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Editorial
Milí čtenáři,

Olga Píšová,
šéfredaktorka

právě listujete posledním letošním číslem časopisu Budějovický Samson.
Najdete zde pravidelné rubriky – zprávy z Budějovic, informace z kultury
i ze světa sportu a krimi zprávy. Přečíst si tentokrát můžete rozhovor
s ředitelkou oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Lenkou
Vohradníkovou. Přinášíme i tipy, kde je nejlepší punč nebo kam vyrazit
během Vánoc a kolem Nového roku za zábavou. Myslím si, že nudit se
v Budějovicích určitě nebudete.
Mně v tomto posledním vánočním editorialu připadla milá povinnost
– popřát vám krásné a klidné Vánoce. Snad se na mě nebudete hněvat,
když se mé přání nebude týkat velké hromady dárků pod stromečkem,
ale bude směřovat spíše k lidem. Milí čtenáři, doufám, že nadcházející
vánoční svátky strávíte v kruhu svých nejbližších, s lidmi, které máte rádi
a v jejichž společnosti se cítíte dobře. Často tato pouta považujeme za
samozřejmá a nijak zvlášť si jich nepovažujeme, ale život nás svými
záměry leckdy nepříjemně překvapí a ukáže nám, že s našimi osudy může
nakládat dle vlastního uvážení a že vazby může lehkomyslně zpřetrhat.
Proto nepočítejte balíčky položené pod stromečkem, ale s velkým
vděkem si prohlédněte tváře svých blízkých, které kolem sebe v tyto
sváteční dny vidíte. Přeji vám, aby na jejich počet běžná čísla nestačila.
A ještě jedno velké přání – tentokrát do nového roku. Milí čtenáři – nikdy
nepřestávejte věřit v zázraky, doufat v lepší zítřky a neztrácejte naději!
Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce.
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Zprávy z Českých Budějovic

V Plané vyroste nový

heliport záchranky
Nový heliport záchranné služby vyroste
příští rok v areálu Jihočeského letiště
v Plané u Budějovic. Pozemek získal
kraj z majetku Ministerstva vnitra České
republiky. Základna pro vrtulník letecké
záchranky tu bude v provozu 24 hodin.
Kraj na stavbu poskytne 33,4 milionu
korun. V současnosti je heliport letecké
záchranné služby na letišti Hosín. Kraj
ho ale považuje za nevyhovující.

„Problematický je stav objektu i to, že je
tam letecká záchranka v nájmu. To je
do budoucna neudržitelná situace,“
uvedl hejtman Jiří Zimola.
Součástí nového heliportu bude i další
výjezdní místo pro tři vozy záchranné
služby, zkrátí se tak jejich výjezdové
časy na území Českokrumlovska.
Zázemí tu najdou i sloužící lékaři,
záchranáři, piloti a řidiči.

Provozovatelem vrtulníku letecké
záchranné služby je na základě smlouvy
s Ministerstvem zdravotnictví
společnost Alfa-Helicopter. Využívá
stroj typu Bell 427. Odborný personál,
zdravotnické vybavení a přístrojovou
techniku zabezpečuje Zdravotnická
záchranná služba Jihočeského
kraje.

Centrum halových sportů

v Budějovicích nebude
Projekt výstavby nové sportovní haly, o které se hovořilo jako o Centru halových sportů a která původně měla vyrůst na místě
současné Sportovní haly ve Stromovce, se nakonec realizovat nebude. Na svém posledním zasedání radní rozhodli, že
s výstavbou objektu za 300 milionů korun počkají na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Rada města se
rozhodla, že v přípravě projektu již nebude pokračovat. Politická debata nad tímto tématem končí, materiál už zastupitelstvu
předkládat nebudeme. Není důvod,“ uvedl primátor Juraj Thoma. Ještě před rokem přitom vedení města vybíralo z více než
padesáti architektonických návrhů na nové sportovní centrum. Celá akce ale od začátku čelila velké kritice. Trnem v oku byla
údajně neprůhledná architektonická soutěž, cena, která postupně o desítky milionů převýšila původní plány, ale i některé
parametry velkolepé stavby.
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ZaBEZPEČtE
si
vodoměry před mrazem
Sníh a teploty pod bodem mrazu. Zima
může lidem přichystat, kromě těch
příjemných překvapení, i nepříjemné
překvapení v podobě zamrzlého vodoměru.
Od začátku letošního roku řešili zaměstnanci
vodohospodářské společnosti ČEVAK, a. s.,
okolo 300 takových případů. Postarat se
o vodoměr, a to nejen při mrazech, přitom
musí majitelé nemovitostí. „Pokud vodoměr
zamrzne, v lepším případě praskne jen jeho
vrchní sklíčko. Řešili jsme ale i situace, kdy
voda vytopila prostory, kde bylo zařízení
umístěno,“ popsala mluvčí společnosti
ČEVAK, a. s. Jitka Kramářová. Za výměnu
vodoměru majitel zaplatí 1 000 až 1 500 korun,
nepříjemným překvapením může být navíc
účet za uniklou vodu. Hlavně na rekreačních
chatách a chalupách, kam v zimě lidé
přijíždějí jednou za čas, mohou následné
škody převýšit samotné náklady za výměnu
poškozeného vodoměru. Upozornění se však
týká i majitelů trvale obývaných domů
a dalších objektů ve městech a obcích.
„Doporučujeme jim pečlivě uzavřít sklepní
okna a vodoměrné šachty, popřípadě
vodoměr obalit nepromrzajícím materiálem,
například polystyrenem,“ radí Jitka
Kramářová. Tato minimální opatření by měla
zamrznutí vodoměru zamezit.
Pokud vodoměr přece jen zamrzne, lidé by se
jej neměli snažit rozehřát otevřeným ohněm.
Žár totiž poškodí plastové části vodoměru
a zařízení po takovém zásahu většinou stejně
nefunguje. Nejlepším řešením v této situaci je
obrátit se na nejbližší provozní středisko
společnosti ČEVAK, a. s., nebo na havarijní
linku 800 120 112.
inzerce
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Zprávy z Českých Budějovic

Budějovická

charita
shání dobrovolníky

pro tříkrálovou sbírku
Diecézní charita České Budějovice hledá dobrovolníky
pro Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční v termínu
od 6. do 10. ledna. Koledníci do ulic vyrazí obvykle navečer
po 16. hodině. V každé skupince jsou vždy tři děti a jeden
dospělý, který je má na starost.
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České
republice. Její výtěžek je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným
potřebným skupinám lidí, a to především v regionech, kde
se sbírka koná. Například v Českobudějovické diecézi se
z výnosu sbírky zaplatí stávající sociální projekty, které slouží
zejména nemocným na oddělení následné péče, dále pak
dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin a seniorům, kteří
se potýkají s těžkostmi stáří. Vykoledované peníze poslouží
také na podporu a rozvoj Poradny pro cizince a migranty.
Zájemci o účast na Tříkrálové sbírce se mohou hlásit na
e-mailu dobrovolnici@charitacb.cz.

inzerce

U iGY

vyroste druhé
/DE1^>
nákupní centrum
Další nákupní centrum má v příštích letech vyrůst
v Pekárenské ulici naproti obchodnímu domu IGY. V současné
době je již hotová projektová dokumentace pro územní řízení,
příští rok by potom mohly začít přípravné práce demolicí
bývalé administrativní budovy. Investorem nové stavby bude
společnost CPI Group. „Jelikož každoročně stoupá
návštěvnost našeho centra, chceme také nakupování našim
zákazníkům v co největší míře zpříjemnit, a i proto je nutné
centrum rozšířit,“ uvedl manažer projektu Radek Hlaváček.
Rozšířená část centra bude nabízet zejména značkovou
módu, ale i celou řadu dalších obchodů, kaváren, restaurací
a služeb. Nové obchodní centrum v Pekárenské ulici vznikne
v místě dnes již nevyužívané administrativní budovy
společnosti Telefónica, kde dříve byla například jídelna ﬁrmy
Záruba, a na okolních pozemcích. U současné hlavní budovy
společnosti Telefónica k žádným změnám nedojde. Druhá
budova nabídne zákazníkům dvě patra obchodů a služeb
a propojení se stávajícím obchodním centrem dvěma mosty
v podobě obchodních pasáží ve druhém nadzemním patře.
Ve třetím nadzemním podlaží a na střeše centra bude
umístěno parkoviště.
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Zprávy z regionu

