
tření se povlakují například brzdové
systémy, systémy řízení nebo držáky
bezpečnostních pásů v autech. 
Velkou škálu aplikací máme také
v potravinářském průmyslu,
obsluhujeme i zákazníky z oblasti
textilního a farmaceutického průmyslu.

Jak vidíte budoucnost
Technicoatu?
V uplynulých letech jsme si vybudovali
především v olejářském průmyslu velmi
silnou pozici. Naši zákazníci na tomto
velkém trhu většinou fungují globálně.
S ohledem na logistiku a nákladové
důvody tedy logicky chtějí, abychom 
se také my rozšířili do světa a nabízeli
stejný typ služby a servis v místech,
kde je jejich výroba. V tuto chvíli proto
velmi rámcově jednáme o naší
přítomnosti na trzích v Rusku, Brazílii,
USA a Británii. To jsou naše současné
plány. 

Ing. Martin Kortus:
„S výsledky naší práce
se lidé setkávají denně.“
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Náměstí Přemysla Otakara II.,
také slepé rameno Malše,
Černou věž, Zlatý most
nebo oranžerii a golfové
hřiště v Hluboké nad Vltavou
oživí již posedmé objekty
v rámci výstavy Umění 
ve městě. Celkem letos svá
díla vystaví deset výtvarníků.
Výstava potrvá do 26. září.

Na dlažbě českobudějovického náměstí
Přemysla Otakara II. nyní například sedí
socha obří ryby s názvem Velká hračka.
Na své místo ji musel dopravit jeřáb.
Devítitunová socha od Alexandry
Koláčkové je největším z děl, která
výstava Umění ve městě nabídne. 
Objekt byl původně určen pro Piaristické
náměstí, ale nakonec musel zakotvit 
na centrálním náměstí. „Na poslední 
chvíli nás tam nepustili z technických,
respektive váhových důvodů. Ryba váží
devět tun, jeřáb, který ji instaloval, 30 tun,
a tatra, co ji přivezla, asi 20 tun. Nakonec
je socha na hlavním náměstí, kde svou
funkci sice také plní, akorát to měřítko
tam není až tak pro ni příjemné, jako bylo
na Piaristickém náměstí,“ řekl kurátor
výstavy a zakladatel projektu Michal

Trpák. Socha ryby má také přidanou
hodnotu, v horkých dnech bude totiž
vodní mlhou osvěžovat vzduch. Socha je
ze železobetonové skořepiny, dozdobená
keramikou a mozaikou. Při práci na Velké
hračce vyšla sochařka z menší varianty,
kterou vystavila před pár lety v pražském
Mánesu. S velkými měřítky má zkušenost,
před časem dělala pět metrů vysoké
brány do jednoho parku v Holandsku.
„Velké náměstí v Českých Budějovicích je
super. Doufám, že se bude lidem líbit.
Bude rozprašovat vodu, počasí je na to
ideální,“ řekla rodačka z Olomouce, která
dnes žije v Liberci. Ryba je dutá,
uprostřed je otvor vyztužený nerez
kovem. Časovač spouští trysky s vodou.
„Bude to legrace pro děti,“ věří sochařka.
Sám kurátor výstavy Michal Trpák je
autorem jednoho z mála současných
sousoší ve městě, a to skupiny šedivých
úředníků kráčejících po Lannově třídě,
kteří už léta budí pozornost. Pro sedmý
ročník Umění ve městě vytvořil zvětšeniny
bakterií Mazlíky na Sokolském ostrově.
Další objekt se nachází za Černou věží.
Několikametrová figura Místodržitele od
Jakuba Flejšara se opírá o dominantu
města a zdánlivě se snaží ji posunout na
náměstí Přemysla Otakara II. Na dvorku
Wortnerova domu Alšovy jihočeské
galerie zase přibyla socha Davida
Moješčíka s názvem Bludička. Na Zlatém

mostě jsou akvabely Veroniky Psotkové,
na Zátkově nábřeží Muž středního věku
Michala Novotného.

Umění je i na Hluboké 
Na Hlubokou letos zamířil Pepa, který jde
se svým nejlepším přítelem – psíkem –
navštívit galerii umění a pomalým krokem
prochází oranžerií. Autorem je Jiří Němec.
Jiný druh života vypráví prostřednictvím
sochy Jamabušiho Ondřej Svoboda.
Postává u kostela. Další objekty
návštěvníci najdou na golfovém hřišti.

Budějovice zase osvěží
výstava Umění ve městě 



Na své pravidelné trasy již tento víkend
vyrazí první jihočeské cyklobusy. Hlavní
sezona na všech linkách systému ČEZ
CYKLOTRANS odstartuje v sobotu 
28. června a potrvá do 31. srpna. 
V září se pak můžete svézt o víkendech
a svátcích. Projekt ČEZ CYKLOTRANS
vstupuje letos do dvanáctého roku své
existence. „Tak jak postupně přibývaly
nové trasy a systém se ve spolupráci
s dalšími dopravci rozšiřoval, rostl
i zájem o jeho služby. V současné době
se počet cykloturistů, kteří tento způsob
dopravy využívají, ročně pohybuje okolo
25 tisíc. I díky finanční podpoře
společnosti ČEZ nyní překračují 
některé linky hranice sousedních
regionů, včetně příhraničních oblastí
Rakouska a Německa,“ uvedl hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola. 
Podrobné informace o provozu na osmi

jihočeských cyklobusových linkách
nabízí katalog Cyklotrans 2014. 
Ten obsahuje vedle map a popisu cesty
také podrobný jízdní řád. V elektronické
podobě jej lze nalézt na adrese
www.cyklotrans.cz. Zájemci mohou
rovněž osobně navštívit dispečink

autobusové dopravy ČSAD
JIHOTRANS na českobudějovickém
autobusovém nádraží v prostorách
Mercury Centra, popřípadě kontaktovat
jeho pracovníky na čísle telefonu 
386 715 119, nebo na mobilní lince 
602 785 106.

