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N e d á v n o
jsme si připo-
mněli jednade-
vadesát roků od
vzniku první Če-
skoslovenské
republiky. Sou-
časně plných
20 let nás dělí
od zhroucení ko-
munistického
režimu v Evro-
pě. Jistě ne náhodou byly první
měsíce a léta po listopadu 1989 plné
euforie podobné nadšení, jež se
stalo průvodcem generace našich
pra- a praprarodičů v roce 1918.
Kromě veskrze pozitivního počáteč-
ního očekávání vidím však mezi
prvními dvěma desetiletími první
republiky a současnými dvěma de-
setiletími svobody i jednu nebezpeč-
nou paralelu. 

Politické pletichaření v kombi-
naci s ekonomickou recesí ve tři-
cátých letech 20. století vedlo ve
svém důsledku k nástupu evrop-
ských „vlád pevné ruky“, politicky
nesených extremistickými nacistic-
kými a fašistickými hnutími a stra-
nami. To nakonec přineslo i faktický
zánik masarykovské republiky, svě-
tovou válku a na dlouhých 50 let
i absenci plnohodnotné demokracie
v Československu.

Česká republika není dvacet let
po listopadu 1989 ohrožována zvněj-
šku. I dnes však přeje politikaření
a ekonomická recese pozvolnému
nárůstu populismu a extremismu
a nebezpečné ztrátě zájmu a důvěry
veřejnosti v politiku. Ta je vzhledem
k silné personifikaci s politický-
mi elitami vnímána jako čistě úče-
lová, nepřesahující často horizont
jednoho dne či, v lepším případě,
hranice jednoho volebního období.
Několika slovy řečeno – české poli-
tice chybí vize. 

Avšak právě vize, dlouhodobá
perspektiva a důvěra jsou základ-
ními a nezbytnými předpoklady pro
vytváření trvalých hodnot. Masaryk
položil v ne právě nejpřátelštějším
vnějším prostředí základy novodobé
české státnosti, k níž se nehlásíme
z pouhé nostalgie. Byl to politický
projekt, který nevznikl pouze pro
aktuální chvíli a pro realizaci
krátkodobých zájmů politických elit. 

Až si budeme připomínat dvacáté
výročí pádu komunismu, mějme
životní důležitost vizí na paměti. Lze
je naplňovat stejně dnes jako před
jednadevadesáti lety. Jenom je po-
třeba je mít.      

Juraj Thoma, primátor

�  20. výročí Sametové revoluce

�  Rekonstrukce letní plovárny

�  Vyznamenaní občané města

�  Kulturní léto bylo úspěšné

Nebezpečná
paralela

MĚSTO SE DOHODLO S HERNAMI 
Všech 108 heren a 22 restaurací,

které jsou ve městě vybaveny celkem
650 výherními hracími přístroji, bude od
1. prosince fungovat podle nových pod-
mínek. Cílem je omezit rizika, jež se k to-
muto druhu podnikání váží – především
kriminalitu a gamblerství. Podmínky shr-
nuje dohoda, již primátor Juraj Thoma
uzavřel 16. října se zástupci provozova-
telů výherních hracích přístrojů.

„Hledali jsme kompromis, který bude
přijatelný pro obě strany a nebude zna-
menat zbytečné spory, které by město mo-
hlo spíše prohrát, neboť současná legisla-
tiva nedává obcím příliš možností, jak ha-
zard regulovat. Dohoda znamená, že měs-
to do konce roku připraví vyhlášku, jež sta-
noví místa, na nichž lze provozovat vý-
herní hrací přístroje, přičemž seznam bu-
de zahrnovat všechny stávající provozov-
ny. Vyhláškou se tak zachová status quo,
kdy nebudou žádné další herny ve městě
vznikat, ale ani se nebudou proti vůli pro-
vozovatelů rušit. A stávající herny upraví
svůj provoz podle požadavků města,“ shr-
nul primátor Thoma podstatu dohody.

Provozovatelé na oplátku odstraní
všechny vnější reklamy, především blika-
jící neony a tabule s výší aktuálního jack-
potu a nabídky s alkoholem k hraní zdar-
ma. V restauracích bude pak prostor s auto-
maty oddělen od zbytku provozovny. Dále
do heren nebudou mít přístup osoby mlad-
ší 18 let, po půlnoci budou dveře do heren
zamčené a vstup bude možný jen na za-
zvonění, přičemž každá provozovna se na-

Primátor Juraj Thoma ocenil zasloužilé osobnosti města. U příležitosti 91. výročí
vzniku samostatného československého státu udělil na slavnostním ceremoniálu
26. října v KC Bazilika pěti lidem medaili Za zásluhy. Na snímku ji předává paní
Louise Hermanové. Seznam všech pěti oceněných naleznete na str. 3. Vyznamenání
primátor uděluje od loňského roku – tehdy čtyři lidé obdrželi medaili Za statečnost
a čtyři Za zásluhy.  Foto Petr Zikmund

víc vybaví kamerami. Kromě rizika vzni-
ku gamblerství je totiž s provozem heren
často spojena i kriminalita. Například vět-
šina loupeží na území města se odehraje
právě v hernách nebo jejich okolí.

Provozovatelé tuto dohodu vítají. „Vá-
žíme si přístupu Českých Budějovic, pro-
tože město dokázalo jasně definovat pro-
blémy, které vidí – ne každé město to do-
káže. Tyto problémy jsme schopni vyře-
šit pokud o nich víme, i když to pro nás
znamená investice,“ uvedl Zdeněk Barták,
předseda Unie asociací provozovatelů
zábavního průmyslu. Upozornil, že po-
ptávka po hazardu ve společnosti existuje
a je lépe ji uspokojovat legálně v jasně
daných mantinelech, než hazard vytlačit
do ilegality bez jakékoliv kontroly. „Z to-
hoto důvodu je dohoda s městem strašně
cenná. Máme výsledky z jiných měst, kde
taková pravidla fungují,“ dodal Barták. 