V temelíně chrání
životní prostředí podle
mezinárodních norem
Temelín splňuje požadavky mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí
(ISO 14001:2004). Takový je výsledek
ekologického auditu, který na konci
listopadu provedla mezinárodní
auditorská společnost Det Norske
Veritas. Temelín obhájil toto prestižní
ekologické osvědčení již potřetí, a patří
tak mezi desítku jihočeských ﬁrem, které
požadavky mezinárodní ekologické
normy splňují. „Certiﬁkát může získat
každá ﬁrma, která naplňuje požadavky
normy, minimalizuje vliv na životní

Certiﬁkát se vydává na tři roky a každý
rok jezdí auditoři k jeho držiteli na dílčí
kontroly. V Temelíně se tentokrát
zaměřovali například na systém
kanalizací a ochranu před únikem
závadných látek do životního prostředí.
Během kontroly nahlíželi do
dokumentace, ptali se zaměstnanců
a navštívili různé části elektrárny.

prostředí, má vytvořen systém ochrany
životního prostředí a každoročně se
v této oblasti zlepšuje,“ shrnul
nejzákladnější požadavky vedoucí týmu
z mezinárodní auditorské společnosti Det
Norske Veritas Vlastimil Pejčoch. Ročně
auditoři Det Norske Veritas vydají na 150
ekologických potvrzení. „Společnosti,
které certiﬁkát mají, vysílají ostatním
signál, že to s ochranou životního
prostředí myslí velmi vážně. V této oblasti
jdou dál, než jsou povinnosti vyplývající
ze zákonů,“ vysvětlil Pejčoch.

„Temelín drží certiﬁkát devět let a za tu
dobu v oblasti ochrany životního
prostředí udělal obrovský kus práce.
Zavádí nové technologie, zpřísňuje
provozní předpisy nebo zlepšuje přístup
zaměstnanců k ekologickým otázkám.
Jeho systém ochrany životního
prostředí patří ke špičce a může být
vzorem pro jiná průmyslová odvětví,“
dodal Pejčoch.

inzerce
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Zprávy z regionu

Jihočeské

zámky
se pro veřejnost

otevřou i o svátcích

Některé jihočeské hrady a zámky se otevřou pro veřejnost
i v období vánočních svátků. Na zámku v Hluboké nad Vltavou
si tak návštěvníci 25. a 26. prosince mohou od 10 do 16 hodin
prohlédnout soukromá apartmá posledních čtyř generací
majitelů panství Schwarzenbergů. „Trasa vede z Hamiltonova
salonu kněžny Terezie přes Kuřácký salon do Tereziiny Malé
jídelny, dále pokračuje Loveckou jídelnou a Přípravnou do
Malé jídelny doktora Adolfa a vrcholí v jeho třech dalších
místnostech,“ řekla mluvčí budějovického Národního
památkového ústavu Jitka Skořepová. Právě Adolf
Schwarzenberg byl posledním majitelem Hluboké a zámek
obýval do roku 1939, kdy s manželkou uprchl před nacisty do
zámoří. O vánočních prázdninách se otevře pro veřejnost i hrad
v Nových Hradech. Stane se tak 29. prosince od 10 hodin.
„Letos během vánočních svátků otevřeme poprvé,“ řekl kastelán
Jan Smolík. O vánočních svátcích bude přístupný také zámek
v Třeboni. Veřejnost jej může navštívit 27. a 28. prosince.
Při prohlídkách se lidé dozvědí informace o vánočních zvycích
a tradicích na třeboňském zámku.

Lišovský obchvat se bude
PrOJEdnáVat V LEdnU
Městský úřad v Lišově stanovil termín
pro veřejné jednání na téma obchvat
Lišova a Štěpánovic. Uskuteční se
v úterý 21. ledna od 9 hodin v budově
lišovského městského úřadu.
Účastníci územního řízení mají tento
den poslední možnost uplatnit své
námitky. „Žádost o vydání územního
rozhodnutí podalo Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD) již letos v dubnu.
Žádost však neobsahovala všechny

potřebné podklady. Stavební úřad
v Lišově proto musel se zahájením
územního řízení počkat, než ŘSD
všechny dokumenty doplní. To se
stalo v polovině listopadu a nyní už
běží devadesátidenní lhůta, na jejímž
konci, jak pevně věřím, bude vydáno
územní rozhodnutí pro stavbu
lišovského obchvatu. Pak by už nic
nemělo bránit zadání geologického
průzkumu a zpracování podrobné

projektové dokumentace pro tolik
potřebnou dopravní stavbu,“ říká
senátor a předseda Sdružení pro
obchvat města Lišov a obce
Štěpánovice Jiří Šesták. Veřejnou
vyhlášku, kterou Městský úřad
v Lišově oznámil zahájení územního
řízení, mohou lidé najít na
internetových stránkách sdružení
www.obchvatlisova.cz.
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Jihočeští žáci prokázali

svoji šikovnost

na přeshraničních soutěžích
Na soutěžích, které proběhly v rámci
výstavy Vzdělání a řemeslo 2013,
prokázali jihočeští žáci svoje znalosti,
zručnost a um. V rámci zmíněné výstavy
uspořádala Jihočeská hospodářská
komora 12 odborných workshopů, které
byly zakončeny soutěží žáků
zúčastněných středních škol z České
republiky a čtyř středních odborných
škol z Rakouska. „Potvrdilo se nám, že
spolupráce škol, která probíhá v rámci
projektu a výstavy Vzdělání a řemeslo již
několik let, přináší své plody. Letos
například obstáli jihočeští studenti ze

Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Písek a Středního
odborného učiliště v Lišově v rámci
soutěže Truhlář roku 2013,“ uvedla
vedoucí zahraničního oddělení
Jihočeské hospodářské komory Alice
Gregová. „Ještě v loňském roce se na
prvním místě této soutěže umístili
bezkonkurenčně žáci z Rakouska,
z Berufsschule Kremsmünster. Letos již
byli studenti z Písku první a studenti
z Lišova druzí. Nejen že se samotní
studenti velmi zlepšili, ale i jejich
vybavení bylo na mnohem lepší úrovni.

Jižní
Čechy
mají nejvíce
boreliózy
za 10 let
Hygienici evidují letos v Jihočeském kraji
228 případů onemocnění lymskou
boreliózou. Je to nejvíce za posledních
minimálně deset let. Nejvyšší výskyt
lymské boreliózy zasáhl region v letech
2009 a 2011. Pokaždé šlo o 218 případů.
„Na začátku listopadu přibylo dalších
12 nově nahlášených případů. Vloni jsme
v tomto období evidovali 127 případů
lymské boreliózy, tedy o stovku méně,“
řekl František Kotrba z českobudějovické
krajské hygienické stanice. Nejvyšší
počet onemocnění zaznamenali hygienici
na Jindřichohradecku, kde se objevilo
46 případů. Následuje Českobudějovicko
(45), Prachaticko (41), Táborsko (35)
a Českokrumlovsko (33). Jižní Čechy
patří dlouhodobě k největším přírodním
ohniskům klíšťových onemocnění
v Evropě. Borelióza je podle lékařů méně
závažnou nemocí, může však způsobit
potíže s klouby nebo se srdcem. Léčit se
dá antibiotiky, není proti ní žádné

očkování. Za nebezpečnější
onemocnění, které přenášejí klíšťata,
považují doktoři encefalitidu. Letos se jí
v Jihočeském kraji nakazilo 102 lidí, což
je o 25 méně než ve stejném období
vloni. „Situace ve výskytu klíšťové
encefalitidy je zatím příznivější než
v předešlých letech. Nejvíce případů
máme hlášeno ze Strakonicka
a Českobudějovicka,“ řekl Kotrba.
Pokud lidé nejsou proti encefalitidě
očkovaní, měli by před vstupem do lesa
a křovin použít repelent. A v případě, že
se klíště již přisaje, měli by ho po návratu
domů okamžitě odstranit.