13Zprávy z regionu

Červená linka (České Budějovice – Český Krumlov – Volary – Kvilda)
Zelená linka (České Budějovice – Jindřichův Hradec – Slavonice –  

– Vranov nad Dyjí – Znojmo)
Modrá linka (České Budějovice – Prachatice – Vimperk – Kvilda)
Žlutá linka (České Budějovice – Týn nad Vltavou – Písek 

– Orlík nad Vltavou)
Oranžová linka (České Budějovice – Třeboň – Gmünd)
Šedá linka (České Budějovice – Prachatice – Volary – Kvilda)
Vltavská linka (České Budějovice – Český Krumlov – Lipno nad Vltavou –

– Horní Planá) 
Novohradská linka (České Budějovice – Trhové Sviny – Nové Hrady 

– Hojná Voda)

Úsilné je jihočeskou
VESNICÍ ROKU 2014
Desetičlenná hodnoticí komise zvolila
novou jihočeskou Vesnici roku. Zlatou
stuhu určenou pro držitele titulu
obdrželo Úsilné u Českých Budějovic.
„Úsilné pod vedením pana starosty
Kašpárka za poslední léta udělalo
obrovský krok dopředu, zejména 
pokud jde o sounáležitost občanů
s děním v obci. Panu starostovi moc
gratuluji a poděkování posílám nejen
jemu, ale i všem tamním zastupitelům
a obyvatelům. Velice se těším na setkání
s vámi 21. srpna, kdy budeme Zlatou
stuhu v Úsilném předávat,“ řekl Zimola
s tím, že i on se s rozhodnutím komise
plně ztotožňuje.

Z umístění své obce měl starosta Pavel
Kašpárek radost. „Je to pro nás
povzbuzení do budoucna. Ještě musíme
vymyslet, jak uspět v celostátní části
soutěže,“ řekl s úsměvem.
Druhé místo ve 20. ročníku této soutěže
obsadil Pištín rovněž na
Českobudějovicku a třetí stupínek patří
Třeběticím na Jindřichohradecku. O titul
Vesnice roku 2014 v krajském kole
soutěžilo celkem 42 obcí, tedy o šest

více než vloni. Komise podle hejtmana
u Úsilného zohlednila zejména to, že se
obec dlouhodobě a cílevědomě stará
o veřejná prostranství, infrastrukturu
a občanskou vybavenost a podporuje
volnočasové aktivity svých občanů,
z nichž mnohé prostupují historií obce.
Velkou váhu měly také tradiční kulturní
akce v Úsilném, mezi něž patří Třídenní
dětské dny radosti, Svatováclavské
poutě, plesy, koncerty a masopust.

Další plusové body posbírala obec také
za zvláště zdařilé architektonické
a výtvarné řešení návsi, kde mimo jiné
stojí kašna s oslíkem. Mezi oblíbené
místní produkty pak patří Oslí uši –
tradiční pečivo z Voselna, a Pravá
voselská voda z Eliášovy štoly.
Významným projektem bylo zpřístupnění
Eliášovy štoly pro veřejnost.

Úsilné na pomyslném trůně vystřídalo
loňského vítěze Chelčice na Strakonicku
a postoupilo do celostátního finále
soutěže Vesnice roku 2014. Vítěz bude
vyhlášen 20. září v Luhačovicích na
Mezinárodním festivalu dětských

folklorních souborů. Obec, které místní
neřeknou jinak než Voselno, leží asi pět
kilometrů severovýchodně od centra
Českých Budějovic a žije zde zhruba 
350 obyvatel. Oslík, kterého má obec 
ve znaku, je vzpomínkou na zvířata,
která tu kdysi chovali pro práci
v nedalekých stříbrných dolech.

V sobotu na své trasy
vyrazí oblíbené cyklobusy
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HUDEBNÍ
VEČERY
na náměstí
Přemysla Otakara II.

Své práce z posledních pěti let vystavuje
nyní v Galerii Hrozen David Johanus,
budějovický výtvarník a člen Asociace
jihočeských výtvarníků. Návštěvníci uvidí
velkoformátové akryly na plátně, akvarely
a dřevěné plastiky. Součástí výstavy
budou také ukázky návrhů realizovaných
interiérů. David Johanus se věnuje
nábytkovému designu, návrhům interiérů
a volné tvorbě. Těmito výtvarnými
disciplínami se zabývá od roku 1994, 
po studiích na Střední průmyslové škole
ve Volyni v oboru nábytkářství a po
absolvování Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.