Primátor doplnil, že pokud by se
město s hernami rozhodlo bojovat, pro-
hrávající by pravděpodobně byli na obou
stranách. Výherní hrací přístroje lze totiž
nahradit videoterminály, jejichž umístění
nemůže město ovlivnit (v současnosti je
v Budějovicích požádáno o výměnu 380
přístrojů za videoterminály). Pokud by
město na provozovatele tlačilo příliš, mo-
hlo by se stát, že videoterminály nahradí
všechny výherní hrací přístroje a město
ztratí nad hazardem kontrolu úplně. 

Navíc i příjem, který z výherních
hracích přístrojů činil za letošní rok
k 30. září 26,8 milionu korun. Z video-

terminálů nemá město nic, všechny po-
platky jdou státu. „Finanční stránka věci
je ale až ta poslední, která nás při hledání
řešení zajímala, důležité pro nás je
především omezit kriminalitu a chorobné
hráčství,“ upozornil primátor. 

Současná legislativa dává obcím v ob-

lasti hazardu, kde nesou hlavní negativní
dopady, příliš malé pravomoci. „Svaz
měst a obcí se dlouhodobě snaží, aby
obce měly hlavní slovo při povolování
hazardu. Zatím boj prohrávají, ale tato
situace je podle mne dlouhodobě neu-
držitelná,“ podotkl primátor.

O chodníky se letos 
postará město

Zimní údržbu a čištění městských
chodníků v nadcházející zimě zajistí
město. Učiní tak na základě letos schvá-
lené novely zákona o pozemních komu-
nikacích, která přenesla zodpovědnost
za stav chodníků a případné úrazy způ-
sobené jejich stavem na jejich vlastníky.
Dosud tuto odpovědnost nesli majitelé
nemovitostí, k nimž chodníky přiléhaly. 

„Podle plánu údržby byly chodníky
rozděleny do tří pásem podle důležitosti
a pořadí, v němž budou uklizeny. První
v pořadí musejí být uklizeny do čtyř
hodin – jedná se o hlavní páteřní chod-
níky s velkým pohybem lidí, dále auto-
busové zastávky a chodníky kolem so-
ciálních a zdravotních zařízení. Druhé
v pořadí jsou chodníky navazující na
předchozí, které mají být uklizeny do
26 hodin, a třetí v pořadí jsou ostatní
méně důležité chodníky. Ty budou
uklizeny do 48 hodin,“ přiblížil plán
údržby primátor Juraj Thoma. 

Úklid městských chodníků provede
podle smlouvy společnost .A.S.A. a její
subdodavatelé. Uklízet se bude pouze
mezi 6. a 22. hodinou. Kde to prostor do-
volí, bude chodníky čistit technika, ji-
nak se budou uklízet ručně.

Jak primátor zdůraznil, Budějovice
se  rozhodly nevyvléci ze zodpovědnosti
umisťováním značek, že se chodníky
v zimě neudržují a zvýšením pojištění
proti případným škodám, jako to učinila
některá jiná města. Byť to bude zna-
menat, že letos musí město uklízet cel-
kem 298 km chodníků místo loňských
33 km. To nejenže představuje zátěž
pro městský rozpočet, ale také skuteč-
nost, že není logisticky a technicky
možné uklidit všechny chodníky najed-
nou, hned jak sníh napadne, ale po-
stupně ve stanovených termínech uve-
dených výše. 

„Věřím, že se najde mnoho obyvatel,
kteří si chodník u svého domu uklidí
sami podle svých potřeb a ze své dobré
vůle. Vyzývat ale k tomu po vzoru ji-
ných měst nebudu, zákon nám dává jas-
nou povinnost a my se jím budeme ří-
dit,“ dodal primátor.

Povinnost uklízet chodníky platí pro
všechny vlastníky, ale ne všechny chod-
níky v Českých Budějovicích patří měs-
tu. Další vlastníci, převážně soukromé
právnické osoby (např. obchodní domy),
zajistí údržbu svých chodníků vlast-
ními silami.

Palackého náměstí
v rekonstrukci

Do dubna příštího roku potrvá
kompletní obnova a oživení Palackého
náměstí, na niž město získalo dotaci
z Regionálního operačního programu
Jihozápad ve výši sedm milionů korun. 

„Revitalizace náměstí bude zahr-
novat jak výsadbu zeleně, tak doplnění
cestní sítě, včetně laviček a odpadko-
vých košů. V prostoru za kostelem
zůstane volná travnatá plocha, jež ne-
chá vyniknout samotné budově Hu-
sova sboru církve československé hu-
sitské. V severní části parku vznikne
keřová clona, která oddělí provoz v Pe-
kárenské ulici od klidové zóny parku
a zároveň jednoduchým tvarem doplní
rozvolněné výsadby stromů,“ popsal
náměstek primátora František Jelen.

CO SE SLAVIÍ?
Rada města letos rozhodla o zrušení akciové společnosti Městské kulturní

domy, jejímž je město stoprocentním vlastníkem. V současnosti společnost spravu-
je již pouze DK Slavie a Dům umění na náměstí, KD Vltava je dlouhodobě pronajat
soukromému provozovateli. Pořadatelská činnost MKD po zrušení firmy přejde na
odbor kultury magistrátu města, obě budovy pak zpět přímo do majetku města.
Dům umění a KD Vltava město pravděpodobně prodá, nicméně o osudu DK Slavie
není ještě rozhodnuto. Zajímá nás proto Váš názor. Co by podle Vás město mělo
s DK Slavie udělat?  

11..  MMáá  mměěssttoo  SSllaavviiii  pprrooddaatt??
22..  PPookkuudd  ssii  mmyyssllííttee,,  žžee  nniikkoollii,,  jjaakkéémmuu  úúččeelluu  bbyy  tteeddyy  SSllaavviiee  ppooddllee  VVááss  mměěllaa  

sslloouužžiitt??  JJaakkéé  bbyy  mměělloo  bbýýtt  jjeejjíí  vvyyuužžiittíí??  JJaakkéé  zzaajjíímmaavvéé  aakkttiivviittyy  bbyy  jjii  mměěllyy  oožžiivviitt??

Zapojte se do diskuse o budoucnosti DK Slavie a pošlete do 3300..  lliissttooppaadduu  odpo-
vědi a Vaše případné návrhy na tyto otázky buď na e-mail bosakm@c-budejovice.cz
nebo poštou na adresu Michal Bosák, tajemník primátora, Statutární město České
Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice.