Je vidět, že školy mají zájem nechat se
inspirovat a neustále se zlepšovat,“
doplnila Gregová. Celkem proběhlo
v rámci výstavy 20 soutěží a o všechny
byl velký zájem. Oceněno bylo i propojení
školské a podnikatelské sféry, kde
namátkou lze zmínit například
společnost MOTOR JIKOV Group, a. s.,
která spolupracuje s Vysokou odbornou
školou a Střední průmyslovou školou
automobilní a technickou České
Budějovice, či například ﬁrmu Robert
BOSCH, spol. s r. o., spolu se Střední
odbornou školou strojní a elektrotechnickou Velešín. „Jsme velmi rádi, že
vidíme výsledky a že exkurze a soutěže
v zahraničí byly pro české žáky přínosné,“
uvedla závěrem Alice Gregová.
inzerce
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Rozhovor

LEnka
VOhradníkOVá:

Oblastní ředitelka
Jihočeské hospodářské
komory

Dotační poradenství,
odborné semináře,
komorové sdružení či kluby.
To vše a mnoho dalších
zajímavých aktivit nabízí
Jihočeská hospodářská
komora. „Snažíme se ﬁrmám
pomáhat, ukazujeme jim
cestu, a právě to pozitivno
ze zpětné vazby nás
popohání k novým aktivitám,
službám a nápadům. Koho
by netěšily zprávy
s poděkováním za určitý
úspěch či konkrétní pomoc,
radu, ale také se velmi hezky
čte nebo poslouchá
o osobním, vlídném
a empatickém přístupu,
který v dnešní době nebyl
tak úplně očekáván,“ říká
ředitelka oblastní kanceláře
České Budějovice Lenka
Vohradníková.

Jsem podnikatel a mám
zájem o členství v Jihočeské
hospodářské komoře (JHK).
Může o členství zažádat kdokoli,
nebo je nutné před vstupem splnit
nějaké podmínky?
Členem JHK se můžete stát, pokud
vlastníte živnostenské oprávnění, bez
ohledu na to, zda jako právnická, či
fyzická osoba. Další podmínkou je pak
sídlo, místo podnikání nebo bydliště na
území ČR. O členství můžete požádat
kdykoliv během své podnikatelské
činnosti. Jedinou výjimkou z členství je
podnikatelská činnost v oblasti
zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Vyžaduje členství nějaké
oﬁciální administrativní úkony?
Zájemce o členství musí vyplnit přihlášku
a smlouvu, přičemž výhody členství je
možné čerpat ode dne zápisu do
seznamů členů, tzn. ihned. Následně
proběhne schvalovací proces nejprve na
úrovni příslušné Rady oblasti a po jejím
odsouhlasení jsou nová členství
předkládána představenstvu JHK. Vše
samozřejmě můžete vyřídit také
elektronicky, ale upřednostňuji osobní
setkání, na kterém veškeré služby a péči

JHK o zákazníky zájemcům vysvětlím.
Většinou hned individuálně zacílíme na
konkrétní produkty či služby JHK, které
ﬁrma potřebuje.

S čím Jihočeská hospodářská
komora podnikatelům pomáhá?
Podnikatelům můžeme zajistit komplexní
servis, ať už se týká informací
o dotacích, legislativě nebo veřejných
zakázkách, dále jim nabízíme účast na
podnikatelských setkáních, možnost
připomínkovat legislativu, mají u nás
šanci získávat obchodní kontakty
a zapojit se do nejrůznějších projektů.
Dokážeme také podnikatele nasměrovat
při zahraničních aktivitách.
Obecně řečeno – naším hlavním
smyslem je podnikatelům pomáhat…

Kdo tuto instituci
zřizuje a ﬁnancuje?
JHK byla ustanovena na základě zákona
č. 301/1992 a č. 259/1996 Sb.
o Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR. Zde dvakrát podtrhuji, že
JHK není státní instituce, je to sdružení
podnikatelů ve formě právnické osoby
zapsané v obchodním rejstříku. Stěžejní
ﬁnanční zdroje jsou tři: členské
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příspěvky, projektová činnost
a příspěvky měst, obcí a kraje.

Kolik tedy podnikatelé
za členství zaplatí?
Výše členského příspěvku je stanovena
dle počtu zaměstnanců ve ﬁrmě,
například společnosti do 10
zaměstnanců zaplatí 1 630,- Kč,
společnost do 25 zaměstnanců
3 260,- Kč a takto stupňovitě dále.
Podnikatelé se mě často ptají, zda je
tato sazba měsíční. Je to příspěvek
roční, a to včetně DPH. Dalším
ﬁnančním zdrojem jsou pro nás činnosti
„úřednické“, jako je CZECHPOINT,
potvrzování Certiﬁkátů o původu zboží,
vystavování karnetů A.T.A., JHK je také
kontaktním místem pro mýto.
Neodpustím si poznámku, že na JHK
tyto záležitosti řešíme bez front
a s úsměvem.

Jak dlouho JHK funguje?
JHK vznikla 1. 1. 2001 fúzí čtyř okresních
komor a do roku 2003 přibyly postupně
další oblastní kanceláře. Současná JHK
se skládá z 9 oblastních kanceláří (České
Budějovice, Český Krumlov, Tábor,
Písek, Strakonice, Prachatice, Jindřichův
Hradec, Milevsko, Třeboň) a centrály.
Jen pro zajímavost: kořeny založení
komory sahají až do roku 1873, kdy
vznikla na území země české
a moravské z různých společenstev
podnikatelská komora. Na tu v roce
1952 navázala Československá
obchodní a průmyslová komora.

Kolik má v současné době JHK
členů? Můžete nějaké jmenovat?
K dnešnímu dni čítá JHK 1 160
členských ﬁrem, největší zastoupení mají
společnosti od 10 do 25 zaměstnanců
(757x) a dále od 25 do 200 zaměstnanců
(193x). Co se týče budějovické oblastní
kanceláře, během tohoto roku přibylo
39 nových členů a celkový počet v
oblasti je 364 členských ﬁrem. Seznamy
členských ﬁrem jsou zveřejněny na
www.jhk.cz, v sekcích jednotlivých
oblastních kanceláří.

Setkávají se členové pravidelně,
popř. jak probíhají kontakty?
JHK má, co se služeb a péče o své členy
týče, několik stěžejních linií a právě
organizování podnikatelských setkání je
jednou z těch hlavních. Během roku
obdrží členové JHK nespočet pozvání na
různé akce tohoto typu. Setkání
podnikatelů organizujeme oborově (dle
komorových sdružení a klubů), se
zástupci státní správy/samosprávy,
s ministry, se zástupci vlády,
s významnými osobnostmi zasahujícími
do podnikatelského prostředí apod. Dále
pořádáme různé reprezentativní akce,
například Podnikatelská fóra, Zasedání
členů jednotlivých oblastí či
Shromáždění delegátů JHK. Pro
podnikatele je samozřejmě důležitá
obsahová náplň setkání, ale zároveň jim

tyto akce umožňují být součástí
aktivního podnikatelského dění, být
viděn, být v obraze…
Velmi oblíbeným typem setkání je
Morning for business, který na
Budějovicku organizuji s měsíční
pravidelností. Jedná se o zcela
neformální setkávání ﬁrem bez předem
daného programu. Firmy se až na místě
dohodnou, o čem se bude jednat,
témata se odvíjí od jejich aktuálních
problémů, novinek, nabídek, změn
v legislativě apod. Hlavním cílem těchto
neformálních setkání je poskytnout
ﬁrmám prostor pro navazování nových
kontaktů, pro získávání podnikatelských
informací a také pro svou prezentaci. Pro
mě jako organizátora a moderátora je
takovýto typ setkání docela oříšek,
neboť se na něj nelze připravit, přesto
ale patří k mým nejoblíbenějším.