Hlavní oblastí jeho výtvarného zájmu jsou
návrhy interiérů; zaměřuje se jak na
komerční projekty – hotely, prodejny,
kanceláře, tak na bytový design.
Výsledkem jsou četné realizace převážně
v jižních Čechách. K nejznámějším patří
například Museum Fotoateliér Seidel
Českém Krumlově, Horská chata Kleť, síť
obchodů BON BON v Liberci, Praze,
Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích
a v Českém Krumlově, Nová lékárna
u Červené brány na českokrumlovském
zámku, Muzeum čokolády a marcipánu
v Táboře, českokrumlovské hotely Latrán,
Renesance, Seneca a Krčínův dům,

Infocentrum a obřadní síň v Českém
Krumlově a v Hluboké nad Vltavou
a další. Podílel se rovněž na
rekonstrukci interiéru českokrumlovské
Synagogy a Ateliéru Egona Schieleho
(2012 a 2013). Ve volné tvorbě se
věnuje malbě a akvarelu. Tématem je
krajina jako místo, kde člověk hledá klid
a při zastavení se může podívat do
svého nitra. Krajinu nekopíruje, ale
s použitím nějakého reálného prvku 
ji přetváří. Výsledkem jsou obrazy, kde
je dovoleno snít.

„Tématem mých obrazů je krajina. Volně
zpracovaná ze zasutých vzpomínek, jindy
s náměty konkrétních míst a pocitů
z nich. Plastiky jsou mým osobním
vyjádřením vztahu ke dřevu, materiálu,
který jsem si oblíbil v době
středoškolských studií v nábytkářské
škole ve Volyni,“ přibližuje autor David
Johanus obsah výstavy, na které bude
možné zhlédnout také návrhy interiérů.
„Vybral jsem ukázky například z Musea
Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově
nebo z Horské chaty Kleť z let 2004
a 2008. Tyto veřejně přístupné památky
jsou také častým cílem návštěvníků
v jakékoli roční době,“ doplnil. Výstavu
mohou lidé zhlédnout do 8. července.

V Galerii Hrozen
vystavuje budějovický
výtvarník David Johanus
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červenec a srpen 2014 od 19.00

24. 07. Kaplan's Friends Blues Band
– vystoupení bluesové kapely

29. 07. Mariel Martínez & La Porteña
Tango Trío – argentinští
hudebníci žijící ve Španělsku
představí různé odnože
tanga především z počátku
20. století

31. 07. Groovin´ High – vystoupení
jazz-swingového kvintetu

05. 08. Black Tower – vystoupení
nového bandu

07.08. Flám – vystoupení
folkrockové kapely

12.08. Tarapaca jazz – vystoupení
jazz-rockové kapely

14.08. Gama CB – vystoupení
instrumentální beatové kapely

19.08. Weekend – vystoupení
country kapely

21.08. Bonsai č. 3 – vystoupení
folkové skupiny

26.08. jazZÍKAspol – vystoupení
zábavné jazzové kapely

28.08. Fellows „in the Purple Time“ 
– vystoupení legendární
hardrockové kapely

V případě nepříznivého počasí se
koncert uskuteční na radničním
nádvoří. 

Změna programu vyhrazena.
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Již 9. ročník vícežánrového hudebního
festivalu Múzy na vodě odstartuje 
příští týden na soutoku Vltavy a Malše
v Českých Budějovicích. Různé hudební
žánry si můžete vychutnat při posezení
pod širým nebem s pohledem na vodní
a světelné efekty. Letos je na programu
balet, vážná hudba, muzikál a swing.
Oblíbený festival zahájí v úterý 
1. července Jihočeská komorní
filharmonie a Marek Novotný Quintet,
o den později se na břehu Sokolského
ostrova představí Václav Marek & His
blue star – koncert swingového orchestru.

Čtvrtek 3. července bude patřit poezii
a šansonu v podání Michala Horáčka
a jeho skupiny Mezi námi. V pátek
vystoupí opera Jihočeského divadla
s nejkrásnějšími scénami z českých oper.
Příznivci baletu by si neměli nechat ujít
komponovaný večer tří choreografií –
Maďarské tance, Rozladěné a Sussan –
baletu Jihočeského divadla. Závěrečný
koncert 6. července bude patřit Leoně
Machálkové. Všechna vystoupení začínají
ve 21.30, vstupné se neplatí. V případě
nepříznivého počasí se akce přesune do
KD Slavie.

První červencové
večery vyplní
Múzy na vodě

LÉTO BUDE
na kulturu bohaté
Zajímavé kulturní akce čekají letos
v létě na obyvatele i návštěvníky
jihočeské metropole. Hned na začátku
prázdnin, konkrétně 2. července se na
náměstí Přemysla Otakara II. od 16.30
do 18.30  uskuteční Mezinárodní
festival pěveckých souborů dětí
a mládeže Stříbrný hlas. Akci pořádá
Nadační fond Mezinárodní Fórum
Mládeže. Ve stejný den je nachystaný
také zajímavý program na nádvoří
radnice. Ve 20 hodin zde v rámci cyklu
Radniční léto vystoupí známá skupina
Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím
Pavlicou.

Od 7. do 11. července pořádá otevřený
kulturní prostor Kredance divadelně
výtvarný dětský příměstský tábor
Návštěvníci aneb mimozemšťané ve
městě. 15. a 22. července od 18 hodin
můžete s dětmi vyrazit na nádvoří
radnice, kde Divadlo ŠUS zahraje
neklasicky klasické pohádky Červená
Karkulka a Dlouhý, Široký
a Bystrozraký. Příznivci folku by si měli
zapamatovat datum 23. července.
V tento den od 20 hodin vystoupí na
radničním nádvoří oblíbený písničkář
Jaroslav Samson Lenk.  