Zastupitelé na svém zasedání 15. říj-
na rozhodli, že i letos bude možné o ad-
ventu bruslit na náměstí. Město to bude
stát 1,2 milionu korun, dále na provoz
kluziště přispěje stejně jako v minulých
letech společnost ČEZ, a to částkou 1,5
milionu korun.

„Náměstí díky kluzišti žije, občané
nejsou někde za hradbami v obchodních
domech,“ poznamenal náměstek primá-
tora František Jelen. O účelnosti kluziště
v době finanční krize se strhla půlho-
dinová diskuse, ale nakonec zastupitelé
24 hlasy ze 40 přítomných příspěvek na
kluziště schválili. Bruslit se bude opět po

příletu anděla na náměstí, který se koná
v sobotu 5. prosince od 17.45 hodin.

Samotný advent však bude zahájen už
o týden dříve, v sobotu 28. listopadu, kdy
primátor Juraj Thoma rozsvítí vánoční
strom na náměstí. Celý program, v jehož
rámci vystoupí dětský pěvecký sbor Car-
mina, začíná v 16.30 hodin. V úterý
1. prosince také městem projde zvonkový
průvod (sraz účastníků v 15.30 na Pia-
ristickém náměstí) a od 17. hodin budou na
náměstí Přemysla Otakara II. znít Vrán-
kovy koledy. 

Podrobnější kulturní program adventu
přineseme v příštím čísle.

Advent a kluziště na náměstí

Soběstačné bude
letiště v roce 2015

společnost Jihočeské letiště České Bu-
dějovice. 

Hlavní klientelu letiště – zhruba 180
tisíc pasažérů – budou podle studie tvořit
zahraniční turisté a manažeři, navštěvu-
jící pracovně zdejší pobočky zahranič-
ních firem. Ti dosud musejí létat do Prahy
a na jih Čech se přesunovat auty či auto-
busy. Zbylých 120 tisíc cestujících bude
z regionu. Z průzkumů jasně vyplývá, že
za nejobtížnější část své dovolené pova-
žuje většina Jihočechů cestu na Ruzyni
kvůli odletu do zahraničí. 

V příštím roce může Letiště České
Budějovice získat dosud největší finanč-
ní injekci z evropských fondů ve výši
zhruba 500 milionů korun, která umožní
vybudovat terminál a další zázemí. Pro-
voz mezinárodního veřejného letiště by tak
měl být zahájen v polovině roku 2012.

Marketingová studie společnosti De-
loitte předpokládá, že v roce 2015 by le-
tiště mohlo odbavit až 300 tisíc cestu-
jících ročně. V tomto roce by také mělo
přestat být závislé na dotacích od kraje
a Českých Budějovic, které napůl vlastní
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Město a voda

Jak se život v létě potkával s cestami řek  
V přímém přenosu jsme v uply-

nulých měsících mohli sledovat, jak se
mění tvář Vltavy. Doslova dramatickým
divadelním představením lze nazvat pro-
měny řeky, směřující k otevření vltavské
vodní cesty, které se odehrává v Čes-
kých Budějovicích a okolí. Protipovodňová
opatření, prováděná v centru města před
zraky občanů, dokonce úspěšně prošla
zatěžkávací zkouškou červnové velké vo-
dy, třebaže ta nutné práce v zájmu ochra-
ny města i před zákeřnější povodní po-
někud zpomalila. Kulisa ale zůstala stej-
ná, herci v podobě těžké techniky rovněž
titíž, jen obsah hry postupně doznal
změn. Přímo pod Jiráskovým jezem se
bagry zakously do dna řeky, aby vydoby-
ly dostatečně hluboké obratiště pro vý-
letní lodě, kousek dál po proudu zas po-
čaly vršit přímo v říčním korytu pás ze-
miny, který bude základem kotviště lodí
u Lannovy loděnice. V dalším dějství tak
můžeme sledovat práce na projektu splav-

nění Vltavy, jehož investorem je Ředi-
telství vodních cest ČR, které hodlá ob-
novit průběžnou plavbu výletních lodí
nejdříve z Českých Budějovic do Hlubo-
ké nad Vltavou a výhledově až do Prahy.

Zatímco vltavské břehy okusily ná-
por těžké techniky, řeka Malše si užíva-
la léta s klidným nadhledem šarmantní
dámy. Mohla nechat své obdivovatele,
aby se kochali odrazem kláštera ve vodní
hladině, rybářům poskytla jejich tiché
radosti, milencům nabídla přívětivé mís-
to, kde v létě zchladit hlavu a ochutnat
romantiku intimity. Díky aktivitám od-
boru kultury českobudějovického magi-
strátu bylo ovšem léto na Malši také ži-
vé a poutavé. Už tradiční, takřka erbov-
ní akcí, která láká k Sokolskému ostro-
vu nedaleko soutoku Vltavy s Malší
k podvečernímu zážitku, jsou Múzy na
vodě. I letošní už jubilejní 5. ročník to-
hoto vícežánrového hudebního festivalu
nabídl na přelomu června a července

neopakovatelné zážitky z koncertu váž-
né hudby, baletního představení či mu-
zikálového vystoupení, odehrávajících se
přímo na říčních pontonech. 

Závěr léta na Slepém rameni Malše
rozhodně nebývá smutným loučením se
slunečnými dny. Posedmé se tu i ten-
tokrát na počátku září utkaly týmy nad-
šenců, hecířů a recesistů ve vodních klá-
ních, příznačně nazvaných Vodní hry. Ti,
kdož sledovali vodní hrátky ze sucha na
břehu, se mohli nejen obdivovat spor-
tovním výkonům jejich aktérů, ale také
si vychutnat kulturní program, pobavit
se a hlavně nasát tu nakažlivě přívětivou
atmosféru, kterou nabízí hladina řeky,
odrážející pulsující život kolem ní.

Práce na splavnění Vltavy pokračují
a odbor kultury českobudějovického ma-
gistrátu se už teď chystá na to, abychom
si mohli i příští léto naplno uvědomit, jak
nakažlivý genius loci mají místa, kde se
životy lidí potkávají s cestami řek.