Můžete zmínit nějaké novinky
z českobudějovické oblastní
kanceláře z roku 2013?
Od října probíhá každý měsíc tzv.
Morning for business, dále jsme
zorganizovali ve spolupráci
s Francouzsko-českou obchodní

komorou Speed business meeting,
v jehož rámci se setkalo 20 ﬁrem JHK
a 20 ﬁrem z Francouzské obchodní
komory a měly mezi sebou 10minutová
setkání one-to-one. Z nových služeb
členům mohu zmínit například
zpracovávání a rozesílání přehledů
veřejných zakázek města ČB a získání
oblastních mediálních partnerů, kteří
členům JHK poskytují výrazná
zvýhodnění pro inzerci a předplatné…

Jaké jsou plány českobudějovické
oblastní kanceláře na rok 2014?
Především pokračovat ve všech již
zavedených aktivitách. Dále chceme
rozšířit nabídku Klubu personalistů
o „personální burzu“, v Klubu
personalistů organizovat neformální
setkávání zaměřené především na
propojování škol a ﬁrem, iniciovat vznik
IT klubu, případně také Klubu
marketingu a reklamy. Rádi bychom také
rozšířili rozesílaný přehled veřejných
zakázek Českých Budějovic o „soukromé“ veřejné zakázky a zorganizovali
Kulaté stoly s náměstky primátora
a rozšířili počet Podnikatelských setkání
primátora města…
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Kultura z Českých Budějovic

Z Budějovic zmizelo
OsM ČErnýCh Věží
Osm skleněných sošek
Černých věží si odvezli
z Českých Budějovic ﬁlmoví
amatéři a studenti ﬁlmových
škol. Galavečer vítězů
v sobotu 30. 11. uzavřel třetí
ročník charitativního Festivalu
amatérských a studentských
ﬁlmů ČERNÁ VĚŽ.
Čtyřdenní program navštívily téměř čtyři
stovky diváků. Organizátoři věnovali
veškerý výtěžek ze vstupného
českobudějovickému Centru Bazalka,
které se stará o děti a mládež s těžkým
kombinovaným postižením.

Zdroj foto: Archiv Festival Černá věž

Čtyřdenní program nabídl několik
promítacích pásem, během kterých
diváci zhlédli zhruba polovinu z 95
přihlášených ﬁlmů. „Letos jsme měli
celkem tři promítací pásma pro střední
školy, a v jednom z nich jsme dokonce
vyprodali celý Café klub Slavie. Pro děti
s postižením z Centra Bazalka se
podařilo vybrat přes 15 tisíc korun, což
je více než loni, takže stále rosteme a to
je dobře. Přál bych si, aby charitativních
akcí, jako je ta naše, bylo co nejvíce
a o děti s postižením bylo dobře
postaráno,“ shrnuje diváckou účast

Milan Pleva, ředitel festivalu.
Většina ﬁlmů se věnovala vážným
tématům. Převládalo hlavně drama, ale
k vidění byly i komedie, animáky nebo
dokumenty. Festival završil Galavečer
vítězů, na který se do Českých
Budějovic sjelo dvacet šest tvůrců ze
všech koutů republiky. Na pódiu se
vystřídalo dvanáct hudebníků, kteří večer
obohatili nádhernými hudebními výkony.
Zazněly slavné ﬁlmové melodie,
například Skyfall, Jak se budí princezny
nebo Pán prstenů. Hlavní náplní ovšem
bylo vyhlášení vítězů.
Na pódiu se střídali hosté, včetně Juraje
Thomy, primátora města České
Budějovice, a Libora Grubhoffera,
rektora Jihočeské univerzity, kteří
vyhlašovali vítěze. „Je to pro nás
obrovská čest a morální opora, že
takto významní představitelé Českých
Budějovic svou přítomností podporují
naši malou, takřka amatérskou aktivitu,“
poděkoval Milan Pleva přítomným
hostům. Vítězem v kategorii Malý film se
stal Leoš Brabec s filmem One Fine
Day, Černou věž za nejlepší velký film si
převzal Miloš Kameník, scenárista filmu
Bady, a nejlepším velkofilmem letošního
ročníku byl thriller The Death Contract
od Davida Březiny. V kategorii
Animovaný film zvítězilo dílo Elišky
Vondruškové s názvem Co se asi stane,

když Jasmína Trampotová vytáhne
Velký špunt. Velká konkurence byla
mezi dokumenty, sošku si nakonec
odnesl Tomáš Bláha za dokument Na
Spartu. „Jsem velmi překvapen a děkuji
všem, co mi umožnili získat tuto sošku.“
Velká bitva se odehrála i v nejvíce
obsazené kategorii, a to mezi
studentskými ﬁlmy. Tím nejlepším byl
podle odborné poroty ﬁlm Matka od
Radoslava Irši. Poslední osmé ocenění,
o kterém rozhodovali během promítacích
pásem diváci, si převzali z rukou
náhodně vybrané divačky Lukáš Janičík
a Marta Vančurová za ﬁlm Márinka.
Realizační tým se letos v rámci tématu
ročníku, kterým byly děti s postižením,
rozhodl ocenit ﬁlm, ve kterém přímo
děti s postižením hrají. Konkrétně
děti z českobudějovického
Centra Arpida.
Vítězové si kromě zážitku odvezli
z Českých Budějovic skleněné sošky
Černé věže, které byly vyrobeny ve
Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské v Kamenickém Šenově,
nejstarší sklářské škole v Evropě. Soška
má na výšku 20 cm, je vyrobena
z kvalitního optického skla s mírně
žlutým nádechem a váží 760 g. Je na ní
vyryta dominanta Českých Budějovic,
Černá věž, název festivalu, kategorie
a rok.
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ELiška
Balzerová

přiveze

Můj báječný

rozvod

Známá česká herečka Eliška
Balzerová již několik let exceluje
v dramatu irské autorky Geraldine
Aron Můj báječný rozvod. Její výkon
v režii Jany Kališové mají nyní
možnost zhlédnout také
českobudějovičtí diváci. Balzerová
přes dvě hodiny neopustí jeviště
a s úžasnou lehkostí přechází
z jedné postavy do druhé, hraje
svou suverénní dceru, plejádu
bizarních nápadníků nebo
posluhovačku. Představení se koná
27. ledna od 19 hodin v Divadelním
sále DK Metropol.

V Budějovicích

zazpívá

andrea
kalivodová

na Výstavišti
uvidíte giganty
z doby ledové
Výlet do minulosti staré 10 tisíc let si můžete až do 28. února
udělat v pavilonu T2 na Výstavišti v Českých Budějovicích.
V expozici Giganti doby ledové poznáte tehdejší největší
a nejzajímavější obyvatele naší planety. V plné kráse
a velikosti se vám představí 10 vyhynulých tvorů z doby
ledové z různých koutů světa, jejichž modely byly vytvořeny
v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Vědci se
spojili s umělci a připravili unikátní expozici 17 modelů zvířat
z doby ledové v životní velikosti. Všechny modely vynikají
reálným zpracováním, jsou zde zastoupeny druhy, které
vyhynuly před 10 tisíci lety vlivem klimatických změn, ale i ty,
které vyhynuly před „pár staletími“ rukou člověka. Kromě
opravdových gigantů, jakými byl právě mamut, jednorožec
elasmotérium nebo pták moa, zaujmou i šavlozubý tygr
nebo jeskynní lev požírající mršinu. Každý z modelů zvířat je
zasazen do scenérie imitující tehdejší životní prostředí
daného zvířete. Vstřícným gestem autorů výstavy je
i možnost fotografování bez poplatku a omezení. Věříme, že
stejně jako tisíce návštěvníků před vámi budete i vy
překvapeni tvory, které už na planetě nepotkáte. Otevřeno je
od neděle do čtvrtka mezi 10. a 18. hodinou, v pátek
a v sobotu od 10 do 19 hodin. Dospělý zaplatí 100 korun,
dětské vstupné činí 60 korun.