Už za pár dní vypukne festival

Okolo Třeboně, jehož 23. ročník

zůstane věrný heslu „Prázdniny

začínají v Třeboni“. Multižánrový

festival začne tento pátek velkým

koncertem kapely Kryštof

v zámeckém parku. Pódium zde

zůstane i další den, čímž vznikne

nová scéna festivalu. Pavlína

Jíšová s dcerou Adélou Jonášovou

tam v sobotu od 12 hodin uvedou

různé kapely, například

Mrakoplaš, Cavu či vítěze

Folkového kvítku 2014 a Country

fontány. Sobota bude tradičně

zpestřená i sportem a zábavou –

v poledne odstartuje Běh Járy

Cimrmana, který podpoří

handicapované děti, a poté vyrazí

na veselou vyjížďku účastníci

cyklistického závodu Okolo

Třeboně v čele s borci ze skupiny

Nezmaři. Ti samozřejmě nebudou

chybět na scéně sobotního

festivalového večera, neboť jsou

nejen kmotry této akce, ale letos

představí i zcela novou desku.

Festivalový maraton zakončí

v neděli 29. června od 20 hodin

jubilejní koncert Třeboňských

pištců ke 40. výročí trvání tohoto

souboru. „Uspořádáme ho

tentokrát v kostele sv. Jiljí,

protože Schwarzenberská hrobka,

kde Třeboňští pištci pravidelně

hrávají, by pro tuto slavnostní

příležitost byla příliš malá,“

upřesnil Pavel Barnáš, který 

s nimi rovněž zahraje. Program

a podrobné informace najdete 

na www.okolotrebone.cz.

Prázdniny

začínají
v Třeboni
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Do Budějovic se 
po roce vrací
Kinematograf
bratří Čadíků

Svou pravidelnou letní zastávku
v okruhu po jižních Čechách udělá
v Českých Budějovicích známý
Kinematograf bratří Čadíků již tradičně
hned na začátku prázdnin. Od 7. do 
10. července tak budou mít obyvatelé
a návštěvníci krajské metropole
možnost zhlédnout na budějovickém

náměstí Přemysla Otakara II. čtyři
zajímavé filmy. 7. července je na
programu úspěšná česká hudební
komedie Revival režisérky Alice Nellis.
O den později se bude promítat krimi
drama Příběh kmotra s Ondřejem
Vetchým v hlavní roli, 9. července
můžete vyrazit na poetickou komedii

Jiřího Menzela Postřižiny. Posledním
snímkem, který Kinematograf přiveze, 
je film Kandidát. Představení začnou 
na náměstí Přemysla Otakara II. vždy 
ve 21.45. Dobrovolné vstupné, které
Kinematograf vybírá při svých
projekcích v České republice, 
je věnováno na dobročinné účely.

Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích nabídne návštěvníkům
ochutnávku toho nejlepšího, co ve
svých depozitářích uchovává. Muzejní
skvosty je název výstavy, kterou
Jihočeské muzeum připravuje od 
1. července do 7. září ve spolupráci 
se statutárním městem České
Budějovice v prostorách Radniční
výstavní síně. Výstava představí
nejvýznamnější sbírkové předměty,
které jsou v muzeu uchovávány a které
se stanou součástí připravovaných
stálých expozic nově zrekonstruované
budovy muzea.  Nejstarším vystaveným
předmětem bude antické sklo, tzv.
balsamarie (ampulka na balzámy), 
jež pochází z 1.–2. století, nejmladším
pak zlatá  medaile „České Budějovice 
– mincovní město, z roku 2001“.
Návštěvníci si budou moci také
prohlédnout i jeden ze dvou ve světě
známých exemplářů unikátního  jízdního
kola, které pochází z roku 1887. Hlavní
dominantu expozice v Radniční výstavní
síni však bude tvořit jezdecký výjev
s unikátním dámským sedlem.

OCHUTNÁVKA 
muzejních skvostů

Kultura z Českých Budějovic
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Čas dovolených se
nezadržitelně blíží. Vydali
jsme se za Romanem
Farkou, majitelem Vinárny
Solnice a Farkatéky
v budějovické České ulici,
který je známý nejen jako
odborník na víno, ale také
tím, že miluje Itálii. Požádali
jsme ho tedy, aby našim
čtenářům prozradil a hlavně
poradil, kam se mají na
svých cestách po Itálii vydat.

Itálii ročně navštíví miliony turistů, země je
pro cizince velkým lákadlem. A to
především díky své rozmanité přírodě
a kultuře. Velmi známá a oblíbená je pro
svou kuchyni a vína, která jsou vyhlášená
po celém světě. Jak říká Roman Farka,
„pokud chcete zažít dokonalou harmonii
mezi jídlem a vínem, Itálie je pro vás
jasnou volbou. Přičemž se nemusíte bát,
že by restaurace a víno nebyly cenově
dostupné.“

Roman Farka navštívil Itálii poprvé
v roce 1997. „Od té doby jsem tam byl
víc než stokrát a pořád nemám pocit, 
že bych viděl všechno. Člověk tam
může donekonečna něco objevovat,“
tvrdí. Při svých cestách navštěvuje
hlavně vinařské oblasti. „Když jedu na

dovolenou, snažím se pořád pracovat.
Po večerech zodpovědně ochutnávám
vína, navštěvuji vinařské podniky, kde 
se snažím vybírat vína pro obchod
a restauraci. Díky tomu jsem na loňské
dovolené objevil vinařství Ciu Ciu.
Jejich Bacchus a Gotico Rosso Piceno
Superiore jsou v současné chvíli
nejprodávanější vína u nás ve
vinotéce,“ říká.