Letní plovárna 
projde obnovou

Nám. Př. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice

nesou známky napadení korozí a čer-
padla zastaralého typu mají velkou ener-
getickou náročnost,“ vyjmenoval zásadní
nedostatky investiční náměstek primá-
tora František Jelen.

Rekonstrukce tak bude znamenat
kompletní obnovu velkého a dětského ba-
zénu, umístění několika vodních atrakcí,
kompletní dodávku nové technologie
úpravny vody včetně všech potrubních
rozvodů a demolici stávajícího podzemní-
ho kolektoru. Současné stavební úpravy
navazují na vybudování nové budovy se
sociálním zázemím v roce 2006.

Město také stále počítá i se vznikem
akvaparku, který by nabídku letního
koupání doplnil. „Zatím se však nenašel
žádný vážný zájemce, který by chtěl in-
vestovat do výstavby a provozu nové
plovárny. Máme několik nabídek, že in-
vestor plovárnu postaví, ale provozovat ji
nechce, protože je to velmi nákladné,“
uvedl primátor Juraj Thoma. 

Do začátku příští sezony bude hotová
rekonstrukce bazénů a technických za-
řízení letní plovárny na Sokolském os-
trově, kterou město zahájilo v září. Celko-
vé náklady vyjdou na 65 milionů korun,
přičemž investice je součástí Tématic-
kého Integrovaného plánu rozvoje města,
který počítá s dotací 57 milionů korun na
tuto akci.

„Každoročně před zahájením pro-
vozu musíme financovat nezbytné opra-
vy poškozených míst, kterých je stále
více. Při poslední větší opravě bazénu
v roce 1998 byla sice provedena nová
izolace a položeny nové obklady, ale
stavebně ani technologicky neodpoví-
dá současný stav letní plovárny poža-
davkům platné vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 135/2004, kterou se
stanoví hygienické požadavky na kou-
paliště. Jsou tam předimenzovaná zko-
rodovaná ocelová potrubí, rozvody ve dně
bazénu netěsní, obrovské ocelové filtry

Vodní hry na Slepém rameni Malše 5. září. 

V listopadu si připomínáme 20. vý-
ročí tzv. Sametové revoluce, pádu komu-
nistické diktatury. Jak revoluční dny pro-
bíhaly v Českých Budějovicích?

Impulsem k masovému vystoupení
veřejnosti proti komunistickému režimu
byl násilně rozehnaný pochod studentů
v pátek 17. listopadu na Národní třídě
v Praze. Zprávy z hlavního města však
do regionů i Českých Budějovic prosako-
valy jen pomalu, dosud nesvobodná mé-
dia mlčela nebo informovala zkresleně.
Zprávy se proto šířily mezi lidmi osobně
nebo po telefonu. 

Už v neděli večer se však v budově
Malého divadla konalo setkání budějo-
vických divadelníků, kteří se rozhodli
připojit k protestu pražských kolegů. „Já
jsem pak volal do Prahy, kde byl v Di-
vadle Na Zábradlí hlavní stávkový výbor
všech divadel, abychom dostali nějaké
oficiální prohlášení. To mi do telefonu
nadiktovala jedna ze stávkujících,“ vzpo-
míná na tehdejší události Jiří Šesták,
současný ředitel Jihočeského divadla.
V pondělí začali stávkovat i studenti, teh-

dy ještě pouze pedagogické a zeměděl-
ské fakulty, večer se v Malém divadle
ustavilo Občanské fórum. 

Hned se také začala pořádat protestní
shromáždění na tehdejším Žižkově ná-
městí (dnes Přemysla Otakara II.). Zpo-
čátku neinformovaní lidé vůbec nevě-
děli, co se děje a odezva byla vlažná.
„V těch prvních dnech všechno probíha-
lo tak nějak divně. Hned v pondělí, kdy
jsme jako divadlo vstoupili do stávky,
jsme šli manifestovat na náměstí, kde
stálo asi padesát studentů s amplionem.
To bylo všechno, ostatní lidé zabíhali do
obchodů, spousta vysokoškoláků zůstala
doma a nechtěla s tím vším mít nic spo-
lečného,“ vzpomíná Šesták. 

V pondělí 20. listopadu večer se v Ma-
lém divadle ustavilo Občanské fórum.
Jeho aktivisté, studenti i divadelníci šířili
informace mezi lidmi a protikomunistic-
ké hnutí sílilo. Na demonstraci svolané
Občanským fórem na středu 22. listopa-
du se sešlo již zhruba pět tisíc lidí a kaž-
dým dnem opakovaná shromáždění sílila
a sílila. 

V pondělí 27. listopadu (viz fotografie),
kdy se konala generální stávka, se na ná-
městí shromáždilo 50 000 lidí. „Tenkrát
mi došlo, že tohle už se nedá zastavit, že
nejsme na prahu svobody, ale už za tím
prahem“ popisuje své tehdejší pocity
Martin Ehrlich, jeden z členů student-
ského stávkového výboru.

Občanské fórum vstoupilo do jednání
s komunistickým vedením města a do-
hodlo se s ním na doplnění správních
orgánů zástupci demokratických inicia-
tiv. Novým předsedou tehdy ještě měst-
ského národního výboru se stal RNDr.
Mojmír Prokop. Cestu ke svobodě defini-
tivně pak uzavřely a potvrdily první svo-
bodné volby. 

Parlamentní se konaly v červnu
1990, komunální v listopadu 1990. V Čes-
kých Budějovicích v nich zvítězilo Ob-
čanské fórum s 26,5 % hlasů, následová-
no komunisty se 17,9 %, Českosloven-
skou stranou lidovou s 12 % hlasů a dal-
šími menšími stranami. Prvním primáto-
rem města vzešlým z voleb se stal Ing.
Jaromír Talíř z lidové strany.