Vzácné hosty uvítá
Jihočeská komorní
ﬁlharmonie na svém
Novoročním koncertě,
který se koná 3. ledna od
19 hodin. V českobudějovické koncertní
síni se představí známá česká mezzosopranistka Andrea Kalivodová
a tenor Rafael Alvarez. Pod taktovkou
Petra Chromčáka zazní díla G. Bizeta,
P. Mascagniho, F. Lehára, J. Strausse,
L. Webbera a dalších. Vstupenky lze
zakoupit v předprodeji v Koncertní
síni Otakara
Jeremiáše.

inzerce
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Inzerce

Aktualita

test punčů:
nejlepší má
PUnČOCha

brusinky, rozinky, mandle nebo ořechy,
chutě se pak dokonale spojí,“ popisuje
Roman Farka, proč vybral právě
PUNČOCHU.
Stánek stojí na náměstí Přemysla
Otakara II. před uzenářstvím Hradský,
tedy na straně, kde je hotel Zvon.
Majitelka, která v uplynulých dvou letech
připravovala horký nápoj se svou
kolegyní z vinotéky a letos poprvé se
rozhodla rozjet vlastní prodej, ke stánku
přistavila stolečky, židle a deky, aby tam
bylo hostům příjemně. „Jsem nadšená.
Víme, že lidem náš punč chutná,
pochvala od odborníka ale skutečně
zahřeje,“ říká Lenka Štifterová.

Kam zajít na nejlepší
punč? Test Budějovického
Samsona ukázal, že ten
nejchutnější najdou
obyvatelé krajského města
ve stánku PUNČOCHA
na hlavním náměstí.
Vaří ho Lenka Štifterová,
která s ním bodovala
i v uplynulých dvou letech.
Punčové stánky vyzkoušel vinařský
odborník Roman Farka, majitel vinárny
Solnice v České ulici. A jeho závěr už
nikoho nepřekvapí: Lenka Štifterová
a její PUNČOCHA punče prostě umí.
„Už podle vůně poznáte, že obsahuje jen
kvalitní suroviny. Dobré víno, skutečné
ovoce. Na přání do něj přidají ještě třeba

Budějovice budou také
během vánočních svátků
i kolem Nového roku
kulturně žít. Přinášíme vám
několik tipů, jak si zpestřit
volný čas.

VánOČní

19. prosince se od 18 hodin koná
Vánoční koncert koled a vánočních
písní. V Husově sboru na Palackého
náměstí 1 vystoupí smíšený pěvecký
sbor Mendík Jirsíkova gymnázia pod
taktovkou dirigentky O. Thamové.
O den později můžete od
19.30 hodin vyrazit

do Horké vany v České 9. Koná se zde
koncert známého pražského písničkáře,
básníka a prozaika Jana Buriana
s názvem Antidepresivní večírek.
Děti jistě ocení Vánoční trh a Beránkovy
Vánoce. V Krajinské 35 budou 21. prosince k vidění perníkáři, budou se tu
péct dobroty v tradiční peci a zakoupit si budete moci i rukodělné hračky
nebo ryby. Jako tradičně každý rok
i letos se bude
slavnostně předávat
světlo

a novoroční tipy
přátelství z Betléma, a to 21. prosince
v 16.30 v klášterním kostele Obětování
Panny Marie na Piaristickém náměstí.
Pokud máte rádi Českou mši vánoční
Jana Jakuba Ryby, můžete si ji
poslechnout 21. prosince od 17 hodin
v podání DPS Canzonetta a Jihočeské
komorní ﬁlharmonie v Koncertní síni
O. Jeremiáše. Příznivce Anety
Langerové jistě potěší zpráva, že tato
historicky první a také nejúspěšnější
česká vítězka SuperStar zavítá do
Českých Budějovic. Předvánoční
koncert se koná v Café klubu Slavie
21. prosince od 20 hodin. Tradiční
Novoroční koncert je naplánován na
1. ledna. Od 17 hodin vystoupí v DK
Metropol soubor opery Jihočeského
divadla. Na programu je L. van
Beethoven: Symfonie č. 9 d moll,
Óda na radost.
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Proﬁl

kaVárna Lanna

je oázou pohody

v každém ročním období
Elegantní prosklená
novostavba u náplavky
vedle Dlouhého mostu již
několik měsíců láká nejen
obyvatele krajského města,
ale také turisty a další
návštěvníky. Futuristická
budova ze skla, kamene
a dřeva, která splňuje
energetická kritéria
pasivního domu, působí
luxusně a moderně, pokud
se ale vydáte za prosklené
vstupní dveře, kromě lákavé
vůně kávy, vánočního punče
a dalších laskomin tu
objevíte především tradici.
Příběh kavárny na Jiráskově nábřeží je
totiž spjat nejen s vodním živlem – řekou
Vltavou, ale také se jménem slavného
budějovického rodáka, významného
průmyslníka, loďmistra a stavitele
Vojtěcha Adalberta Lanny, kterému zde
již brzy odhalí pamětní desku v podobě
dlaždice z ušlechtilého kovu, jež bude

zasazena přímo v podlaze vstupní haly
kavárny. „Kdo si bude chtít přečíst nápis,
bude muset pokleknout, a vzdát tak úctu
tomuto významnému muži,“ vysvětluje
autor návrhu projektu Michal Borovka.
Město podle něj Vojtěchu Lannovi hodně
dluží. „Má jen sochu v parku a je po
něm pojmenována Lannova třída. Pokud
se zeptám mladých lidí na původ názvu
naší kavárny, většina z nich o něm nic
neví,“ tvrdí Borovka. „Kavárna LANNA je
výsledkem několikaleté práce, kdy jsme

promýšleli všechny možnosti a ladili
jednotlivé detaily. Spojitost s řekou
a Vojtěchem Lannou se vzhledem
k lokalitě přímo nabízela – chtěli jsme tím
vyjádřit obdiv, který si osobnost tohoto
slavného rodáka jistě zaslouží. A protože
jeho jméno představuje vysokou
historickou kvalitu, je pro nás prioritou
kvalita sortimentu, obsluhy i prostředí.
Chceme, aby se duch první republiky
projevil nejen v minimalistickém konceptu
kavárny, ale aby prostupoval celé naše
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podnikání. První vlaštovkou může být
třeba fakt, že kupujeme kvalitní suroviny
především od místních dodavatelů a se
splácením faktur nikdy neotálíme,“ tvrdí
Borovka.

Vltava se návštěvníkům tiše vlní
před očima i nad hlavou
Kavárna od svého otevření v květnu
letošního roku láká nejen ctitele kvalitní
kávy, ale také příznivce originálního
designu. Koncept interiéru je v krajském
městě opravdu ojedinělý. Barový pult tak
například tvarem i symbolickými vlnami
dřevěných dílů připomíná lodní příď,
doplňují jej kulatá „lodní“ okna a také
starý lodní telegraf. Nad hlavami hostů
se pak alespoň symbolicky přelévají vlny
Vltavy ztvárněné dřevěnými prvky, které
spolu s efektním odrazem v prosklených plochách hrou světla evokují
zvlněnou říční hladinu a plynutí řeky.
Hosté mohou v tomto příjemném
prostředí při pohledu z velkých
francouzských oken pozorovat nejen
klidný tok řeky, ale také pulzující tepnu
města – Dlouhý most. Z rozjímání vás
nikdy nebudou rušit reklamy z rádia,
které zde má vystavenou stopku.