„Osobně jsem v Itálii navštívil jak velmi
turisticky vyhledávaná místa, tak i menší,
méně známé oblasti, moře i hory. Pokud
chcete dovolenou trávit aktivně, vřele
doporučuji Trentino-Alto Adige. Tam se
můžete věnovat cyklistice, horské
turistice a spoustě adrenalinových
sportů. Vína tam jsou lepší bílá než
červená. Vřele doporučuji ochutnat
z bílých vín Gewurztraminer z obce
Tramin. A místní autochtonní modrou
odrůdu Lagrain. 

Dalším zajímavým místem je Toskánsko.
Je třeba ale počítat s tím, že tam
nezažijete tradiční, italský pouliční život,
který je schovaný pod davy turistů. 
Je tam velmi zajímavá gastronomie, ale

restaurace je třeba vybírat obezřetně.
Rozhodně se vyhýbejte restauracím
v turisticky frekventovaných místech.
Raději jeďte do nějaké zapadlé, na první
pohled nezajímavé vesnice, a garantuji
vám, že se najíte o třídu lépe. Z vín je
třeba jednoznačně ochutnat Chianti 
ze všech osmi oblastí, kde se vyrábí.“

Pokud máte lidí plné zuby a chcete se
toulat malými městečky, kde na vás
budou místní koukat jako na zjevení,
nebo chodit po horách, kde nepotkáte
živou duši, jeďte jednoznačně do
Marche. Čeká vás krásný region,
prakticky bez turistů, kde najdete na
padesáti kilometrech mořské pláže a dva
a půl kilometru vysoké hory. Vynikající
lokální gastronomii, hustá červená vína, 
ale i svěží bílá vína.

„Pokud se vám letos nepoštěstí vyrazit
do Itálie, nevadí. Můžete ji procestovat
pomocí vín z naší vinotéky. Máme
v nabídce vína z celé Itálie. Anebo si
můžete dát dobré italské jídlo v naší
restauraci. Vřele doporučujeme třeba
Vitello alla Milanese,“ dodává Roman
Farka.

CESTA
za sluncem a vínem

Zajímavost
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Fotbalové Dynamo České Budějovice
postoupilo zpět do nejvyšší soutěže.
Rozhodující zápas sezony černobílí
zvládli a v přímém souboji o postup
vyhráli na hřišti Táborska vysoko 6:0!
Hattrickem výhru a postup zařídil
Jaroslav Machovec, jednu branku přidali
Petr Benát, Aleš Hanzlík a Richard
Kalod. Dynamo se tak do ligy vrací po
roční přestávce!

Málo vídané vyústění měl letošní ročník
Fotbalové národní ligy, druhé nejvyšší
fotbalové soutěže. Před posledním
kolem o dvě postupové pozice do
nejvyšší soutěže usilovaly tři celky –
Dynamo, Táborsko a Hradec Králové.
Všechny tři celky dělil před posledním
zápasem v tabulce jediný bod a navíc
Táborsko hrálo doma derby s Dynamem
a zároveň Hradec v dalším derby
nastupoval na hřišti Pardubic. 
Dlouho očekávaný zápas mezi
Dynamem a Táborskem měl ale doslova
šokující úvod. Hráči z jihočeské
metropole zápas jasně ovládli
a Táborsku uštědřili velký šestigólový
výprask. „Byli jsme velmi dobře

připraveni. Naším cílem bylo dát rychle
góly, a to se nám povedlo. Pak to šlo
skoro samo. Zápas jsme dotáhli do
vysokého vítězství. Mohlo to skončit
i vyšším rozdílem,“ řekl bezprostředně
po skončení zápasu hrdina utkání,
třígólový obránce Jaroslav Machovec.
Slovy chvály nešetřil ani trenér Dynama
Luboš Urban. „Je to skvělá tečka za
skvělou sezonou a hlavně skvělým
jarem. Vyhráli jsme nad Táborskem 6:0,
ale další čtyři tutové příležitosti zachránil
skvělý Toma. V patnácté minutě jsme
vedli 3:0, soupeře jsme do ničeho
nepustili a naopak jsme byli vysoce
efektivní. To se pak hraje dobře,“ řekl
šťastný budějovický kouč. 

Fotbalisté Dynama prožili skvělé jaro. 
Po podzimu na své soupeře na pátém
místě tabulky ztráceli, na jaře ale pak
prohráli jen v úvodu zápas v Sokolově
a poté ve dvanácti zápasech v řadě
neprohráli a navíc si během tohoto
období na konto připsali úctyhodných
deset výher. „V jednu chvíli jsme měli na
začátku jara osm bodů, tehdy stačila jedna
prohra, a byl by s námi konec. Ale silou

vůle jsme to urvali, dostali se do kontaktu
a první jsme byli vlastně až před
posledními dvěma koly. V závěru sezony
jsme měli velkou formu, což jsme také
potvrdili v posledním kole na hřišti druhého
týmu tabulky,“ dodal Luboš Urban.

Jihočeši prožili sezonu jako na
houpačce. Začali dobře, jenže poté čtyři
zápasy v řadě nevyhráli (dokonce tři
z nich prohráli) a dostali se do velmi
složité situace. „Začátek byl dobrý, ale
pak přišlo složité období, kdy se nám
nedařilo. V tomhle období jsme začali
shánět posily, jelikož jsme věděli, že tým
není ideální. Někteří hráči i odešli a ani
všechny posily se nepovedly, ale čerpali
jsme z toho, na co jsme měli. Když je
něco levné nebo zadarmo, tak to není
většinou to pravé. Poté i v zimě jsme tým
vhodně posílili, doplnili ho mladí
odchovanci a povedlo se to,“
pochvaloval si sportovní manažer
Dynama Martin Vozábal. Toho
v následujících týdnech čeká hodně
práce, hned na konci července jeho
svěřenci totiž nastoupí k prvním
zápasům v nejvyšší soutěži.