20 LET SVOBODY 

Oslavy výročí Sametové revoluce
Významné výročí Sametové revoluce si žádá patřičné oslavy. Události tehdejších dnů připomenou ddvvěě vvýýssttaavvyy; v Radniční

výstavní síni (17. 11. až 11. 12.) a v Galerii Nahoře (10. 11. až 6. 12.). Obě výstavy s názvem První rok svobody 1989–1990 před-
staví nejlepší fotografie jihočeských fotografů, kteří dokumentovali všechny významné události těchto přelomových let. Foto-
snímky jsou doplněny dobovými letáky, plakáty, novinami Občanského fóra a dalšími materiály. Výstava v Radniční výstavní síni
mapuje události prvního roku svobody v Českých Budějovicích. Galerie Nahoře představí celkový pohled na dění tehdejší doby
jak v jižních Čechách, tak v Praze.

V podvečer státního svátku 1177..  lliissttooppaadduu se bude na náměstí od 17 hodin konat hhuuddeebbnníí  kkoonncceerrtt  převážně studentských kapel
spojená s módní retro show, která připomene módu od 60. do 90. let. V 18 hodin se z podnětu města v Malém divadle koná
neformální sseettkkáánníí  aakkttiivviissttůů z listopadu 1989.

O den později, 1188..  lliissttooppaadduu, pořádá zastoupení Evropské komise v České republice na náměstí Přemysla Otakara II. od 10
do 18 hodin aakkccii  ss  nnáázzvveemm  PPáádd  žžeelleezznnéé  ooppoonnyy, v rámci níž bude připraven bohatý kulturní program, dále výstava historických
fotografií z doby revoluce a besedy s žáky druhého stupně základních škol. Od 19 hodin se v Budvar  aréně koná mmuullttiimmeeddiiáállnníí
llaasseerroovváá  sshhooww s názvem „Revoluce“, kterou připravil Jihočeský kraj. Na show vystoupí zpěváci Petr Muk a Petr Kolář a hudebník
Michal Pavlíček se světoznámou DJ Lucca. Na všechny výstavy i koncerty je vstup zdarma.

Na opravy památek
šlo už 60 milionů

Zastupitelé na svém zasedání 15.
října schválili navýšení dotace od mi-
nisterstva kultury na Program regene-
race městské památkové rezervace pro
letošní rok a zároveň schválili ak-
tualizaci programu na příští rok.

Letošní příspěvek ministerstva kul-
tury do programu činí 870 tisíc, město
přidalo dalších 3,066 milionu korun.
Letos se s pomocí dotací opravují tři pa-
mátky – dva soukromé domy a poté
s touto finanční podporou pokračuje
dlouhodobá a nákladná obnova křížové
chodby v dominikánském klášteře na
Piaristickém náměstí. Kromě dotace
však město získalo od ministerstva dal-
ších 100 tisíc jako odměnu za nejlepší
přípravu programu v roce 2008 v rám-
ci kraje. I tyto peníze zastupitelé za-
řadili do obnovy památek, konkrétně na
opravu domu na náměstí, který je ve
vlastnictví města. 

Požadavky na opravy památek
zjišťuje každoročně pomocí dotazníku

mezi majiteli příslušných objektů odbor
památkové péče magistrátu města.
Podle aktualizace programu, již zastu-
pitelé schválili, jsou finanční požadavky
na příští rok následující: celkový objem
nákladů na akce na rok 2010 za město
činí 8,7 milionu, požadavek státní fi-
nanční podpory činí 5,2 milionu. Ko-
nečný objem financí však bude odvislý
podle ministerstvem přidělené dotace.

„Od roku 1995 bylo do Programu
regenerace městské památkové rezer-
vace zařazeno 20 budov v majetku ob-
ce, 46 objektů ve vlastnictví církve a 74
objektů ve vlastnictví jiných právnic-
kých a fyzických osob. Příspěvek státu
činil celkem 34,6 milionu korun, město
přispělo 25,3 milionu korun,“ uvedl sta-
tistiku náměstek primátora přes oblast
financí Rudolf Vodička. Z programu se
opravily památky, jako je například Vel-
ká solnice, Samsonova kašna, historic-
ká radnice, dominikánský klášter a řa-
da měšťanských domů v centru města.

FFoottoo  BBoohhuussllaavvaa  MMaařřííkkoovváá

Zateplení ZŠ Bezdrevská
V září skončilo zateplování ZŠ a ZUŠ

Bezdrevská na sídlišti Vltava. Stavební
úpravy školních pavilonů stály 10 mili-
onů korun, z nichž 7 milionů pokryla do-
tace, již se městu podařilo získat z Ope-
račního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce spočívala v zateplení
všech pěti pavilonů, izolací střech, vý-
měně oken a vchodových dveří. Obvodo-
vé zdi hlavního vstupu, jídelny, spojovací
chodby a tělocvičen získaly spolu se za-
teplovacím systémem i novou fasádu
v příjemných barevných tónech. Většina
prací byla provedena před začátkem
školního roku, aby byla škola připravená

pro žáky. 
Oproti původnímu plánu stavební

firma položila i novou parketovou podla-
hu ve dvou tělocvičnách. K poškození
původní podlahy v tělocvičnách došlo bě-
hem opravy střechy při přívalovém dešti
a silném větru. Odstranění této škody
hradila firma ze svého pojištění.

Do budoucna ještě vedení školy plánu-
je využít výhodné polohy střech k umís-
tění fotovoltaických článků. 

Město je v získávání dotací z Operační-
ho programu Životní prostředí úspěšné,
s jejich pomocí se zateplí také další školy,
např. ZŠ Kubatova a Grünwaldova.