Vzhled budovy je ale pouhým základním
kamenem, ze kterého celý koncept
Kavárny LANNA vyrůstá. „Hostům
chceme nabídnout oázu pohody u vody,
u cyklostezky, zároveň kousek od centra
města. Místo, kde budou moci za
každého počasí posedět, děti si budou
moci užívat venkovní herní část, kde
najdou nejen prolézačkovou loď, ale také
houpačku, která je určena i pro
handicapované děti. Na hosty
s pohybovým handicapem jsme mysleli
i při budování sociálního zařízení
a bezbariérového přístupu do kavárny
či při plánování parkovacích míst,“
vysvětluje Borovka. Po úspěšné letní
sezoně, kdy si lidé v kavárně půjčovali
kola, v zahradě kavárny grilovali nebo si
půjčili piknikový koš a vyrazili na snídani
v trávě, už Michal Borovka plánuje
novinky pro příští sezonu. Ke klasickým
bicyklům se přidají stále populárnější
dvoukola a kola pro handicapované.
Hosté budou moci vyrazit také na vodu.
„Dostali jsme povolení od Povodí Vltavy
a v příštím roce budeme půjčovat loďky
a tři motorové čluny, na které není nutné
mít řidičák,“ říká Borovka. Kavárna, která
leží přímo u cyklistické stezky, podporuje
zdravý životní styl nejen nabídkou
výživných drinků. V srpnu příštího roku
zde například odstartuje nový
budějovický běh – 1/4 maraton Vojtěcha
Lanny, nebo klání v královské hře
O Lannův pohár v šachu.

Možná přijde i lyžník LANNA
Voňavý alko i nealko punč a svařák
v denní nabídce? Palačinky a mandlovník se skořicí? Adventní nabídka je
samozřejmostí… Kavárna LANNA má
ale vyšší ambice. S první sněhovou

Zdroj foto: archiv Kavárna LANNA

Oáza pohody u vody

nadílkou si zde můžete vypůjčit běžky
a vyrazit na stezku směr Hluboká, pro
děti zde budou zdarma k dispozici boby.
Až vaše ratolesti přestane sjezd náplavky
bavit a mráz jim zbarví tváře, mohou se
připojit k rodičům a v kavárně si
pochutnat na hrnku horkého kakaa.
Pokud příroda poskytne dostatek
stavebního materiálu, mohou si malí
i velcí hosté před kavárnou postavit
sněhuláka. „O mrkev ani uhlí se starat

nemusíte, pro naše hosty máme vše
připravené,“ zve provozovatel
k návštěvě. Kromě venkovních aktivit
myslí Michal Borovka také na příznivce
kultury. Za dlouhých zimních večerů se
proto kavárna přemění v biograf. Každou
neděli se zde budou promítat ﬁlmové
lahůdky. „Chceme, aby se u nás hosté
cítili jako doma,“ uzavírá Borovka. Přijďte
se přesvědčit, že svá slova myslí
vážně…
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Reportáž

Modní přehlídka

pomohla
dětem

Téměř 850 tisíc korun se podařilo získat na podporu dětí z jihočeských dětských domovů
během dvou letošních benefičních módních show. Nadace Terezy Maxové dětem díky
charitativnímu projektu Art4kids získala již téměř 3,5 milionu korun. „Byl to velký svátek
módy a nadšených dětiček,“ okomentoval akci ředitel Dětského domova v Žíchovci
Josef Peiker.
Tradiční charitativní akci, kterou ve středu
4. prosince na českobudějovickém
Výstavišti navštívilo více než 1 400 diváků,
si užil každý. Milovník luxusní módy
a módních trendů, hudební fajnšmekr
i fanoušek akrobaticko-tanečních
vystoupení. Galavečer, kterým provázela
Inna Puhajková, nabídl krásu, originální
scénu s třicetimetrovým molem, vizuální
efekty i emoce.

Zdroj foto: archiv Art4promotion

Módní akci, která byla vyvrcholením
celoročních aktivit charitativního projektu
Art4kids, osobní účastí podpořila řada
populárních osobností ze světa českého
a slovenského showbyznysu. Na akci
vystoupil se svojí kapelou hudebník
David Kraus, herec Miroslav Etzler, který
např. přečetl publiku několik dopisů od
podpořených dětí z dětských domovů.
Svůj zpěv předvedla herečka
a muzikálová zpěvačka Daniela
Šinkorová, roli modelek si zase
vyzkoušely herečky Zuzana Vejvodová
nebo Andrea Kerestešová. Ta navíc měla
v předsálí výstavu fotoobrazů ze série
stylizovaných portrétů INDIGO. Projekt
Art4kids také podpořili hráči HC Lev
Praha, kteří připravili publiku krátkou
zdravici a pro děti z dětských domovů
atraktivní dárky. Velmi neobvyklé
představení pro diváky připravilo
slovenské akrobatické taneční duo
Vertigo, které předvedlo divákům
úchvatný vzdušný tanec v kruhu
zavěšeném ke stropu pavilonu.
Na velké přehlídkové scéně se kromě
modelek agentury Artmodels předvedli
také ﬁnalisti a vítězové soutěže MUŽ
ROKU. Nechyběl ani úřadující vítěz
a účastník soutěže Mister International
v Jakartě Antonín Beránek. Speciálními
hosty Beneﬁční přehlídky NTMD byly
děti z dětských domovů. Přímo na scéně
se představili tanečníci z dětského
domova v Žíchovci. Na mole také
vystoupila Veronika Kašáková. Z dívky,
která vyrůstala v dětském domově ve
Vysoké Peci u Chomutova, je dnes

úspěšná modelka, v těchto dnech navíc
dopsala svou knihu Zpověď holky
z děcáku. Svůj talent ukázal i Lubomír
Kábrt, jehož životní příběh také začal
v dětském domově. Ten předvedl
nadšenému publiku originální tanec
s „hůlkou“ TWIRLING BUTTON, kterým
oslnil i porotu Česko Slovensko má
talent. Na své si přišli i módní fajnšmekři.
IX. ročník Beneﬁční módní show jim
nabídl desítky módních značek
i autorské kolekce špičkových českých
návrhářů. Odvážnou autorskou kolekci
představila trojice návrhářů z Čech i ze
Slovenska vystupujících pod labelem
LaFormela. IX. ročník také podpořila
slavná návrhářka a ikona české módy
Taťána Kovaříková. Kolekci z více než
stovky modelů si pro českobudějovické
publikum připravili studenti Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Ateliér designu oděvu a obuvi pod
vedením doc. Liběny Rochové představil kolekci Bohemia, pro kterou byly
inspirací lidová slovesnost a folklorní
oděvy, a kolekci Swarovski, symbolizující ikonický prsten Nirvana. Sesterský
Ateliér módní tvorby pod vedením
MgA. Pavla Ivančice ve spolupráci
s Fakultou sociálních věd Univerzity
Karlovy představil divákům extravagantní projekt pod názvem Creative
Fashion Marketing.

Sport z Českých Budějovic

Motor změnil
trenéra a získal

nového sponzora
V trenérském týmu Motoru
přišla před časem po
neúspěšných výsledcích
trenérská rošáda, kdy na
střídačce získal hlavní slovo
Jaroslav Jágr. Ani nový
impulz ale nepřinesl lepší
výsledky a po pěti prohrách
v řadě podal trenér Jágr
rezignaci, kterou klubové
vedení přijalo.
Novým trenérem Motoru se
vzápětí stal populární mistr
světa z roku 1985 Petr
Rosol, který se kormidla
ujal hned po zápase se
Šumperkem.
V Českých Budějovicích podepsal
smlouvu do konce příští sezony. „Petr
Rosol byl mezi kandidáty na našeho
trenéra číslo jedna, jsme proto velice
rádi, že jsme se s ním bleskově dohodli.
Je to velice kvalitní trenér a má bohaté
zkušenosti i z 1. ligy,“ vysvětlil výběr
nového lodivoda generální manažer
Stanislav Bednařík.
Ze svého rychlého přesunu ze severu na
jih byl příjemně překvapen i nový kouč.
„České Budějovice jsou tradiční
hokejové město, takže mě zájem Motoru
velice potěšil. Ambice klubu do
budoucna sahají vysoko, a to mě

přesvědčilo, abych tuhle trenérskou
výzvu přijal,“ popsal své první dojmy
bývalý vynikající hokejista Petr Rosol.
Jeho asistentem u mužstva bude nadále
Radek Bělohlav.