Fotbalisté Dynama
to dokázali a budou hrát 
opět nejvyšší soutěž!
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Skupina ENERGIE AG BOHEMIA
provozující v České republice
vodohospodářské sítě měst a obcí,
včetně Českých Budějovic, rozšiřuje svou
podporu budějovickému hokeji 
pro nadcházející sezonu. Svým podpisem
stvrdili hlubší spolupráci obou stran za
ČEZ Motor České Budějovice prezident
klubu Roman Turek a za společnost
ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o., jednatel
společnosti Pavel Linzer. „Taková
spolupráce a obecně podpora sportu
a mládeže je pro nás naplněním
spoluodpovědnosti firmy podnikající
v regionu. Tradiční blízkost
a provázanost regionů jižních Čech
a Horního Rakouska jsou dalším
motivem, proč soustředit tak 
významnou spolupráci právě do
Českých Budějovic,“ řekl jednatel
ENERGIE AG BOHEMIA Pavel Linzer.
Skupina působí v jižních Čechách, dále
v části západních Čech, na Berounsku,
Chrudimsku, Kolínsku, Rychnovsku, ale
také v Moravské Třebové a na Svitavsku.
„Jsem rád, že ENERGIE AG BOHEMIA
dodržela svůj příslib z naší první sezony
a podpoří naše snažení nadále ještě
významněji. Velice si toho vážíme,“ řekl
prezident klubu Roman Turek při
podpisu smlouvy. „Víme, že první rok byl
z hlediska založení klubu trochu hektický

a i náš plánovaný rozpočet neumožňoval
rychle reagovat na potřeby klubu.
Podpora naší společnosti směřovala
v první sezoně především ke stabilizaci
klubu a k vytvoření podmínek pro
budoucí rozvoj. Tyto předpoklady, včetně

spolupráce s mládeží, se naplnily a my
chceme v nadcházející sezoně umožnit
klubu pokračovat ve splnění dalších
a nebojím se říci i vyšších cílů,“ uvedl
Ivan Kafka, vedoucí oddělení marketingu
a komunikace ENERGIE AG BOHEMIA.

Rakouský koncern
ENERGIE AG podpoří
HOKEJISTY MOTORU

Fo
to

: a
rc

hi
v 

Č
E

Z
 M

ot
or

Č
es

ké
B

ud
ěj

ov
ic

e

Josef Talafous z českobudějovického
oddílu Gladiators gym přivezl v polovině
června na jih Čech cenný pás mistra
České republiky v thajském boxu. 
Na toto ocenění sbíral body po celý rok
v České lize Muay Thai. Finálový zápas 
se uskutečnil během jednoho z největších
galavečerů bojových sportů posledních
let – Gibu Fight Night. V pražské Tipsport
Areně, která je jinak domácím útočištěm
hokejové Sparty, bojoval Talafous po
boku takových borců, jako je třeba Jirka
Žák, Ondřej „Spejbl“ Hutník nebo třeba
Tomáš Hron. Vrcholem galavečera byl

zápas hudebníka Daniela Landy s finským
bojovníkem Riku Immonenem. Pepa
Talafous je tak druhým reprezentantem
Gladiators gym České Budějovice který
se letos utkal o opasek Mistra ČR 
v Muay Thai. Tím prvním letošním byl 
Jan Mraček, který v dubnu na 
plzeňském Souboji titánů diskutabilně
prohrál s Matoušem Kohoutem. Díky
mistrovskému titulu se svěřenec tria
trenérů Michala Nováka, Pavla Holého
a Jana Mračka Pepa „Big Joe“ Talafous
nominoval na podzimní mistrovství
Evropy v Polsku.

BUDĚJOVIČÁK TALAFOUS
je mistrem republiky v thajském boxu
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Kriminalisté zadrželi
DVOJICI LUPIČŮ
Budějovičtí kriminalisté objasnili několik
vloupání v Budějovicích a okolí. Mají je
na svědomí dva muži ve věku 
30 a 44 let. Společně se vloupali do
areálu stavební firmy, novinového
stánku i do benzinky. „Svou činnost
provozovali od března do června tohoto
roku. Postupně se vloupali do areálu
stavební firmy, kde odcizili nápoje,
finanční hotovost a po poškození
několika nádrží vyčerpali více než 300
litrů motorové nafty. Dále se v květnu
pokusili provést vloupání do objektu
benzinové čerpací stanice, kde však jen
poškodili zařízení a nic neodcizili,“
popsal řádění lupičů policejní mluvčí
Milan Bajcura. Lupiči toho na svědomí
mají ale mnohem víc. „Pachatelé se
vloupali do novinového stánku, ze
kterého si odnesli finanční prostředky
a cigarety. Ještě téhož dne vnikl mladší
z nich do osobního automobilu značky

Volkswagen, kde odcizil autorádio
a cestovní doklady. Naposledy uvedený
mladík vnikl do obchodu benzinové
čerpací stanice, kde poškodil
elektrickou rozvodnou skříň,
odcizil cigarety, dálniční
kupony a další prodejní
sortiment. Ke všemu
ve všech
případech řídil
motorové
vozidlo, ačkoli má
vyslovený zákaz
řízení všech
dopravních
prostředků.
Vyčíslená škoda
způsobená jejich
protiprávním
jednáním se vyšplhala
na téměř 205 tisíc
korun,“ dodal Bajcura.