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: Od kterého roku se na koněspřežce provozovala osobní doprava, která měla
osobní pokladnu v domě U černé růže?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické zkratky, aneb Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tune-
lů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku ze srpnového vydání je:
Rybářská brána, která přiléhala ke Staré rychtě, byla zbořena v r. 1872.
Výhercem je: Ant. Dvořáček, Družstevní 13, Suché Vrbné, 370 06 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 18. dne následujícího měsíce na adresu: Magistrát města České Budějovice, nám. P. Otakara II. č. 1, 2.
nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

U l i c e m i  m ě s t aU l i c e m i  m ě s t a

info Nám. Př. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice

PPIIAARRIISSTTIICCKKÁÁ
Piaristická ulice vede ze severozá-

padního rohu náměstí směrem na zá-
pad a končí kolmo na České ulici. Pro
lokátora města Hýře nemohl být pro-
blém vést ulici až k vodě jako Biskup-
skou, Kanovnickou apod., ale na jaře
roku 1265 předal pozemek, na kterém
byl potom postaven areál kláštera, řá-
du žebravých mnichů a tím byla od
západu omezena délka Piaristické uli-
ce. Léta se ulice nazývala jednoduše
Ke klášteru, Klášterní nebo U kláštera.
Teprve na konci 18. století, kdy klášter
získal řád piaristů, ustálilo se pro ulici
jméno Piaristická. Oficiálně byl tento

název stanoven radou města v roce
1875. Výjimečně se v letech 1538
a 1598 vyskytl pro ulici název Zámeč-
nická, jak uvádí v „Uličníku“ města
Daniel Kovář. Název souvisel s tím, že
v ulici v té době provozovalo své ře-
meslo několik zámečníků. 

Na rohu náměstí stojí Mallnerův
dům, který má v Piaristické ulici číslo
1, ale čelo s podloubím ve slohu krá-
lovské gotiky do náměstí. V Piaristic-
ké si po roce 1990 zařídil galerii
„U Rudolfa“ Rudolf Hrušínský ml. Ga-
lerii vedl David Hrušínský, vnuk Ru-
dolfa Hrušínského st. do roku 2001.
Potom galerie zanikla, protože si na se-
be nevydělala. Zajímavé je, že v Táboře
a v Plané n. Luž. si na sebe vydělala.

Druhý dům na jižní straně ulice,

zasahující do České, je dům U černé
růže. Bývala zde pokladna „koňky“ a do
začátku 18. století pivovar, sladovna
a šenkovní místnost. Ještě v roce 1950
to byla kavárna a restaurace Slávia
Antonína Bradáčka. V přední části pro-
sperovala cukrárna Karla Němce, ma-
jitelem byl Hynek Děd. Cukrárna a sou-
časně pekařství zde zůstaly i za socia-
lismu s názvem U kláštera. Průčelí se
osadilo poutavými reklamami: „ČER-
STVĚ NAPEČENO“, „NAPEKLI JSME
PRO VÁS“, „OCHUTNEJTE, POCHUT-
NÁTE SI“, „OZDOBA KAŽDÉHO SVÁT-
KU DORT“ a na skle byly detailně vy-

vedeny cukrářské výrobky. V rohové
části domu sídlilo ředitelství n. p. KN-
IHA, oblastní závod. Během času byly
zbytečně odstraněny tradiční budějo-
vické portály, ale černé růže ve štuku
se zachovaly. Opravy také ustál arkýř. 

V ulici se před 1. světovou válkou
konaly houbové trhy. Jihočeské listy
doporučovaly v roce 1902 přeložit tr-
hy na houby ke kostelu do Kanov-
nické, ve směru k německé škole, nebo
na Lobkovické náměstí, „protože Pia-
ristická ulice je úzká a frekventovaná
a stává se, že když dva vozy proti sobě
jedou, obecenstvo, kterého je zde za
ranních hodin velmi mnoho, nemá se
ani kam uhnouti a nemůže pak ani za
účelem nakoupení hub si trh projíti.“
Po válce se prodávaly houby již na Pia-

ristickém náměstí. Krátce za socialis-
mu u slepého ramene Malše. 

Na severní straně ulice stojí vysoký
dům s vyobrazením jelena. Jelínek
byl při jedné restauraci špatně prove-
den, takže se diskutovalo, je-li to vů-
bec jelen. Na začátku 20. století to byl
spíše kamzík. Svědčí o tom obchod
vínem a lahůdkami „U kamzíka“ Fe-
lixe Ehrenhöfera. Obchod nabízel vý-
čep pravých rakouských, uherských
a dalmatských vín, jakož i pravých im-
portovaných španělských a řeckých vín,
jako malaga, madeira, sherry, portská
atd. Dále doporučoval svým vele-

ctěným p. p. zákazníkům pravou praž-
skou šunku, nejjemnější nářez, pravé
veronské a uherské salámy a pravé
francouzské šampaňské.

V Mallnerově domě sídlilo za so-
cialismu množství institucí. Obecně
znám byl VLK (Výbor lidové kontroly).
Dalšími byly Inspektorát ochrany
ovzduší, Okresní správa sboru požární
ochrany, Inspekce požární ochrany,
ONV – odbor dopravy, Jihočeské cihel-
ny – finanční oddělení, Krajský a okres-
ní výbor Českého svazu včelařů. Po ro-
ce 1950 zmizela firma Skála a syn,
dříve Skála a Tondl, módní novinky,
květiny a kytice. Také zanikla zubní
ordinace MUDr. Švandy, který podle
pamětníků výborně, dle některých po-
stižených rád, trhal zuby.

Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.

Vyznamenaní Za zásluhy
LLoouuiissee  HHeerrmmaannoovváá (*8. května 1916) 
zzaa  zzáásslluuhhyy  oo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee
Paní Louise Hermanová patří mezi bývalé vězenkyně kon-

centračních táborů Terezín, Osvětim a Bergen-Belsen, kam ji
spolu s dalšími deportovali nacisté. Přežila 400 kilometrů
dlouhý pochod smrti, vedoucí z Christianstadtu do Flossen-
bürgu. Během druhé světové války přišla o všechny příbuzné.

Tuto svou tragickou zkušenost se dlouhodobě snaží pře-
dávat současným generacím, především mládeži, a to jak
v České republice, tak v Německu.

Je činná ve sdružení Terezínská iniciativa, které dbá o to,
aby byla důstojným způsobem uchována památka těch, kteří
nacistické konečné řešení židovské otázky nepřežili.

Paní Louise Hermanová se letos v květnu dožila 93 let.

AAnnttoonníínn  KKaazziill  (*6. prosince 1942)
zzaa  zzáásslluuhhyy  oo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  vv  oobbllaassttii  kkuullttuurryy
Pan Antonín Kazil patří mezi výrazné představitele kul-

turního života v Jihočeském kraji. 
V roce 1990 připravil slavnostní koncert k odhalení

busty světoznámé pěvkyně Emy Destinnové a uvedl tak
v život tradici hudebního festivalu, která v letošním roce
vyvrcholila již 20. ročníkem Hudebních slavností Emy
Destinnové. 