Novou energii
českobudějovickým
hokejistům dodá ČEZ
Úsilí o obnovu hokeje v krajském městě
ocenila také energetická společnost
ČEZ, která se aktivně zapojila do
záchrany tohoto sportu v Českých
Budějovicích. V pondělí 9. prosince
proto podepsali zástupci HC Motor
České Budějovice a ČEZ smlouvu
o podpoře ve výši 5,6 milionu korun,
která garantuje, že hokej v krajském
městě „přežije“ sezonu 2013–2014.
„Českobudějovický hokej se letos po
dlouhých desítkách let ocitl opět na
začátku. Rozjet prvoligový klub se nám
v časové tísni podařilo. Dalším klíčovým
krokem ale bylo zajištění generálního
partnera. A tím se i díky Jihočeskému
kraji stává pro letošní sezonu Skupina
ČEZ,“ uvedl prezident klubu HC Motor
České Budějovice Roman Turek.
Partnerství stvrdil svým podpisem přímo
předseda představenstva a generální
ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš. „Jako
provozovatelé Jaderné elektrárny
Temelín jsme a chceme být dobrým
sousedem a chápeme zájem na udržení
hokeje, který tady má 85letou tradici.
Věřím, že dnešní podpis smlouvy přinese
na hokejky budějovických útočníků klid

a energii a že ČEZ Motor bude
úspěšným a stabilním klubem,“
poznamenal generální ředitel Skupiny
ČEZ. Celkové náklady na provoz klubu
se v sezoně 2013–2014 pohybují
zhruba na úrovni 35 milionů korun.
Skupina ČEZ se objeví nejen na dresech,
mantinelech či ledové ploše, ale také
v názvu klubu, kde nahradí zkratku HC.
Nový název klubu tak zní ČEZ Motor
České Budějovice.
Dění v budějovickém týmu bude pozorně
sledovat i Jihočeský kraj. Finanční
prostředky na hokej byly totiž uvolněny
z prostředků takzvané rámcové smlouvy
o spolupráci uzavřené mezi společností
ČEZ a Jihočeským krajem v dubnu 2009
na dobu deseti let. „Hokej patří neodmyslitelně k jižním Čechám. Vyrostli zde hráči,
kteří propagovali Českou republiku
v zahraničí. Jmenovat je určitě není
potřeba. Kraj nemá sice moc možností jak
pomoci, ale věřím, že díky podpoře
Skupiny ČEZ se podaří hokej na kvalitní
úrovni v Českých Budějovicích zachránit,“
dodal jihočeský hejtman Jiří Zimola.
Českobudějovický tým pod novým
vedením má výraznou podporu fanoušků.
Průměrná návštěvnost domácích zápasů
se pohybuje okolo čtyř tisíc diváků, což
je bilance vyrovnávající se extralize.
inzerce

VÝKUP KOVŮ
Planá 34 u Českých Budějovic

tel.: 776 448 400
a Přísečná u Č.K.
železo - hliník - měď - mosaz - nerez
chladiče - elektromotory a atd...

Po - Ne
9 - 16 hod.
OTEVŘENO
KAŽDÝ DEN
Střelte svůj odpad
Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

www.vykupkovu.eu
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Krimi z Českých Budějovic

Myslivec

pytlačil

na MáJi

Případ myslivce, který pytlačil, vyšetřují
v současné době českobudějovičtí
kriminalisté z oddělení hospodářské
kriminality. Trestní stíhání se týká
64letého muže z regionu, který měl od
počátku roku do počátku září nejméně
ve 20 případech neoprávněně střelit
lesní zvěř v honitbě mysliveckého
sdružení a v rozporu se zákonem ČNR
č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
pracovním řádem a plánem lovu,
a především bez vědomí hospodáře
MS. Tuto zvěř následně prodal do
oﬁciální výkupny. Mysliveckému
sdružení tak způsobil škodu přes
42 tisíc korun. V případě prokázání
viny může jít pytlák až na dva roky
do vězení.

hořel kamion
Plameny vycházející z kamionu na
parkovišti u Billy na českobudějovickém
sídlišti Máj mohli spatřit první prosincový
týden obyvatelé v Dubenské ulici
i v blízkém okolí. Informace o požáru se
k hasičům dostala minutu před sedmou
hodinou ranní. Operační středisko HZS
Jihočeského kraje tak na místo okamžitě
vyslalo dvě cisterny. Oheň byl především
v kabině kamionu. „Hasiči do deseti
minut od příjezdu na místo dostali požár
pod kontrolu. Rychlým a profesionálně

provedeným zásahem se jednotce
podařilo uchránit naložený návěs,“
uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů
s tím, že požár byl zcela zlikvidován
v 7.47 hodin. Na místo dorazili také
zdravotníci, protože řidič vozu utrpěl
lehké popáleniny. Vzniklá škoda na
shořelé kabině kamionu činí jeden a půl
milionu korun, hodnotu uchráněného
majetku vyšetřovatel HZS ve spolupráci
s Policií ČR stanovil na
2,5 milionu korun.
inzerce

Z náJEMniCE sE
vyklubala zlodějka
tel. 602 125 116

design

Nájemnice se teď bude zpovídat z přečinu
krádeže a již brzy by měla stanout před soudem.

&

Mladá žena si vzala skleněný bar se dvěma
židlemi, set-top-box, ručně malované nástěnné
hodiny, vysavač, žehlicí prkno, skládací sušák
a ze sklepů, které k bytu náleží, odnesla ještě
spací pytle a překapávač na kávu.

www.photos-dj.com

O věci v hodnotě 14 tisíc korun přišla majitelka
bytu v ulici K. Štěcha na sídlišti Máj. 25letá
nájemnice, se kterou řádně uzavřela nájemní
smlouvu, jí z bytu odnesla několik věcí.

foto
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ZLOděJi OtEVřOU Mladík
vloupal do skladu
stavební buňku i sklepy
Nářadí a pneumatiky za 18 tisíc korun si
poslední listopadový víkend z Boršova
odnesl zatím neznámý zloděj, který se
vloupal do uzamčené stavební buňky.
Krádež nyní vyšetřují boršovští policisté.
Podobnou krádež, tentokráte předmětů
ze sklepa v paneláku, potřebují objasnit
policisté z obvodu České Budějovice –
město. Zde pachatel vnikl do několika
kójí, kde odcizil dílenské nářadí, LED
osvětlení, spací pytle a běžecké lyže.
Majitelům způsobil škodu za téměř
18 tisíc korun.

Trestnou činnost 19letého mladíka
vyšetřují policisté obvodního oddělení
České Budějovice – Suché Vrbné.
V první polovině října rozbil skleněnou
výplň skladu s motocyklovými doplňky
a poté odcizil za výlohou vystavené
zboží – motocyklové rukavice, motorové součástky a drobnou elektroniku,
vše v hodnotě za více než 15 tisíc
korun. Většinu věcí mladík po činu
prodal a peníze si ponechal. Za svůj
skutek si z rukou suchovrbenských
policistů převzal sdělení podezření ze
spáchání přečinu krádeže.