Budějovičtí policisté z oddělení Čtyři
Dvory vyšetřují krádež čtyř pánských
kol speciálně upravených pro sportovní
využití. Všechna kola zloděj odcizil
v jednom z kempů na kraji města.
Škoda přesáhla sto třicet tisíc korun.
Speciálně upravená kola ukradl na
přelomu května a června zatím neznámý
zloděj z jednoho kempu u Vltavy. Jedná
se o čtyři pánská horská kola, která měli
jejich majitelé připevněna ke karavanu.
„Konkrétně jde o červenočerné kolo
značky Trek typu Superfly Sto pro all,
červené kolo značky Superfly typu
4700, bíločerné kolo značky Author
typu A-Rayl a šedé kolo značky
Specialized. Všechna kola byla
speciálně upravena pro sportovní
využití,“ popsal zlodějův úlovek policejní
mluvčí Milan Bajcura. Pokud kola někde
zahlédnete nebo máte ke krádeži jiné
poznatky, oznamte je na telefonním
čísle 974 226 720 nebo přímo na lince
tísňového volání 158.

Policisté vyšetřují krádež kol

za více než 130 tisíc 
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Možnost zpracování a odvozu od Vás

www.vykupkovu.eu

inzerce

Velkou finanční hotovost přesahující 

350 tisíc korun si odnesl tento měsíc

zloděj z jednoho rodinného domu na

Budějovicku. Poškozený starší muž 

měl doma uložené celoživotní úspory,

o které v tu chvíli přišel. Nelenil

a skutečnost oznámil na policii. Lupič 

se proto dlouho neradoval. Díky velmi

dobré místní a osobní znalosti tamějších

policistů pak bylo jen otázkou času, kdy

podezřelého mladíka zadrží a hotovost

u něho zajistí. Případ si následně

převzali kriminalisté, kteří mu ještě 

téhož dne sdělili podezření ze spáchání

přečinu krádeže a porušování domovní

svobody.

Pouze ve spodním prádle se procházel ulicí 

Ke Špačkům tříletý chlapeček, který náhle

zmizel z domova, kde ho měla hlídat jeho

babička. Spoře oblečeného dítěte 

si všiml kolemjedoucí muž, který 

na místo přivolal hlídku městské 

policie. „Malý chlapec nejevil známky

poranění a na dotazy strážníků neodpovídal.

Jelikož hlídka nevěděla, jak dlouho se mohl

takto, jen ve spodním prádle, venku

pohybovat, přivolali strážníci na místo

lékaře, aby chlapce prohlédl. Mezitím

byl hoch umístěn ve služebním vozidle,“

uvedl mluvčí Městské policie České

Budějovice Václav Sup. Po příjezdu

lékaře začala hlídka policistů

prohledávat okolí. A byla úspěšná! Všimla

si totiž pootevřené vstupní branky a dveří

jednoho z domů, kde se strážníkům

podařilo dozvonit na starší ženu. Ta po

dotazu, zda nepostrádá tříletého hocha,

zjistila, že s ní v bytě její vnuk není. Žena

tedy byla odvedena ke služebnímu vozidlu,

kde opravdu seděl její vnouček, který na

ni reagoval a snažil se k babičce jít. „Při

podání vysvětlení pak dotyčná uvedla, že

pomáhala hlídat dítě své dceři, která

mezitím odešla se starším potomkem do

školky. Jelikož dveře bytu byly odemčeny

a ostatní vchody byly také otevřeny, mohl

se chlapec dostat až ven na ulici,“ líčil

Václav Sup. Následně strážníci ženu poučili

o dalším postupu s tím, že událost bude

předána k dořešení příslušnému orgánu

sociálněprávní ochrany dětí.

Zloděj si odnesl
PŘES 350 TISÍC

Nepovedené

vloupání
do kolárny 

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o

Babička neuhlídala

VNOUČKA,
ten se procházel po ulici

Poněkud neobvyklý případ pokusu
krádeže jízdních kol z jednoho
sklepa v centru města řeší v těchto
dnech budějovičtí policisté. 
„V polovině června se dosud
neznámý pachatel dostal přes
otevřené ventilační okno do vnitřních
prostorů panelového domu, kde
stoupl na trubku teplovodního
topení, kterou utrhl. Vlivem toho
začala do sklepa proudit voda, čímž
byla společenství bytové jednotky
způsobena škoda v předběžné výši
3 tisíce korun,“ uvedl policejní
mluvčí Milan Bajcura. 

Ke krádeži kol nakonec nedošlo, 
ale policisté připomínají všem
obyvatelům bytových, panelových
i rodinných domů, aby nepodceňovali
zabezpečení svých příbytků během
letních prázdnin. „Pootevřená
ventilace není dobrým signálem
zabezpečení. Zamyslete se nad
ocelovými mřížemi či jiným
technickým zajištěním,“ dodal
Bajcura.
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Ingredience
4 barevné papriky | 2 cukety | 4 rajčata |
1 lilek | 1 bílá cibule | provensálské
koření | bílé víno | rozmarýn | tymián |
olej extra virgin | sůl | pepř

Postup
Zeleninu očistíme a nakrájíme na
stejně velké kusy. Pak každý druh

zvlášť orestujeme na olivovém oleji
s bohatou hrstí provensálského koření.
Ve velkém hrnci zeleninu smícháme
dohromady a pokračujeme ve vaření.
Přidáme snítku rozmarýnu a tymiánu
a zalijeme bílým vínem. Osolíme
a necháme pod pokličkou dusit do
změknutí. Podáváme s opečenou
bagetou.