Zásluhou Antonína Kazila a díky jeho nasazení získal
festival během dvaceti let značné renomé a po právu náleží
do kategorie nejrespektovanějších festivalových projektů
v České republice. 

JJoosseeff  NNěěmmeecc (*25. září 1933)
zzaa  zzáásslluuhhyy  oo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  vv  oobbllaassttii  ssppoorrttuu
Pan Josef Němec patří k legendám českobudějovického

sportu. 
Během své více než dvacetileté kariéry odboxoval 702

zápasy, z toho 656x vyšel z ringu vítězně. 
Je jedenáctinásobným mistrem Československa, zúčastnil

se olympijských her v Melbourne, Římě a Tokiu, přičemž
z olympiády v Římě si v roce 1960 přivezl bronzovou medaili. 

Bojoval také na mistrovství Evropy v Praze, Luzernu,
Bělehradu a Moskvě, odkud se v roce 1963 po památném
finále s hlavním favoritem turnaje, domácím Andrejem Ab-
ramovem, vrátil se zlatou medailí a titulem boxerského
mistra Evropy v těžké váze.

Josef Němec stále aktivně působí v českobudějovickém boxerském dění, je čestným
prezidentem extraligového týmu BUDWEISER SAMSON BOXING CLUB a ve svém
oddílu Box club Táty Němce dodnes trénuje mladé borce.

ddoocc..  RRoobbeerrtt  SSaakk (*19. ledna 1933)
zzaa  zzáásslluuhhyy  oo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  vv  oobbllaassttii  vvěěddyy  aa  šškkoollssttvvíí
Docent Robert Sak náleží k výrazným osobnostem

vědeckého a kulturního života našeho města. 
Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Kar-

lovy v Praze, od roku 1956 žije v Českých Budějovicích, kde
byl nejprve redaktorem, posléze šéfredaktorem nakladatel-
ství Růže, které se především jeho zásluhou přeměnilo
v podnik významně ovlivňující kulturní ovzduší šedesátých let. 

Možnost publikování Robertu Sakovi přerušila normali-
zace, která pro něj po dvacet let znamenala vyhnanství
v tovární hale slévárny Škoda. 

Od roku 1990 působí docent Sak na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích. Je autorem celé řady vědeckých prací, mimo jiné monografií o
Františku Ladislavu Riegrovi, Bedřichu Fučíkovi a Josefu Jungmannovi či knihy o
československých legionářích v Rusku s názvem Anabáze.

Kulturní léto
navštívilo

400 tisíc lidí
Odhadem 400 tisíc návštěvníků na-

vštívilo všechny kulturní akce, které se
ve městě konaly pod hlavičkou festivalu
Léto České Budějovice 2009, který skon-
čil 30. září. Jeho součástí bylo 40 divadel-
ních představení, 85 výstav a 8 hudeb-
ních a divadelních festivalů. 

Město prostřednictvím odboru kul-
tury pořádalo část akcí a celý festival,
především jeho jednotnou propagaci,
podpořilo částkou 2,5 milionu korun. „Dí-
ky tomu byl vstup na valnou část hlav-
ních akcí zcela zdarma,“ upozornil pri-
mátor Juraj Thoma. Mezi nejoblíbeněj-
ší a nejprestižnější akce v rámci kultur-
ního léta již tradičně patří například hu-
dební festival Múzy na vodě nebo Bohe-
mia Jazz Fest.

Letošní vítězkou celostátní ankety Zlatá mateřinka 2009 o nejlepší učitelku ma-
teřských škol se stala třicetiletá Kateřina Kubelková z českobudějovické MŠ Papí-
renská. Ve školce – až na roční pobyt v Německu – učí již jedenáct let a porotu zau-
jala humornou prezentací své práce. „Humor používám při práci s dětmi, tak jsem
to prostě byla já. Na mé práci mě baví úplně všechno, práce je pro mne skutečně
koníčkem,“ poznamenala oblíbená učitelka.                               Foto Petr Zikmund

RRNNDDrr..  VViieerraa  SSttrraašškkrráábboovváá,,  DDrrSScc.. (*27. května 1934)
zzaa  zzáásslluuhhyy  oo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  vv  oobbllaassttii  vvěěddyy
Doktorka Viera Straškrábová je zakladatelkou české školy

mikrobiální ekologie vody, tedy odvětví, které je velmi dů-
ležité zejména pro vodohospodářskou činnost zaměřenou na
řízení kvality vody v řekách a údolních nádržích. 

Do Českých Budějovic přešla v roce 1981 v souvislosti
s reorganizací tehdejší Československé akademie věd. V le-
tech 1990 až 1998 byla první ředitelkou nově vzniklého
Hydrobiologického ústavu. 

Vedle svého působení v Akademii věd se rovněž aktivně
účastnila příprav založení Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a významně přispěla k rozvoji její biologické,
dnes přírodovědecké fakulty.

Doktorka Viera Straškrábová je autorkou více než stovky původních vědeckých prací
a vždy aktivně pracovala na převádění výsledků svého výzkumu do praxe.
V letošním roce byla za celoživotní přínos vědě nominována na ministerstvem školství
vyhlašovanou Cenu Milady Paulové.

Pan Antonín Kazil stojí rovněž v čele Jihočeské společnosti přátel hudby, jež
iniciovala projekt vybudování Koncertního a kongresového centra Antonína Dvořáka
v Českých Budějovicích.

Humanoidi natrvalo
ozdobili Lannovu třídu

Od 5. října se na Lannovu třídu natr-
valo vrátilo sousoší Humanoidi, které ji
zdobilo již v létě 2007. Autorem soch,
které si můžete prohlédnout v části pěší
zóny blíže historickému centru, je budě-
jovický sochař Michal Trpák.

Sochy jsou podle jejich autora para-
frází chvátajících lidí, kteří se ve svém
spěchu a honbě za úspěchem odlidšťují
a stávají pouhými Humanoidy. „Chtěl
bych, aby se lidé při pohledu na sochy
zamysleli, zpomalili, až budou kolem
chvátat,“ poznamenal Trpák.