Výrostky v Mercury
musela uklidnit policie
Rušno bylo během posledního
nedělního listopadového podvečera
v českobudějovickém Mercury centru
u nádraží. Pracovníci místní ostrahy
přivolali na hlučně se chovající partu
mladých lidí strážníky městské policie.
Do Mercury proto postupně dorazily
dvě hlídky městské policie, které si
následně se dvěma výtržníky ve věku
19 a 24 let nakonec poradily.
Při prokazování totožnosti jeden
z mužů odmítl spolupracovat, zaútočil
na strážníky slzotvorným prostředkem
a navíc vyhrožoval použitím nože.

„Z tohoto důvodu bylo strážníky využito
donucovacích prostředků, kdy byl
útočící muž sveden na zem a spoután.
V ten moment se pokusil strážníky
napadnout i další ze členů skupiny.
Ti však jeho útok odvrátili a muže za
použití hmatů a chvatů rovněž svedli na
zem, kde ho spoutali,“ komentoval dění
v Mercury mluvčí Městské policie České
Budějovice Václav Sup. Na místo později
dorazila další policejní auta. Celá událost
byla předána přivolané hlídce Policie
České republiky a oba výtržníci nakonec
byli zatčeni a skončili na záchytce.

Český dealer

prodával

dívka si přišla drogy
pro vánoční

dárky
Dokonce dvakrát za sebou se pokusila
o krádež elektroniky 21letá dívka
z Budějovicka. V její tašce skončil
notebook a ﬂash disk v hodnotě
přesahující osm tisíc korun. „Podezřelá
měla v poklidu z obchodu odejít, dívka
se však o pár dní později na místo
činu vrátila s úmyslem krást znovu,
ale to už obsluha
v obchodě moc
dobře věděla,
o koho jde,

a tak o pohybu dívky informovala
policisty, kteří ji zadrželi. Případ prověřují
formou zkráceného přípravného řízení,
tudíž by dívka měla do dvou týdnů
stanout před soudem,“ popsala
nepodařenou výpravu mladé zlodějky
policejní mluvčí Lenka Holická.

až v rakousku
Pětadvacetiletý muž z Českého
Krumlova se pustil do obchodování
v zahraničí. Jeho hlavním artiklem byly
drogy, které také sám užíval.
„Od loňského září do konce letošního
ledna opakovaně distribuoval marihuanu a pervitin, kde je v pronajatém
bytě v Rakousku prodával za úplatu
a společně je s dalšími osobami
užíval. Případ jsme řešili ve spolupráci
s rakouskými kriminalisty a koncem
minulého týdne čeští kriminalisté předali
uvedenému usnesení o zahájení
trestního stíhání pokračujícího přečinu
nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami
a jedy,“ vysvětlil policejní mluvčí Milan
Bajcura.
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Recepty

Pomerančový
punč

Menu

Ingredience
800 ml černého čaje
100 ml rumu
100 ml punče
80 ml pomerančového likéru
cukr krystal podle chuti
8 plátků citronu nebo limety
5 hvězdiček badyánu

pro každý den

Postup
Uvařený černý čaj společně
s rumem, punčem
a pomerančovým likérem
zahřejeme v hrnci. Přidáme cukr
podle chuti a za stálého míchání
ohříváme, dokud se cukr
nerozpustí. Nevaříme. Podáváme
v předem nahřátých sklenicích,
ozdobených plátky citronu
a několika hvězdičkami badyánu.

Vánoční štóla
Ingredience

salát
z červené
řepy

500 g hladké mouky | 1 prášek
do pečiva | 1 vanilkový cukr |
200 g krupicového cukru | 2 vejce |
180 g másla | 250 g tvarohu |
3 lžíce rumu | 100 g rozinek |
100 g sekaných ořechů |
100 g kandovaného ovoce |
50 g másla na potření |
100 g moučkového cukru |
1 vanilkový cukr na obalení

Ingredience
500 g řepy
šťáva z 1 citronu
2 lžičky cukru
1 lžička soli
špetka pepře | křen

Postup
Řepu uvaříme doměkka,
nastrouháme ji na struhadle,
ochutíme citronovou šťávou,
cukrem, solí a pepřem, přistrouháme
čerstvý křen a necháme vychladit.

těstoviny s dýňovou omáčkou
Ingredience
60 g másla | 1 cibule | 4 stroužky
česneku | 500 g dýně Hokkaidó |
100 ml bílého muškátového vína |
200 ml zeleninového vývaru |
200 ml smetany | nastrouhaný
parmazán | petrželová nať |
muškátový oříšek | mletý pepř |
500 g suchých těstovin |
olivový olej a sůl
Postup
Na rozpuštěném másle pozvolna
dusíme najemno nakrájenou cibuli
a česnek. Poté vložíme nakrájenou
dýni, osmahneme, podlijeme vínem,
necháme odpařit alkohol, dolijeme

zeleninovým vývarem a dusíme, až je
dýně měkká. Dýni rozmačkáme na
jemnější kusy, nemixujeme, omáčka
nesmí být zcela hladká, měly by v ní
zůstat malé kousky dýně. Zalijeme
smetanou a podle potřeby i vývarem.
Necháme přejít varem a odstavíme.
Předtím než scedíme těstoviny,
vmícháme do omáčky nastrouhaný
parmazán a nasekanou petrželku,
dochutíme strouhaným muškátovým
oříškem, solí, případně trochu
pepřem. Horké těstoviny ihned
vmícháme do omáčky.
Na talíři posypeme strouhaným
parmazánem a lehce zakápneme
olivovým olejem.

Postup
Z uvedených surovin zpracujeme
těsto, ze kterého vytvoříme dva
válečky, vložíme je na plech vyložený
pečicím papírem a pečeme v troubě
vyhřáté na 180 °C asi 40 minut.
Ihned po upečení potřeme štóly
rozpuštěným máslem a obalíme
je v moučkovém cukru smíchaném
s vanilkovým cukrem. Vychladlé štóly
zabalíme do alobalu a necháme
uležet.

Inzerce
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Křížovka + soutěž
Cestovní kancelář SATURN je součástí největší dopravní ﬁrmy v Jihočeském regionu ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s.
Na trhu cestovního ruchu působí již 23 let. V nabídce najdete pobytové zájezdy do Chorvatska, Itálie a Španělska, dále poznávací
a cykloturistické zájezdy po Evropě a relaxační víkendy do maďarských a německých termálních lázní. Těšíme se na vaši návštěvu,
v Českých Budějovicích nás najdete od 2. ledna na nové adrese: Karla IV. 416/14 – Informační centrum Bavorský les – Šumava.
CK SATURN... (dokončení v tajence).
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Soutěžíme o 3 poukázky
v hodnotě 500 Kč na zájezd
dle vlastního výběru.
Vyluštěnou tajenku zasílejte na e-mail:
redakce@budejovickysamson.cz
do 17. 1. 2014. Ze správných odpovědí
vylosujeme 3 výherce. Ceny výhercům
věnuje cestovní kancelář Saturn.

SLEVA 8 %

www.cksaturn.cz

cksaturn@cksaturn.cz

❆ Využijte slevy 8 % na vybrané zájezdy CK SATURN. Po předložení tohoto
kuponu Vám poskytneme slevu 8 % na pobytové, poznávací
a cykloturistické zájezdy, které jsou vlastním produktem CK SATURN
z katalogu Léto 2014.

❆ Sleva platí po předložení tohoto kuponu do 10. 1. 2014.

❆ Od 2. 1. 2014 nově na adrese: ulice Karla IV. 416/14
(v kanceláři Informačního centra Bavorský les – Šumava).

www.cksaturn.cz

Výherci soutěže ILK (poukázky na laserovou depilaci):
Marie Kotoučková | Daniela Škopková | Eva Žáková

Výherci soutěže Beneﬁční přehlídky (vstupenky na přehlídku)
Andrea Kadlecová | Lucie Vostracká | Milena Nýdlová | Tereza Svačilová
Marie Mrkáčková | Jana Brandejská

Správné řešení křížovky z čísla 11/2013: ...Institut lékařské kosmetiky Laser centrum Jih.