Jahodová
zmrzlina 
Ingredience
125 g bílého tučného jogurtu 

125 g rozmixovaných jahod

3 dl mléka 

3 dl sladké smetany

150 g cukru

Postup
Do mísy nalijeme mléko,

přimícháme cukr, sladkou smetanu

a rozmixované jahody. Vmícháme

bílý jogurt. Směs důkladně

promícháme a na mírném ohni ji

pomalu zahřejeme. Směs nesmí

dosáhnout varu a stále ji mícháme,

dokud nezíská pěnovou konzistenci

a nenabyde na objemu. Takto

připravený krém necháme nejprve

vychladit. Pak ho přendáme do

nádob a v mrazáku necháme

minimálně 3 hodiny. 

Ratatouille

prázdninové

recepty
Ingredience
6 cl Prosecca
4 cl Aperolu 
2 cl sodovky
kostky ledu
plátek pomeranče

Postup
Sklenici na víno ze 2/3 naplňte ledem.
Nalijte sodu, Prosecco a na závěr
krouživým pohybem Aperol. Díky
krouživému pohybu se všechny
ingredience dokonale propojí. Na ozdobu
přidejte plátek pomeranče a brčko.

Aperol Spritz 

Ingredience
6 velkých rajčat | 1 lilek | 1 červená cibule |
2 stroužky česneku | 1 dl bílého vína |
pár lístků bazalky | olej extra virgin | sůl |
pepř

Postup
Rajčata shora seřízneme a vydlabeme.
Cibulku nakrájíme najemno a orestujeme 
ji s česnekem na olivovém oleji. Přidáme
lilek nakrájený na kostičky, zalijeme bílým
vínem a dochutíme solí, pepřem
a bazalkou. Česnek odstraníme a směsí
naplníme rajčata, která pečeme v troubě
vyhřáté na 180 °C cca 15 minut.

Zapečená 
plněná rajčata 
s lilkem  
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3 6 8

5 8 1 7

9 7

6 9 1

4 1 5

5 7 2

4 3

5 7 2 6

4 5 8

5 8 2

7 5

7 6

2 3

1 2

5 9 4

3 8 2

9 2 5 1

4 3 7

3 7 5

6 9 1 4 7

5 2

3

1 7 5 6 4

5

2 3

9 5 3 1 6

6 9 8

1 2

1 6 5 3

5 7 6

6 5

6 8 4 7

2 9

7 3 1

4 6 3 9

9 8

4 2 9

6

8 9 7 4

2 8

3 6

5 1 8 3

8

1 3 7

4 3 5

9 3 4 5

2 4 5

6 1

6 1 2

7

4 5 3

7 9

4 2 6

8 9 2 4

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

6 1 7 5 8 2 9 4 3

3 8 4 7 9 6 5 2 1

4 9 1 3 5 8 6 7 2

2 6 8 1 4 7 3 5 9

7 5 3 2 6 9 8 1 4

8 7 2 9 3 1 4 6 5

1 4 9 6 7 5 2 3 8

5 3 6 8 2 4 1 9 7

2 6 4 3 9 7 1 5 8

8 7 1 4 2 5 6 3 9

3 5 9 8 1 6 4 2 7

1 2 7 9 5 8 3 4 6

5 9 6 1 3 4 7 8 2

4 3 8 6 7 2 9 1 5

9 8 3 2 6 1 5 7 4

6 4 5 7 8 3 2 9 1

7 1 2 5 4 9 8 6 3

6 2 7 3 1 8 5 4 9

4 1 8 9 7 5 2 3 6

5 3 9 4 2 6 1 8 7

1 8 5 2 6 9 3 7 4

3 9 6 1 4 7 8 5 2

7 4 2 5 8 3 6 9 1

8 6 1 7 3 4 9 2 5

9 7 3 6 5 2 4 1 8

2 5 4 8 9 1 7 6 3

8 3 1 6 2 4 7 5 9

6 9 2 7 5 1 3 4 8

5 7 4 8 9 3 2 6 1

2 8 9 3 4 6 5 1 7

3 5 7 1 8 2 6 9 4

4 1 6 5 7 9 8 3 2

9 2 5 4 6 8 1 7 3

1 6 8 9 3 7 4 2 5

7 4 3 2 1 5 9 8 6

4 2 5 3 6 8 7 1 9

6 9 7 2 4 1 8 5 3

3 8 1 9 5 7 2 6 4

2 7 6 8 9 5 3 4 1

9 5 8 1 3 4 6 2 7

1 4 3 6 7 2 9 8 5

8 3 9 4 1 6 5 7 2

5 1 2 7 8 3 4 9 6

7 6 4 5 2 9 1 3 8

7 4 1 3 5 9 8 2 6

2 9 5 6 7 8 3 4 1

3 6 8 4 2 1 5 9 7

5 1 3 2 6 7 4 8 9

4 7 6 8 9 3 2 1 5

9 8 2 1 4 5 7 6 3

8 3 7 9 1 2 6 5 4

6 5 9 7 8 4 1 3 2

1 2 4 5 3 6 9 7 8

Voltaire: Bůh stvořil člověka... (tajenka)

Správné řešení křížovky z čísla 05/2014: 
Když láska prochází žaludkem, tak kde potom, proboha, končí?