Humanoidi od první instalace v Čes-
kých Budějovicích putovali po mnoha vý-

stavách – na Letišti Ruzyně, v paláci Kři-
žík na Smíchově v Praze, před Danube
House v Karlíně, na golfovém hřišti Ho-
stivař a nyní se do Českých Budějovic
vrací natrvalo, nově odlití ze syntetické
pryskyřice.

Sedmadvacetiletý Michal Trpák ab-
solvoval v roce 2007 Vysokou školu
umělecko-průmyslovou v Praze a v sou-
časnosti tvoří v Českých Budějovicích.
Je členem skupiny 4SCULPTORS, kte-
rá se v létě 2008 i 2009 také prezento-
vala v našem městě pouličními výsta-
vami Sochařský kvartet ve městě
a Sochařské klece.
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Kanalizační poklop se znakem statuárního města České Budějovice rozšířil sbírku
Mezinárodního muzea kanálových poklopů v italské Ferraře.

Váš provozovatel 
vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264
370 10 České Budějovice

nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz

www.1jvs.cz
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CityDisplay – informační a reklamní médium v MHD. 
Více na www.dpmcb.cz nebo telefonu 387 719 122.

DPmČB, a. s.‘‘

Chcete i Vy být vidět?

Největší ob-
raz malovaný
křídami v Čes-
ké republice o-
zdobil 25. září
Krajinskou uli-
ci. Rekord po-
tvrdila pelhři-
movská Agen-
tura Dobrý den.
141 metr dlou-
hý a 3,6 metru
široký obraz na
téma Příroda
a zvířata nama-
lovalo z popu-
du občanského
sdružení Bona-
venta 276 dětí
z jihočeských základních škol. Z Čes-
kých Budějovic se malování zúčastnily
následující třídy: 4.B ZŠ Grünwaldova,
4.A, 4.B a 4.C ZŠ Dukelská, 5.C ZŠ Pohů-
recká, 4.B ZŠ Máj II, 4.B ZŠ Nerudova,
4. třída ZŠ V. Rady, 4. a 5. třída ZŠ Nové
Hodějovice, 4. třída ZŠ Bezdrevská a 4.A
ZŠ O. Nedbala.   Foto Milan Binder

Rozšíření Městského kamerového 
systému v Českých Budějovicích

VVáážžeenníí  ssppoolluuoobbččaannéé,,
dovolte, abychom Vám předložili dotazník ohledně rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému v Českých Budě-
jovicích. Dotazník jsme vytvořili proto, abychom zjistili Vaše cenné názory ohledně rozšíření městského kamerového sys-
tému a následně je zohlednili pro další rozvoj tohoto systému. 
Dotazník je anonymní, proto se nepodepisuje, pokud ovšem máte dotazy, případně byste chtěli sdělit své další názory
a poznatky, uveďte, prosím, své kontaktní údaje, abychom se s Vámi mohli spojit a vše osobně prokonzultovat.
Dotazník bude možné stáhnout z webových stránek wwwwww..mmeessttsskkaappoolliicciiee--ccbb..cczz. Na tomto webu je také možné odpovědět
na anketu, tím Váš názor odešlete ke zpracování elektronicky.

KKaammeerroovvýý  bboodd PPooppiiss  llookkaalliittyy KKaammeerroovvýý  bboodd PPooppiiss  llookkaalliittyy

K 1
K 2
K 3
K 4
K 5
K 6
K 7
K 8
K 9
K10
K11
K12
K13
K14

Piaristická 1
dr. Stejskala 113/2
Komerční banka, Hroznová 247/32
Plovárna
Senovážné náměstí – trolejový sloup č. 142
Mariánské nám., Husova – trolejový sloup č. 229
Dlouhá louka, Husova – trolejový sloup č. 276
Stožár OBI
Trolejový sloup č. 36 – na přednádražní komunikaci
Lannova 201/20
Fr. Ondříčka 979/8
Husova – trolejový sloup č. 400
Netolická 1180/10
Křižovatka M. Horákové, Barcala – trol. sloup č. 43

K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28

V. Volfa 1334/31
M. Chlajna 1291/19
Návěstí, výpadovka na Strakonice
Pražská Nemanice – sloup trolejového závěsu č. 21 
Návěstí Rudolfovská – za křižovatkou na Okružní
Sloup veř. osvětlení u školy v Nových Hodějovicích
Návěstí, výpadovka na Český Krumlov
Dynamo – stadion, střecha severozápadní tribuny
Ul. J. Štursy
M. Chlajna 1280/7
V. Volfa 1302/17
Budova radnice v ul. Česká 
Fr. Ondříčka 976/6
Rudolfovská – u viaduktu (v přípravě)

Tab. 1 – Stávající kamerové body

Tab. 2 – Navrhované kamerové body

Stávající kamerové body (viz tab. 1) jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci města,
kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou hlavní dopravní uzly (např. náměstí, pěší
a obchodní zóny, parkoviště, autobusové či vlakové nádraží, sídliště).

Narhněte seznam lokalit, které by bylo nutné dle Vašeho názoru monitorovat (umístění nových kamer), oozznnaaččttee  ppoořřaaddoovvýýmmii
ččííssllyy kamery dle priority jejich osazení.

Malovaná ulice

NNÁÁVVRRHH  LLOOKKAALLIITTYY  PPRRIIOORRIITTAA  PPoozznnáámmkkaa

Vyplněné dotazníky je možné odevzdat na Městském informačním centru na radnici, dále je možné využít schránky
městské policie ČB na služebně na Máji A. Barcala naproti multikinu CineStar, nebo do schránky městské policie ČB v ulici
J. Haška 2. Na webových stránkách městské policie wwwwww..mmeessttsskkaappoolliicciiee--ccbb..cczz bude vytvořena anketa, kde bude možné
odeslat svůj názor elektronicky.

PPrroossttoorr  pprroo  VVaaššee  ppoozznnáámmkkyy  ččii  kkoommeennttáářřee::

Děkujeme Vám za trpělivost při vyplnění dotazníku. 
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